
Bomstasjonen er automatisk

autopass.no

Innkrevingen av bompenger skjer gjennom en bomstasjon på gamle riksveg 4 og en bomsta-
sjon på ny riksveg 4 ved kommunegrensen mellom Gran og Lunner. Du skal ikke stoppe ved 
passering, men kjøre rett igjennom. Det finnes ingen myntmaskiner eller manuell betaling. 
Innkrevingen skjer i begge kjøreretninger, hele døgnet. 

Fordeler med AutoPASS-brikke:

• AutoPASS-avtale gir 20 prosent rabatt

• Passeringsfritak ved mer enn 40 passeringer i måneden 
gjennom bomstasjonene på ny og gammel riksveg 4 i Gran.

• Du kan bruke AutoPASS-brikken i alle andre AutoPASS-anlegg

• Du får rabatt i flere andre bomstasjoner

• Kjøretøy over 3500 kg i kjøretøygruppe M1 betaler lett takst

Logo autoPasss Orig
Blå. CMYK
100c 100m 40k

Mandag 10. juli 2017 
starter innkrevingen av bompenger for    

Riksveg 4 Lunner grense-Jaren
og Amundrud-Almenningsdelet

Uten AutoPASS-avtale må du betale 
full takst hver gang du passerer bom-
stasjonen. Du må da betale via en 
tilsendt faktura. 

Se www.rv4.no for mer 
informasjon

Kundeservice:  
32 80 82 70



Betaling med AutoPASS-brikke

Det er flere fordeler med å tegne en AutoPASS-avtale. 
Uten avtale og brikke i bilen må du betale full takst, og 
du går glipp av fordelene. 

Hvis du passerer bomstasjoner der du ikke har avtale, 
vil passeringene bli belastet det bompengeselskapet 
som du har avtale med og har fått brikke fra. Du slipper 
derfor å få enkeltvise fakturaer eller passeringer i andre 
AutoPASS-anlegg. 

Slik skaffer du deg brikke og avtale
Du kan tegne avtale på www.rv4.no. AutoPASS-brikken 
kommer i posten, og den skal monteres slik det er be-
skrevet i veiledningen som følger med brikken. 

Du betaler et depositum for brikken på 200 kroner som 
kommer på første faktura. Depositumet blir refundert om 
du sier opp avtalen og returnerer brikken til selskapet. 

Har du brikke allerede?
Dersom du har AutoPASS-avtale og brikke fra et annet 
bompengeselskap, trenger du ikke gjøre noen ting. Med 
denne brikken og avtalen får du automatisk 20 prosent 
rabatt ved passering gjennom bomstasjonene på ny og 
gammel riksveg 4 i Gran kommune. 

Innbetaling med AutoPASS-avtale
Du får faktura på etterskudd for passeringer innenfor 
en periode, vanligvis over en periode på maksimalt tre 
måneder. Det er også mulig å velge avtalegiro og efaktura 
som betalingsmåte. 

Avtale for privatpersoner
Tegner du AutoPASS-avtale, kan du registrere så mange 
kjøretøy du vil per avtale. Har du flere kjøretøy på en 
avtale, må du ha en brikke i hver bil. Det står hvilken 
brikke som hører til hvilket kjøretøy i avtalen. Andre sel-
skap kan ha avgrensninger på antall kjøretøy per avtale, 
sjekk med det selskapet du ønsker å bruke. 

Bruk av brikke
Du kan ta brikken i bruk med en gang du får den. Følg 
monteringsveiledningen. Brikken kan brukes i alle bom-
stasjoner som er skiltet AutoPASS i hele landet. Du får 
grønt lys ved passering når brikken er registrert. 

Vær oppmerksom på at dersom du skal selge bilen må 
du fjerne brikken, og straks melde fra om bilbyttet til 
det bompengeselskapet som du har inngått avtale med. 
Dersom du ikke melder fra om dette, kan du risikere at 
du feilaktig må bære kostnaden. 

Brikken knyttes til kjøretøyet ditt, og kan ikke flyttes 
mellom kjøretøy uten at bompengeselskapet ditt blir 
varslet om det. Du kan bare ha en AutoPASS-brikke i 
hver bil. 

Rabatt i andre bompengeanlegg
Flere andre bompengeselskap gir 10 prosent rabatt til 
alle som har AutoPASS-brikke installert i kjøretøyet. Men 
i noen andre bomanlegg får du en høyere rabatt hvis du 
tegner en tilleggsavtale med det aktuelle bomselskapet, 
se oversikt på www.autopass.no.  

Brikken kan brukes i Skandinavia
Du kan bruke AutoPASS-brikken når du passerer i bom-
stasjonen på Svinesundbrua, Øresundbrua og i Store-
bæltbrua. Den kan også brukes på enkelte ferjesamband 
i Skandinavia og mellom Danmark og Tyskland.

Se www.easygo.com 
for mer informasjon



Betaling uten AutoPASS

Hvis du ikke har brikke, må du betale full takst hver 
gang du passerer en bomstasjon. Det blir tatt bilde av 
registreringsnummeret når du passerer gjennom en bom-
stasjon. Registreringsnummeret blir kontrollert opp mot 
motorvognregisteret, og bileier får tilsendt faktura som 
inneholder opplysninger om passeringer, kjøretøy og 
avgift. Passeringene blir samlet opp over en periode på 
maksimalt tre måneder og blir fakturert samlet. Andre 
selskap kan ha andre rutiner. Utenlandske skilt blir også 
kontrollert og passeringer fakturert.  

Fritak for betaling 
Følgende kjøretøygrupper er fritatt for betaling:

• Passasjerer i alle typer kjøretøy.

• Gående og syklende. 

• Motorsykler og mopeder.

• Kjøretøy i merket begravelsesfølge.

• Kjøretøy som benyttes til arbeid på bomvegen*.

• Kjøretøy som er elektrisk drevet og har 
drivstoffkode 5 i vognkortet*. 

• Hydrogenbiler med HY – registreringsplikt*.

• Kollektivtransport i konsesjonert rute*.

• Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile 
utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*.

* Fritak krever AutoPASS-brikke. 

Sletting av passasjeropplysninger
Du kan velge å ha en AutoPASS-avtale hvor opplysnin-
gene om passeringene dine blir slettet innen 72 timer. 
Vær oppmerksom på at dersom du velger dette alterna-
tivet, vil passeringsdataene ikke kunne bli funnet igjen 
senere som for eksempel ved en klage. Du vil fremdeles 
få rabatt knyttet til brikken. 

 

Lyssignal

• Grønt lys betyr gyldig passering med AutoPASS-avtale 

• Hvitt lys kan bety flere ting. Har du forskuddsavtale betyr det at 
saldo på avtalen din er lav. Du vil få en ny faktura tilsendt, og denne 
må betales før saldoen din blir negativ. Har du etterskuddsavtale 
betyr hvitt signal at forfallsdato for siste faktura er passert. Kunder 
med avtalegiro får hvitt signal fra avtalegirotrekket er sendt til 
banken, og frem til trekket er utført. 

• Gult lys betyr at det er blitt tatt bilde av passeringen. Dette får du 
dersom du ikke har brikke eller dersom brikken ikke ble lest ved  
passering.

   

 
t.o.m 3500 kg. Over 3500 kg* 

Pr. passering Pr. passering

Bomstasjon 0 % 20 % 0 %

Ny rv. 4 Lunner 
grense-Jaren

Kr. 48,- Kr. 38,40 Kr. 79,-

Ny rv. 4 Lunner 
grense-Jaren

Kr. 48,- Kr. 38,40 Kr. 79,-
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Se www.rv4.no for mer  
informasjon.
 

Kundeservice:

 32 80 82 70
Vegfinans Rv4 Oppland AS
Ingeniør Rybergsgate 99 
3027 Drammen

For mer informasjon om AutoPASS-ordninga: 
www.autopass.no, epost: ap@vegvesen.no,  
telefon 02030 (dagtid).

Logo autoPasss Orig
Blå. CMYK
100c 100m 40k

Bompengene brukes til utbedring av 
riksveg 4
I 2013 startet utbyggingen av riksveg 4 mellom Roa og Lygna. 
Utbyggingen er delt i to etapper: 
 - Etappe 1 med strekningene Lunner grense-Jaren  
  og  Amundrud-Almenningsdelet (kalt Lygna sør).
 - I etappe 2 inngår strekningen Roa-Gran grense. I for- 
  bindelse med Stortinget sin behandling av forslag til  
  Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018-2029  
  vil  det avklares hvilke andre strekninger som skal inngå  
  i denne etappen.
 
Utbyggingen av riksveg 4 mellom Roa og Lygna finansieres 
av statlige midler og bompenger fra trafikantene som kjører 
strekningen. Fra 10. juli 2017 til etappe 2 er ferdigstilt blir 
bompengene brukt til å dekke utbyggingen i etappe 1. 
 
Strekningene som inngår i etappe 1 er ferdigstilt til forskjel-
lige tider. Riksveg 4 mellom Amundrud og Almenningsdelet 
åpnet som en tofeltsveg med midtrekkverk og forbikjø-
ringsfelt i 2014. Riksveg 4 mellom Lunner grense og Jaren, 
med unntak av Granstunnelen, åpnet som firefelts veg med 
midtrekkverk i desember 2016. Granstunnelen, som består 
av to løp med to kjørebaner i hver retning, åpner i juli 2017 
slik at hele strekningen mellom Lunner grense og Jaren har 
fire felt og midtrekkverk mellom kjørebanene. Strekningen 
mellom Roa og Gran grense vil bli en firefelts veg med 
midtdeler og følgelig få samme standard som strekningen 
fra Lunner grense til Jaren. Det er ventet at Stortinget i 
forbindelse med behandlingen av NTP avgjør hvilke andre 
tiltak det skal gjøres på riksveg 4 på Hadeland i perioden 
fra 2018 til 2029. I forbindelse med utbyggingen av riksveg 
4 gjennomføres også byggingen av støytiltak og tiltak på 
lokalvegnettet samt gang- og sykkelveger. Utbyggingen av 
riksveg 4 vil bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten 
for alle trafikantgrupper. 

Du kan lese mer om prosjektet på vegvesen.no/rv4hadeland 
ellers siden ”Statens vegvesen Riksveg 4 Hadeland” på 
facebook. 


