Barn
Barn under 6 år reiser gratis. Barn fra 6 til og med
17 år reiser med barnebillett.

Ungdom
Ungdom fra 18 til og med 19 år får ungdomsrabatt på
7- og 30 dagers billett. Billetter med ungdomsrabatt må
aktiveres senest dagen før du fyller 20 år. Ungdom betaler
voksenpris på alle andre typer billetter.

Gyldig fra 1. mars 2020

Voksen
Gjelder enkeltbilletter for personer mellom 18 og 66 år og
periodebilletter mellom 20 og 66 år.

Familierabatt
Lørdager, søndager og offentlige fridager får du familierabatt på bussen. Ta med inntil fire barn under 18 år gratis.
For å bruke familierabatten må du ha en gyldig voksen-,
honnør-, student-, militær- eller ungdomsbillett og være
over 18 år.

Student
Studenter, lærlinger og lærekandidater under 30 år kan
få 40% rabatt på 30-dagers billetten. Det samme gjelder
elever på videregående skole som har fylt 20 år. Studentrabatten gjelder bare på 30-dagers billetten, ikke enkeltbillett eller andre periodebilletter.

B BuzzBilli for skole og barnehage

BuzzBilli er et tilbud ved gruppereiser for barnehager og
skoler i Østfold mellom kl 09.00 og 13.30 til kun 5 kroner
pr tur. Billettene kjøpes direkte på bussen og gjelder både
for voksne og barn. Barn under 6 år reiser gratis.

Honnør
Honnørrabatt gjelder for alle over 67 år, for personer med
norsk uføretrygd, samt blinde og ektefelle/samboer som
reiser sammen med den som har rett til honnørrabatt.
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Ledsagere til personer med nedsatt funksjonsevne som
ikke kan reise alene, reiser gratis. Ledsagerbevis må kunne
fremvises i en billettkontroll. Ledsagerbevis utstedes av
kommunen, og det er personen med nedsatt funksjonsevne som får beviset.

APP

Mobilbilletter får du kjøpt i
appen ØstfoldBillett som du
finner i AppStore og Google
Play.

Militær
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Ledsagere

Er du i militæret får du honnørrabatt.

Sykkel
Du betaler barnepris for sykkel, stor sparkesykkel, ståhjuling og spark. Det er gratis å reise med små barnesykler,
sammenslåtte sykler, små sparkesykler som enkelt kan tas
under armen og spesialsykler for personer med nedsatt
funksjonsevne.
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69 12 54 60
Hverdag:
Lørdag:
Søndag:

07 - 21
08 - 19
13 - 20

Kollektivtrafikk i Viken
Januar 2020 ble Østfold en del av det nye storfylket Viken.
Viken har tre kollektivselskap. Brakar opererer i Buskerud,
Ruter i Akershus og Østfold kollektivtrafikk i Østfold.
Kollektivselskapene har hatt ulike prisordninger og forretningsregler, dvs rabattsatser, produkter og aldersgrenser.
Fra og med 27. februar blir vilkårene til kollektivselskapene
like. Målet er at det skal bli så enkelt og sømløst som mulig
å reise kollektivt i Viken. Det innebærer flere endringer for
deg som reiser med Østfold kollektivtrafikk.

Billetter og priser for buss i Østfold
Hvilken billett som passer best for deg, avhenger av hvor
og hvor ofte du reiser. Det finnes flere rabattordninger du
kan benytte deg av.
Prisene gjelder for alle bussrutene i Østfold inkludert Vy
express, men ikke på Flybussen som har egne priser.

Slik kjøper du billett
Du kan ha billett i app på mobilen eller busskort. Husk å
kjøpe billett før du går om bord på bussen - det bidrar til at
bussen er mer presis.
ØstfoldBillett-app
Du kan kjøpe alle våre billetter i appen ”ØstfoldBillett”.
Kjøper du enkelt- eller periodebilletter med mobilen gjelder
disse i hele Østfold, med unntak av billettene for Nedre
Glomma.
Busskort
Busskort med billett eller reisepenger selges på bussen.
Busskortet koster 50 kroner. Du kan fylle på busskortet
med nye billetter eller reisepenger i vår nettbutikk. Da har
du alltid kvitteringen tilgjengelig, noe som er stor fordel
hvis du mister busskortet.
Nettbutikk
I nettbutikken kan du kjøpe alle typer billetter eller fylle på
reisepenger. For å kunne fylle på busskortet i nettbutikken
må kortet være aktivert/brukt i bussen. Busskort
oppdateres tidligst etter 15- og senest 45 minutter etter
påfylling/kjøp.
På bussen
Rekker du ikke kjøpe billett før du reiser, kan du kjøpe
billetter om bord i bussen. Du kan betale med bankkort eller
kontanter. Hvis du kjøper voksenbillett med kontanter, må
du betale et kontanttillegg på 5 kroner.

Kontanttillegg (voksne)
Voksne må betale et kontanttillegg på 5 kroner ved kjøp av
enkelt- og periodebillett på bussen.
Kontanttillegget er et tiltak for å gjøre kollektivtrafikken
mest mulig punktlig. Salg av billetter på bussen tar lang tid,
derfor er det viktig at flest mulig kjøper billett på forhånd.
Da kommer alle raskere frem.
Du slipper kontanttillegget hvis du kjøper bussbillett i billettappen, eller hvis du betaler med bankkort eller busskort med
reisepenger.

PERIODEBILLETT
- hvis du reiser ofte
Periodebillettene gjelder i hele Østfold, med unntak av Nedre
Glomma-kortet.
ØSTFOLDBILLETT
BARN (6-17 år)
UNGDOM (18-19 år)
STUDENT (20-29 år)
VOKSEN (20-66 år)
HONNØR (f.o.m 67 år)

24t

7d

30 d

365 d

50,100,50,-

100,100,220,110,-

300,300,420,700,350,-

7.000,3.500,-

Tom rute betyr at voksenpris gjelder.

Nedre Glomma-kortet
Nedre Glomma-kortet gir deg fri reise med buss i både Sarpsborgog Fredrikstad kommune, og koster 300 kroner for 30 dager.
Regjeringen har definert Nedre Glomma som ett av ni pressområder i Norge der biltrafikken må reduseres, og har derfor
tildelt regionen 20 millioner kroner til billigere buss. Prisen på
Nedre Glomma-kortet er derfor halvert.
Reiser du mer enn seks dager i måneden tur/retur med voksen
enkeltbillett kjøpt på bussen, lønner det seg å kjøpe Nedre
Glomma-kortet i stedet for enkeltbilletter.

ENKELTBILLETT
- hvis du reiser sjelden
Kommunegrensene utgjør sonegrensene i Østfold, med unntak for Sarpsborg/Fredrikstad som er én prissone. Fra
27. februar er også nye Indre Østfold kommune én prissone.
Makspris i Østfold er tre soner.
SONE

BARN (6-17 år)
VOKSEN (18-66 år)
HONNØR (f.o.m 67 år)

1

2

3

Nedre
Glomma

Billettapp

20,40,20,-

25,50,25,-

30,60,30,-

15,25,15,-

15,30,15,-

Fri overgang
Husk å oppgi endeholdeplassen og betal for hele strekningen
på første buss hvis du må bytte buss underveis.
Du kan bytte til andre busser (fri overgang) i de sonene
billetten gjelder for, så lenge det er tid igjen på billetten når
du går på bussen.
Billetten gjelder også for returreiser.

REISEPENGER (VERDIKORT)
- hvis du reiser av og til
Hvis du reiser av og til kan det lønne seg å kjøpe busskort
med reisepenger. Reisepenger fungerer som et klippekort,
som du bruker til å betale for reisen din.
Når du betaler med reisepenger i kortet, betaler du enkeltbillettpris for hver reise. Reisepenger gir ingen ekstra rabatt,
men du slipper kontanttillegget på 5 kroner.
Du velger selv påfyllingsbeløp mellom 400 og 1000 kroner
på bussen, og mellom 100 og 1000 kroner i nettbutikken.
Det er ikke mulig å ha mer enn 1000 kroner på reisekortet.

Billettkontroll
Fellesbillett buss/tog
Hvis du har periodebillett med Vy Tog, og reiser mye med
buss lønner det seg å kjøpe tilleggsbillett med buss.
Voksen: 100 kroner (7 dager), 300 kroner (30 dager)
Student: 200 kroner (30 dager).
Tilleggsbilletten er kun tilgjengelig i Vy-appen.

Du må ha gyldig billett når du reiser med oss, ellers får du
gebyr ved billettkontroll.
Husk også å ha med gyldig bevis for rabatt. Beviset må ha et
bilde og inneholde ditt navn og fødselsdato. Dette gjelder for
reisende med ungdoms-, student- eller honnør billett.

Andre priser og betingelser
Rullestolbrukere, barnevogn, hund og håndbagasje reiser
gratis.

