NYHETSBREV
Vägavgift vid Svinesund
» Maj 2005

i
Avgiftsstart
Fredag 1 juli 2005
kl. 10.00

Pris för enkel resa
20,- SEK (18 NOK)
100,- SEK (90 NOK)

Rabatter
Alla med giltigt AutoPASS
får automatiskt tio procent
rabatt.
Dessutom åker personbilar
utan avgift efter 18:e resan
inom samma kalendermånad.

AutoPASS
Har du redan ett
AutoPASS-avtal med en
annan betalstationsanläggning, behöver du
inte ingå separat avtal med
Svinesundsförbindelsen,
utan omfattas automatisk
av vårt rabattsystem.

Den nya Svinesundsförbindelsen

Vägavgift från 1 juli
Tre veckor efter att nya E6 öppnar för trafik startar
vägavgiftssystemet vid den gamla och nya bron.
Alla med giltigt AutoPASS får tio procent rabatt.
Personer som ofta passerar anläggningen får
ytterligare rabatt.
Priset blir 20 svenska kronor (18
NOK) per resa för personbilar*.
Tunga fordon, på mer än 3,5 ton,
betalar 100 svenska kronor (90
NOK). Man kan betala kontant,
med betalkort eller med giltigt
AutoPASS. Avgifterna är samma
på alla betalstationer, men tills
vidare är det ingen avgift för
resor in i Sverige över den gamla
bron.
Bra rabatt
Alla med giltigt AutoPASS från
en annan anläggning får automatiskt rabatt när de passerar
Svinesundsanläggningen. Den
generella rabatten för alla med

giltigt AutoPASS är tio procent.
Detta gäller både personbilar
och tunga fordon.

AutoPASS-avtal via Internet,
www.svinesundsforbindelsen.se
eller på följande försäljningsställen: turistkontoret på Svinesundsplatån, Shell-stationerna
längs gamla och nya E6 i
Halden, OKQ8-stationerna på
Rasta vid Nordby köpcentrum
och vid öppningen av Svinesundsförbindelsen.

Personbilar som passerar
anläggningen med giltigt AutoPASS mer än 18 gånger inom
samma kalendermånad får
mängdrabatt. Från den 19 resan
betalas ingen avgift. Mängdrabatten gör att man aldrig
betalar mer än 324 svenska
kronor (292 NOK) per kalendermånad.
AutoPASS
Förare som inte redan har ett
AutoPASS, kan teckna ett

* Med personbil menas lätta fordon med tillåten maxvikt på 3,5 ton

Svinesundsforbindelsen AS administrerar avgifterna i den svenska betalstationen på uppdrag av Vägverket

Du kan teckna AutoPASSavtal på följande ställen:
■ www.svinesundsfor-

bindelsen.se

Mot inlämnande av färdigt
ifylld blankett och en deposition
på motsvarande 200 norska
kronor får man en AutoPASSbricka. Brickan kan användas
omedelbart.

■ Turistkontoret på

Svinesundsplatån
■ Shell-stationer längs

gamla och nya E6:an i
Halden
■ OKQ8-stationerna vid
Nordby köpcentrum
■ Under öppningen av
Svinesundsförbindelsen

i
Besök vår disk på turistkontoret på Svinesundsplatån.

Förare som inte redan har en
bricka, utan köper ett AutoPASS knutet till denna anläggning, får en efterskottsfaktura
en gång i månaden.
Varför AutoPASS?
Vid betalning med kontanter
eller kort måsta man stanna vid
betalstationen. Med AutoPASS
kan man passera betalstationen
utan att stanna. Av trafiksäkerhetsskäl råder hastighetsbegränsning vid betalstationerna, men erfarenheter
visar att automatisk avläsning
ger ett bra flyt i trafiken.
Betala med kort
Följande betalkort kan användas vid betalstationerna: VISA,
Mastercard, Diners,

American Express, Statoil,
Hydro Texaco, Shell, Preem
Petroleum AB, OKQ8 AB,
Volvo Finans Konto AB.
Ljussignaler vid passering med
AutoPASS
Grönt plustecken:
Korrekt avläsning av
AutoPASS, passering godkänd.
Gul kamera: Avläsningen ej korrekt. AutoPASS saknas eller är ogiltigt.
Vid gul kamera startas automatiskt videoinspelning.
Kort- och manuell passering:
Grönt ljus: Betalning
godkänd
Rött ljus: Stanna för
betalning. Att köra vid
röd signal medför videoinspelning.
Egna rutiner har införts för
hantering av videofilmat material. Så snart utestående skuld
är betald, förstörs videoupptagningen.

Information om vägavgifter och AutoPASS:
Svinesundsforbindelsen AS
PB 314, 1502 Moss
www.svinesundsforbindelsen.se

Servicekontor +47 815 000 67

@

post@svinesundsforbindelsen.no

Begränsningar på den
gamla bron
Trafikbegränsningar införs på
den gamla bron. Personbilar,
linjetrafik och turistbussar kan
fortsättningsvis köra över den
gamla bron. Tunga fordon,
med maxvikt över 3,5 ton,
måste köra över den nya bron.
Frågor?
Vill du ha mer information om
vägavgifter vid Svinesund, kan
du besöka vår disk på turistkontoret på Svinesundsplatån.
Här kan du beställa Auto-PASSavtal och får svar på eventuella
frågor om vägavgifter.

Argument, Tønsberg. Foto: www.fotobanken.no og Rolf Juvodden

Beställa AutoPASS

