
 
NY BOMLØSNING – Skorgedalsveien  
 
Fra og med 01.01.23 går vi over til ny bomløsning som benytter automatisk skiltgjenkjenning 
uten bruk av fysisk bom. Ønsker du å fortsette å benytte veien med årsabonnement 
anbefaler vi å kjøpe et abonnement via leverandørens hjemmeside www.youpark.no nå eller 
rett etter oppstart. Dette gjør du ved å trykke «kjøpe abonnement» og søke opp 
«Skorgedalsveien» på lokasjon. Herfra får du videre instruksjoner når du har valgt type 
abonnement og utfører kjøpet. 
 
Med den nye løsningen administrerer man enkelt selv bilbytter. Dette kan gjøres så mange 
ganger man vil. Abonnementet er aktivt på nytt registreringsnummer umiddelbart, og kan 
deretter byttes tilbake eller til nytt registreringsnummer etter fire døgn. Abonnementet gjelder 
for ett kjøretøy. Hvis det er aktuelt med flere kjøretøy må kjøpsprosessen gjentas. 
Årsabonnementet kan kjøpes før 01.01.2023, og vil da gjelde fra 01.01.2023. 
 
Abonnementet løper fra 01.01.xx til 31.12.xx. Altså et kalenderår. 
 
Man kan også betale for enkeltpasseringer inntil 48 timer etter passering ved å søke opp 
aktuelt kjøretøy på www.youpark.no , eller registrere en bruker og legge inn betalingskort 
som betalingsmetode. Velger man å registrere en bruker vil valgt betalingsmetode benyttes 
automatisk neste gang du benytter veien. Satsene beregnes automatisk etter oppgitt vekt på 
kjøretøyet ved oppslag i motorvognregisteret. 
 
Passerer man på veien uten å foreta seg noe vil det utstedes en faktura med fakturagebyr, 
om man ikke gjør opp innen 48-timersregelen. For de som kjøper abonnement er det spesielt 
viktig å påse at aktuelle kjøretøy er lagt til «kjøretøyregisteret» før man benytter veien. Det er 
ikke mulig å registrere en passering på et abonnement i etterkant, da vil man måtte betale 
etter ordinære satser og vilkår for enkeltpassering. 
 
Ønsker man å passere anonymt på veien er det fullt mulig. Les mer om dette på 
www.youpark.no  
 
Vi legger også med lenke til video hvor vi viser hvordan dere opprettet bruker og 
abonnementet.  
https://youtu.be/VnVwTyZJ5Qw (Prøv flere nettlesere om det ikke fungerer) 
 
 
Priser på abonnement og enkeltpasseringer blir som følger: 
 
Enkeltpassering – Moped/motorsykkel   Kr      50,- 
Enkeltpassering – Kjøretøy under 3,5 tonn   Kr    105,- 
Enkeltpassering – Kjøretøy over 3,5 tonn   Kr    315,- 
Enkeltpassering – Kjøretøy over 3,5 tonn m/henger Kr    525,- 
Årsabonnement – Gjelder en bil under 3,5 tonn  Kr 1.995,-  
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vBCKiISAbIc 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VnVwTyZJ5Qw 
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