
biljettautomater
– ett smidigt sätt att köpa din tågbiljett

Använd våra Så här gör du: 

Köp enkelbiljett  
i automaten  
med Resekortet
Peka på skärmen för att starta

Peka på ikonen köp biljett.

De vanligaste resmålen kommer fram.  
Finns inte ditt resmål med så väljer du  
Fler resmål. Välj första bokstaven för ditt resmål  
och välj nästa så kommer det fram olika resmål  
på den bokstav du har valt. 
 

Välj ditt resmål genom att röra vid ikonen  
med fingret.

Välj betala med Resekortet,  
håll sedan upp ditt Resekort mot  
kortläsaren för Resekort. 
 

Då du gjort detta kommer ytterligare 
val, inga pengar dras från ditt kort när  
du håller fram kortet i detta läge.

Välj antal biljetter och ålderskategori.   
 

Detta gör du genom att peka på + och  
ikonerna bredvid ålderskategorierna.  
När du är klar väljer du fortsätt.

Välj 1:a klass eller standard. 
Välj fortsätt.

Bekräfta nu köpet genom att välja Ja.  
 

Håll sedan fram kortet stilla mot  
kortläsaren. När du har gjort detta  
dras pengar från ditt Resekort och  
din biljett matas fram.

Våra   
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fast pris
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Köp din tågbiljett 
snabbt och enkelt
I våra biljettautomater kan du själv,  
enkelt och smidigt, lösa din tågbiljett  
innan du går ombord på tåget. 

Automaterna erbjuder  
följande tågbiljetter 

• Enkelresor med Öresundståg
• Enkelresor med Krösatågen
• Enkelresor med Pågatåg

Här hittar du biljettautomater

• På alla tågstationerna i länet.
• Stationerna längs med Öresundstågs- 

sträckningen i Sverige samt på Københavns  
Lufthavn CPH Airport och Köpenhamns  
Hovedbanegård. 

Automater för betalning med Resekort och svenska betalkort finns på Køben-
havns Lufthavn. En biljettautomat finns vid bagageutlämningen och ytterligare 
fyra biljettautomater finns i terminal 3. Automaterna i terminal 3 står vid de  
stora pelarna vid hissarna, mellan de två nedgångarna till spåren.

Obs! Du kan inte betala med 
kontanter i automaterna.

Betala med Resekortet eller betalkort

I automaterna betalar du med Resekortet   
reskassa eller med betal- och kreditkort. 

Du kan använda Resekort från Blekinge-
trafiken, Hallandstrafiken, Skånetrafiken 
och Jönköpings länstrafik samt  
sydtaxekort från Kalmar länstrafik.

Enkelbiljetter köpta i biljettautomat  
(reskassa eller betalkort) gäller ej  
på SJ Regionaltåg.

Se här vad de olika delarna 
på automaten används till.

Du trycker på pekskärmen 
för att komma igång med 
ditt köp. Avbryt  

köp

Resekort

Pekskärm

Biljett

Betal-/ 
kreditkort

Din biljett köper  
du innan tågresan,  
dock tidigast tre  
timmar före avresa.

Ange  
PIN-kod


