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Kjøp av billett på nett - Vy

I dag er det krav på flere steder at man kjøper billett digitalt.
I denne delen skal jeg demonstrere hvordan man foretar seg et kjøp av 
billett på nett.

1. Gå til https://vy.no
2. Tast inn fra & til destinasjoner i søkefeltene
3. Velg ønsket dato og tid for avreise
4. Trykk «Finn reise»

https://vy.no/


Kjøp av billett på 
nett - Vy

Når du har trykket «Finn reise» vil du få 
oversikt over alle tilgjengelige avreiser 
på valgt dato. Trykk på «Kjøp» knappen 
på ønsket tidspunkt for å fortsette 
bestilling av billett. (Se bilde til høyre)



Kjøp av billett på nett - Vy
Når du har valgt ønsket avreisetidspunkt, vil du få mulighet til å velge bilettype.

Du kan velge mellom standard og premium, med mulighet for refunderbar billett på 
begge mot et pristillegg.

Velg ønsket billettype ved å klikke på ett av alternativene, og trykk «Bekreft valg»



Kjøp av billett på nett - Vy
Når du har valgt billettype får du velge hvilken kupé du ønsker å sitte i.

På denne strekningen er det kun mulig å velge dyrefri.

Velg ønsket kupé, og trykk «Bekreft valg».



Kjøp av billett på nett - Vy
Når du har valgt kupé vil du få spørsmål om å logge inn, eller å fortsette uten å logge inn.
Fordeler med å logge inn:
- Forhåndsutfylt kontrakt – og betalingsinformasjon
- Tilgang til dine reiser og kvitteringer på Min side.

Trykk på «Logg inn eller opprett profil», eller «Fortsett uten å logge inn» hvis du ikke 
ønsker å opprette en konto.



Kjøp av billett på 
nett - Vy
Trykk «Opprett profil» for å lage en 
konto hos Vy.

Hvis du allerede har en bruker, kan 
du logge inn med din eksisterende 
bruker.



Kjøp av billett på nett - Vy
Opprettelse av profil

1. Tast inn din e-postadresse, og trykk «Fortsett»

2. Sjekk e-posten din, du skal ha fått en kode via mail. Tast inn koden, og trykk «Fortsett»

3. Velg passord. Passordet må bestå av minst åtte tegn. Trykk «Fullfør» når du er 
ferdig.



Kjøp av billett på nett - Vy

Du har nå opprettet en konto hos Vy.

Du får nå spørsmål om å legge til mer informasjon. Dette er valgfritt, og du kan velge å 
hoppe over dette ved å klikke «Hopp over» (Rød ring)

Hva brukes personopplysningene til?
Personopplysningene brukes hovedsakelig til å tilby deg mobilitetstjenester fra Vy og 
andre samarbeidspartnere, gi deg god kundeservice eller refusjon/erstatning der du har 
krav på det. 

Vi bruker også opplysningene til å forbedre tjenestene våre og til å kunne tilby deg 
brukertilpassede tjenester og markedsføring, slik at du skal få en best mulig opplevelse 
hos oss.

Du kan lese mer om Vy sitt personvern her: 
https://www.vy.no/vilkar-og-personvern/personvern

https://www.vy.no/vilkar-og-personvern/personvern


Kjøp av billett på nett - Vy

Nå vil du få spørsmål om å motta tilbud, reisetips og annen tilpasset 
informasjon på e-post fra Vygruppen.

Marker boksen om du ønsker dette.

Hvis du ikke ønsker dette, trykker du «Ferdig»



Kjøp av billett på nett - Vy

Når du har kommet til betalingssiden, får du opp flere betalingsalternativ. Du kan velge å 
betale med bankkort, Vipps, PayPal eller faktura.

Velg ønsket betalingsmetode, tast inn kontaktinformasjon, og trykk «Gjennomfør betaling» 
for å komme videre. 

Hvis ønskelig kan du også krysse av for å lagre betalingskortet i din profil.

Fullfør betalingen ved bruk av BankID (Ved valg av VISA/Mastercard som betalingsmetode).

Du vil motta billetten på e-post. Du kan også finne billetten på Mine Sider hos Vy.



Kjøp av billett på nett - AtB
Åpne nettleseren din, og gå til https://www.atb.no/

Tast inn fra/til destinasjon og tidspunkt for avreise i feltene.

Trykk «Vis reiseforslag» når du har gjort dette.

https://www.atb.no/


Kjøp av billett på 
nett - AtB

Du vil nå få oversikt over alle 
tilgjengelige reiser på valgte 
strekninger / tidspunkt.

Se mer informasjon om reisen ved å 
klikke på pluss-tegnet (Rød ring).

Følg denne lenken for å se oversikt på 
soner: https://www.atb.no/soner/

Følg denne lenken for å se informasjon 
om priser: 
https://www.atb.no/priser/

https://www.atb.no/soner/
https://www.atb.no/priser/


Kjøp av billett på nett - AtB

AtB har utviklet en egen app for kjøp av billetter. Følg stegene nedenfor.

1. Last ned appen «AtB Mobillett» fra applikasjonsbiblioteket.

2. Velg betalingsmetode

3. Kjøp enkelt- eller periodebillett.

4. OBS: Billetten må være kjøpt med telefonen til den som reiser.

På de neste sidene ligger en detaljert forklaring på hvordan man kjøper billett i 
appen.

















Betaling av bompassering og parkering - YouPark

Hvordan fungerer YouPark?



Betaling av 
bompassering og 
parkering - YouPark

Hvordan betale bompassering eller 
parkering hos YouPark:

► Åpne nettleseren, og gå til 
https://www.youpark.no/

► Tast inn bilens registreringsnummer, 
og trykk «Søk»

► Velg betalingsmetode, og fullfør 
betalingen. Du vil få kvittering på 
e-post.

Du kan også opprette en bruker for å 
automatisere fremtidige besøk. (Se 
neste side)

https://www.youpark.no/


Betaling av 
bompassering og 
parkering - YouPark

Hvordan opprette en bruker for å 
automatisere fremtidige besøk:

► Tast inn ditt mobilnummer, 
trykk “Fortsett”

► Du vil nå få engangskode på 
SMS. Tast inn engangskoden, 
og trykk “Bekreft 
engangskode”



Betaling av 
bompassering og 
parkering - YouPark

Du vil nå få mulighet til å legge inn 
betalingsmetode for bompassering 
og parkering.

Her kan du legge til dine kjøretøy 
ved bruk av registreringsnummer.

Om du passerer en bomstasjon ofte, 
kan du også opprette et abbonement 
som du knytter mot 
registreringsnummer.



Bruk av digital nøkkelring

Hva er en digital nøkkelring?

En digital nøkkelring er et trygt oppbevaringssted for alle dine 
passord. Nøkkelringen er tilgjengelig fra din Google-konto.

Fordeler med nøkkelring:

- Samler alle dine passord på en plass

- Nøkkelringen kobles opp mot din Google-konto

OBS: Jeg anbefaler på det sterkeste at du bruker et passord som 
er vanskelig å gjette på Google-kontoen din for å minske 
sjansen for at uvedkommende får tilgang på nøkkelringen din.

Dette passordet bør du ikke bruke på andre plasser.
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Bruk av digital nøkkelring – Google Nøkkelring

Hvor finner jeg nøkkelringen?

1: Start Google Chrome, trykk “…” og velg “Innstillinger”

2: Klikk på “Passord” under “Autofyll”

3: Her ser du oversikt over alle passord du har lagret i nøkkelringen. Trykk på øyet (Rød ring) for å se passordet.


