Den 1. januar tages billetmaskinerne ud af togene på Skagens og Hirtshalsbanen - dvs. på strækningerne
Frederikshavn - Skagen og Hirtshals - Hjørring.
I stedet for billetautomater i togene opstilles der billetautomater (rejsekortautomater) på stationerne. På
udvalgte stationer, hvor der historisk er solgt få eller slet ingen kontantbilletter tidligere, vil der ikke være en
billetautomat, og derfor vil man fremadrettet skulle købe sin billet med sin mobiltelefon eller benytte rejsekort
eller periodekort.
Klik her for at læse mere om mobil-billetter.
Fra 1. januar er der billetautomater på følgende stationer:
Hirtshals (er der allerede) / Lilleheden / Emmersbæk / Horne / Tornby / Herregårdsparken / Skagen (er der
allerede) / Frederikshavnsvej / Hulsig / Ålbæk / Jerup / Strandby
Det betyder, at der ikke er en billetautomat på de resterende stationer, som er:
Sønderby / Vidstrup / Vellingshøj / Teglgårdsvej / Kvægtorvet / Bunken / Napstjert / Rimmen
Billettering på de nye automater
Når billetautomaterne tages i brug 1. januar, er der nogle ting, som man skal være opmærksom på ved
billetkøb.


Billetterne kan kun benyttes til rejser internt i Region Nordjylland. Skal du krydse regionsgrænsen
skal du i stedet købe din billet på dsb.dk.



Hunde, der er så store, at de ikke kan transporteres i en taske under hele rejsen, rejser til
børnetakst.



Der udstedes ikke deciderede cykelbilletter. I stedet skal du købe en kontantbillet til 1 zone til
voksentakst eller 2 zoner til børnetakst. Kunder med rejsekort og periodekort kan fortsat tage cyklen
med i toget kvit og frit.



Der skal altid som minimum betales for 2 zoner. En billet til 1 zone kan kun benyttes som tilkøb eller
som cykelbillet.



Der udstedes kun billetter på op til 12 zoner. Skal der rejses i mere end 12 zoner, skal købes der to
billetter, så alle zoner på rejsen er dækket.



Børn og pensionister rejser begge til børnetakst



Voksne og pensionister må medbringe 2 børn under 12 år gratis. Børn under 16 år må medbringe 1
barn under 12 år gratis. Pensionister skal ikke indtaste antal medrejsende børn ved køb af billet,
men skal i stedet købe separat billet til de betalende børn. Det skal de, fordi systemet regner
billetprisen ud ift. at den rejsende er et barn under 16 år, og derfor vil systemet regne prisen ud efter
at der kun må medbringes et barn under 12 år gratis.

For yderligere information kontakt Nordjyllands Trafikselskab på 98 11 11 11

