
 

Så köper du biljetter till höstens skolresor 
 

För att fortsatt handla biljetter mot faktura behöver du registrera din skola som 

företagskund hos oss. Ansök om att bli företagskund: 

https://foretagsportalen.vasttrafik.se/ansok 

Det tar några dagar att få ditt kundnummer. När du har fått det beställer du 

biljetter i Företagsportalen eller på hemsidan, se länkar nedan. Nedan biljetter 

finns att välja på. 

Beställ biljetterna i god tid då leveranstiden för fysiska biljetter är minst en vecka.  

 
Res med kontoladdning 

Det här alternativet liknar Elevresekortet mest. Det passar er som reser ofta och 

många. 

Beställ och ladda kontoladdningskort 

Beställ ett eller flera kort för kontoladdning via hemsidan: 

https://www.vasttrafik.se/foretag/kontoladdning/  

Varje kort kan laddas med max 1500 kronor, är ni en grupp som ska resa kan det 

behövas flera kort.  

Registrera ditt kort 

När du har fått kortet till dig är det bra att registrera det i Företagsportalen. Då har 

du förlustgaranti och kan spärra kortet om det tappas bort.  

Så reser du med kontoladdning 

Checka in dig själv eller din grupp på kortläsaren ombord. Kom ihåg att checka ut 

om du reser över flera zoner. Här kan du läsa om hur du använder 

kontoladdningen: https://www.vasttrafik.se/biljetter/mer-om-biljetter/kortlasaren/.  

Ladda om ditt kort 

För att ladda om era kontoladdningskort mot faktura beställer du värdecheckar via 

en bankett på hemsidan: https://www.vasttrafik.se/foretag/kontoladdning 

Ta med värdecheckarna till ett ombud eller någon av våra butiker för att fylla på 

kontoladdningen. Observera att det inte är möjligt att ladda på korten på distans.  
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Res med enkel- eller dygnsbiljetter 

Ska ni göra några få resor kan enkel- eller dygnsbiljetter passa bra. Priset på de 

här enkelbiljetterna är 20 % dyrare än kontoladdning och korten slängs efter 

resan. Beställ dina biljetter: https://www.vasttrafik.se/foretag/enkelbiljetter/. 

 
Res med enkel- eller dygnsbiljetter i appen Västtrafik To Go 

I Företagsportalen kan du skicka ett biljetterbjudande till personer som reser på 

vuxenbiljett. Priset är samma som för kontoladdning, och personen som ska resa 

får en värdekod från oss på sms att använda i Västtrafik To Go.  

 

Vid frågor är du välkommen att kontakta vår företagskundservice via mejl: 

fortetag@vasttrafik.se 
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