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AutoPASS-avtale

Skal du ha rabatter og fritak må du ha gyldig 
AutoPASS-avtale!

• Når du bestiller AutoPASS-avtale får du tilsendt en brikke som skal 
festes i frontruta på bilen. 

• Da blir passeringene dine automatisk registrert, og du får rabattene.

• Det er flere selskap som tilbyr AutoPASS-avtale, og du får lik rabatt 
uavhengig av hvem du har avtale med.

• De som mangler AutoPASS-avtale får faktura for alle bompasse- 
ringer uten rabatt. Fakturaen kommer da fra Bompengeselskap 
Nord AS (BPS Nord).

• Har du brikke og gyldig AutoPASS-avtale allerede vil denne også 
fungere i Tromsø. 

• Har du brikke og avtale for ferge (AutoPASS Ferje) – sjekk da med 
brikkeutsteder om du har gyldig AutoPASS-avtale. Husk at inn- 
betalt forskudd på ferge ikke gjelder for bompengeinnkreving! 

Ønsker du å inngå AutoPASS-avtale?

Les mer om AutoPASS-avtale på autopass.no, eller ta direkte kontakt 
med et av selskapene under.

• Flyt - flytpass.no - Tlf. 55 55 94 94 
• Fremtind Service - fremtindservice.no - Tlf. 22 98 40 00 
• SkyttelPASS - skyttelpass.no - Tlf. 55 30 00 10 
• ØresundPay - oresundpay.com/no - Tlf. +45 70 23 90 40  

For en fullstendig oversikt over utstederselskap som har tillatelse til å 
inngå brukeravtale og utstede brikker, se informasjon på autopass.no 
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Hva må jeg betale i bompenger?

Toveisinnkreving: Alle bomstasjonene har toveisinnkreving, som betyr at 
du må betale bompenger i begge retninger. 

20% rabatt ved gyldig AutoPASS-avtale og brikke: Alle som har gyldig 
AutoPASS-avtale og brikke får en passeringsrabatt på 20%.

Elbil-rabatt: Elbiler med gyldig AutoPASS-avtale og brikke får totalt 60% 
rabatt.

Timesregel: Du betaler bare for en passering i timen selv om du kjører gjen-
nom flere bomstasjoner. Timesregelen gjelder i alle bypakkens bomstasjoner 
og i begge retninger, men bare for de som har gyldig AutoPASS-avtale.

Månedstak: Du betaler bare for 80 passeringer i måneden. Månedstak 
gjelder for hver kalendermåned, og per kjøretøy. Månedstak gjelder kun for 
de med AutoPASS-avtale. 

Rushtidstakst: I rushperiodene er taksten tre ganger så mye. 
Dette gjelder mandag-fredag mellom kl. 06:30-09:00 og kl. 15:00-17:00.

Forflytningshemmede kan søke om fritak: Les mer på neste side.

* Personbiler med tillatt totalvekt over 3500 kg registrert i kjøretøyskategori M1 i Autosys med gyldig AutoPASS- 
avtale og brikke, får takster som kjøretøy i takstgruppe 1.
** Kjøretøy i takstgruppe 2 som er registrert på foretak eller blir brukt næringsvirksomhet må ha AutoPASS-avtale. 

Med AutoPASS Uten AutoPASS

Utenom 
rushtid

Rushtid Utenom 
rushtid

Rushtid

Takstgruppe 1 
(kjøretøy under 
3500 kg)*

Bensin, diesel og 
hybrid

9,60 kr 28,80 kr 12 kr 36 kr

Nullutslipps- 
kjøretøy

4,80 kr 14,40 kr 12 kr 36 kr

Takstgruppe 2 
(kjøretøy over 
3500 kg)**

Bensin, diesel og 
hybrid

24 kr 72 kr 24 kr 72 kr

Nullutslipps- 
kjøretøy

0 kr 0 kr 24 kr 72 kr
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De som har parkeringskort for forflytningshemmede (HC-kort) med 
gyldighet på minst to år kan søke om fritak for bompenger i Tromsø. 

Dersom du allerede har fått innvilget fritak fra et annet bompenge- 
selskap trenger du ikke søke på nytt.

Søknaden skal inneholde:

• Navn
• E-postadresse / telefonnummer
• Registreringsnummer på bilen
• Brikkenummer
• Kopi av for- og bakside på HC-kortet
• Bekreftelse på at bilen har gyldig AutoPASS-avtale (kopi av avtalen 

eller bekreftelse fra selskapet du har avtale med). 

Dersom du ikke har AutoPASS-avtale fra før, må du skaffe det før du 
kan søke om fritak. Se siden om AutoPASS-avtale for mer informasjon.
 
Vær oppmerksom på at parkeringstillatelsen (HC-kortet) og Auto-
PASS-avtalen må stå i samme navn. Når innehaver av kjøretøyet er  
under 18 år skal AutoPASS-avtalen være registrert på en foresatt. 

Søknaden sendes til BPS Nord gjennom deres nettside. 
bpsnord.no/kontakt-oss/fritak-hc-kort
Tlf: 75 39 00 11

Fritak fra bompenger for de med HC-kort
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Ofte stilte spørsmål

Hvilket selskap bør jeg inngå AutoPASS-avtale med?

Alle selskap gir like rabatter på bomstasjonene i Tromsø. 

Må jeg betale noe på forhånd for AutoPASS-avtale?

Du må betale et depositum for brikken, men passeringene i bomstasjonene 
blir fakturert i etterkant. 

Jeg har AutoPASS-avtale fra før (for eksempel pga. ferge eller andre 
bomstasjoner), trenger jeg å gjøre noe mer?

Dersom du har brikke og gyldig AutoPASS-avtale trenger du ikke å gjøre noe 
mer. Da får du alle rabattene i bypakke Tenk Tromsø. Dersom du mangler 
brikke må du ta kontakt med det selskapet du har AutoPASS-avtale med for 
å bestille brikke. Vær oppmerksom på at passeringene i bomstasjonene blir 
fakturert i etterkant, de blir ikke trukket fra forskuddsbetalingen for ferger. 

Jeg har en gammel brikke, men er usikker på om jeg har gyldig Auto-
PASS-avtale?

Da kan du ta kontakt med BPS Nord. De trenger brikkenummeret som står på 
selve brikken for å sjekke om du har avtale. Du kan ringe på 75 39 00 11 eller 
bruke kontaktskjema på bpsnord.no/kontakt-oss

Hvordan monterer jeg brikken i bilen?

Det følger med en grundig bruksanvisning når du får brikken. 

Hva koster det for traktor og ATV?

Traktor må betale bompenger, og det er vektklasse for traktor på samme 
måte som andre kjøretøy. ATV registrert som traktor må betale. Husk Auto-
PASS-avtale! ATV registrert som motorsykkel er fritatt.   

Hva skjer hvis jeg ikke har brikke i bilen?

Hvis du passerer en bomstasjon uten brikke i bilen blir det tatt bilde av passe- 
ringen. Dersom du har en gyldig AutoPASS-avtale, blir passeringen koblet 
til avtalen din gjennom registreringsnummeret ditt, og du får faktura som  
normalt. Dersom du ikke har gyldig AutoPASS-avtale får du faktura for alle 
bompasseringer, uten rabatt, fra BPS Nord.  
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Hvor må jeg betale bompenger?

1

Bomstasjoner
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E8: Europa (riks-) veg
Fv: Fylkesveg

Sone 5

Sone 3

Sone 4

Sone 2 Sone 1

Sone 7

Sone 6

1 E8 Flyplassen 

2 E8 Giæverbukta 

3 E8 Tverrforbindelsen vest

4 E8 Tverrforbindelsen øst 

5 Hansine Hansens veg (Universitetet) 

6 E8 Breivika  

7 Fv. 7772/E8 Gimle 

8 Ringveien

9 E8 Tromsøysundtunnelen

10 Fv. 862 Tromsøbrua 

11 Kvaløyveien (Sydspissen) 

12 Røstbakken 

13 Holtvegen 

14 Langnesvegen (Langnesbakken) 

15 Fv. 862 Langnestunnelen
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Har du flere spørsmål?

Har du spørsmål om AutoPASS-avtale, faktura, brikke 
osv.? Ta kontakt med det selskapet du har eller ønsker å 
inngå AutoPASS-avtale med. Du finner kontaktinfor- 
masjon på side 2.

Har du spørsmål om Tenk Tromsø og våre prosjekter? Send e-post til 
post@tenktromso.no eller ring servicetorget i Tromsø kommune på 
77 79 00 00.

Har du spørsmål om fritak, takst- og rabattopplegg eller faktura for 
passeringer uten AutoPASS-avtale? Ta kontakt med BPS Nord.

bpsnord.no/kontakt-oss
Telefon: 75 39 00 11



Hva skal vi gjøre i Bypakke Tenk Tromsø?

• Vi skal bygge trygge skoleveier, gode fortau, bedre snarveier, sammenheng-
ende sykkelveier og gjennomføre trafikksikkerhetstiltak i hele byområdet. 

• Vi skal bygge brukervennlige bussterminaler og bedre holdeplasser. Vi skal 
gjennomføre tiltak for å prioritere bussen i veinettet og vi skal medfinansiere et 
godt busstilbud.

• Vi skal bygge for bedre trafikkflyt og bedre vei for næringslivtransporten i  
Tromsø.

Samlet skal alle tiltakene og prosjektene i bypakken sørge for bedre fremkommelig-
het for alle trafikanter. Bypakke Tenk Tromsø skal gjøre det enklere, tryggere og mer 
attraktivt å velge gange, sykkel eller kollektiv på hverdagsreisene våre. 

Hva er Bypakke Tenk Tromsø?

Bypakke Tenk Tromsø er et stort byutviklingsprosjekt der målet er å legge til rette for 
gange, sykkel og kollektivtransport slik at vi oppnår hovedmålet om nullvekst i  
personbiltransport. Slik skal vi bidra til en fremtidsrettet by med bedre frem- 
kommelighet for alle, en by med bedre luftkvalitet og mindre støy, en by som har 
rom for å vokse i antall innbyggere samtidig som vi sikrer et godt bymiljø.  

Her finner du mer informasjon om Bypakke Tenk Tromsø og våre prosjekter: 

tenktromso.no


