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1 Avtale om rabattordninger 
  
Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet har inngått avtaler om  

rabattordninger på transportmidler med: 

• 

Norges Statsbaner 

• 

SAS 

• 

Braathens  

• 

Widerøes Flyveselskap A/S 

• 

Statsstøttede rutebil-, lokalbåtrute- og hurtigruteselskaper samt 

riksveiferjer. 

• 

NOR-WAY Bussekspress AS 

• 

NSB Biltrafikk (gjelder for militære vernepliktige). 

• 

Partrederiet Flaggruten ANS (gjelder for militære vernepliktige). 
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2 Rabattlegitimasjon 
  
Følgende rabattlegitimasjoner gjelder i dag i Forsvaret: 

  

2.1 Vernepliktsbok for VPL-mannskaper  

Personell som skal ha vernepliktsbok, kan foreta reiser med rabatt i sivilt  

antrekk eller i uniform slik: 

• 

Som legitimasjon nyttes side 2 og 3 i vernepliktsboken som skal være i 

utfylt stand med personfoto, avdelingens stempel og underskrift samt at 

rubrikken «Mannskapet skal være i tjenes til:» er utfylt og attestert. (I 

gammel utgave av vernepliktsboken brukes 3. omslagsside som påføres 

de samme data). 

• 

For personell som blir dimittert før den fastsatte dimisjonsdato, skal 

avdelingen/enheten påføre dette i egen rubrikk på side 3. (I gammel 

utgave strykes dimisjonsdato oppført på 3. omslagsside). 

  

2.2 Vernepliktsbok for elever ved militære skoler 

Vernepliktsboken for elever ved militære skoler som har lønn/tjeneste-tillegg  

etter Fredsregulativet del III gis følgende påtegning og påføres skolens stempel  

på side 3. 

• 

Innehaveren som reiser i uniform har rett til 90 % rabatt, mens det ved 

reise i sivil gis 50 % rabatt på 2. klasse under alle reiser på NSB i 

elevperioden fra... til... (I gammel utgave av vernepliktsboken klebes ark 

inn foran 3. omslagsside) 

  

2.3 Vernepliktsbok for vervet mannskap 

Vernepliktsbok for vervet mannskap gis følgende påtegning nederst på side 3  

(eldre utgave nederst på 3. omslagsside): –«Rett til 20 % rabatt på NSB  

inntil .../... 19...» 

  

2.4 Forsvarets standard identitets kort for befal 

Tjenestegjørende befal f.o.m. sersjant/kvartermesters grad kan foreta reiser med  

rabatt i sivilt antrekk ved fremvisning av Forsvarets standard identitetskort for 

befal. 

  

2.5 Innkallingskort bl 0102 og bekreftelse fra avdeling 

Vernepliktige mannskaper (herunder også HV-mannskaper og elever uten befals  

status ved Forsvarets skoler) innrømmes rabatt ved innkalling, (rabatt ved 

innkalling  

gjelder ikke hurtigruteselskaper) tjenestereiser, permisjonsreiser og 

dimisjonsreiser  

og under repetisjons- og HV-øvinger under forevisning av:  

• 

Innkallingskort bl 0102 sammen med vernepliktsbok. 

• 

Underskrevet og stemplet bekreftelse fra avdeling inneholdende nr., navn 

og tjenesteperiode, sammen med vernepliktsbok. 

  

2.6 Billettrekvisisjon bl 0695 og reiseordre bl 0613 

Ved bruk av billettrekvisisjon bl 0695 og/eller reiseordre bl 0613 kan alt personell  

i Forsvaret, ansatte i Forsvarsdepartementet, menig kvinnelig personell, lotter og  
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utenlandske militære (når reisen skal betales av norsk militærmyndighet/ 

Forsvars- 

departementet) innrømmes rabatt på avtaleberettigede reiser med rabatt. 

  

  

3 Jernbanetransporter 
  
3.1 Vernepliktige mannskaper 

Vernepliktige mannskaper (herunder også HV-mannskaper og elever uten befals  

status ved Forsvarets skoler) og innrømmes 90 % rabatt på 2. klasse under alle  

reiser i uniform (tjeneste-reiser, innkalling, dimisjon og permisjon), hvor enten  

utgiftene skal belastes Forsvaret eller den enkelte vernepliktige selv. Ved reise  

i sivil gis det 50 % rabatt på 2. klasse. Sivile tjenestepliktige benytter ikke  

uniform og har 90 % rabatt på 2. klasse under alle reiser. 

  

3.1.1 Rabattlegitimasjon 

• 

Generelt: Innlevering av billettrekvisisjon samt forevisning av 

vernepliktsbok. 

• 

Ved innkalling. Forevisning av innkallingskort bl 0102 sammen med 

vernepliktsbok (se pkt. 2.5) 

• 

Under førstegangstjeneste: Forevisning av korrekt utfylt vernepliktsbok 

(se pkt. 2.1 og 2.2). 

• 

Under repetisjons- og HV-øvelser: Forevisning av underskrevet  

og stemplet bekreftelse fra avdeling sammen med vernepliktsbok (se pkt. 

2.5). 

  

3.2 Øvrig personell på tjenestereiser 

For tjenestereiser som rekvireres og/eller skal belastes norsk militær myndighet,  

innrømmes 20 % rabatt på 1. og 2. klasse for følgende personellkategorier: 

• 

Befal, vervede, sivilt ansatte (herunder Forsvarsdepartementet), menig 

kvinnelig personell, lotter samt utenlandske militære (når reisen skal 

betales av norsk militærmyndighet/Forsvarsdepartementet). 

  

3.2.1 Rabattlegitimasjon 

• 

Innlevering av billettrekvisisjon samt forevisning av legitimasjon. 

• 

Forevisning av godkjent reiseordre samt legitimasjon. 

  

3.3 Befal og vervede på permisjonsreise 

Befal og vervede innrømmes 20 % rabatt på 1. og 2. klasse under selvbetalte  

permisjonsreiser. 

  

3.3.1 Rabattlegitimasjon 

• 

Forsvarets standard identitetskort for befal. 

• 
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Forsvarets standard identitetskort for vervede, eller korrekt utfylt 

vernepliktsbok for vervet mannskap (se pkt. 2.3). 

  

3.4 Gruppereiser 

Rabatt som anført under pkt. 3.3––3.4.1. Ved gruppereiser på minst  

15 personer innrømmes fri reise for reiseleder(e)/transportfører(e) etter  

NSB’s ordinære regler. 

  

3.5 Chartervogn/ chartertog 

Ved større personelltransporter kan det inngås særskilt prisavtale med NSB.  

Prisberegningen vil bli basert på NSB’s driftskostnader i det enkelte tilfelle. 

  

3.6 Soveplass 

Ingen rabatt. 

  

3.7 Kjøp av billetter for rabattreiser i toget 

Ved påstigning fra betjent stasjon har konduktøren ingen plikt til å utskrive  

billetter for rabattreiser. Ved påstigning fra ikke-betjente stasjoner utstedes  

billetter for rabattreiser i toget. 

  

3.8 Stor-Oslo Lokaltrafikk 

For reiser lokalt innen Stor-Oslo Lokaltrafikks område (Akershus fylke)  

gjelder særskilte regler. Vernepliktige mannskaper (menige og korporaler)  

innrømmes 50 % rabatt (barnetakst) på enkeltbilletter og kupongkort. 

  

3.8.1 Rabattlegitimasjon 

Vernepliktsbok (se pkt 2.2.1-2.2). 

  

3.9 Flytoget 

Ny ordning fra 1. mars 2002: Flytoget oppretter en ny billettkategori  

"ungdom, student og vernepliktige" som innebærer at vernepliktige  

mannskaper som avtjener førstegangstjeneste, gis 50 % på permisjonsreiser  

med Flytoget mot å forevise gyldig vernepliktsbok. 

  

  

4 Rutefly 
  
  

4.1 Generelle rabattordninger 

Forsvaret har inngått avtale med SAS, Braathens og Widerøes Flyveselskap A/S 

som innebærer at Forsvaret har rabatt på de sivile flyrutene. Forøvrig gjelder 

følgende rabattordninger: Minipris, midipris, enveis lavpris og superhaik. 

Vernepliktige som avtjener førstegangstjeneste er unntatt fra aldersgrensen på 

24 år som gjelder for superhaik. Vernepliktige/sivile tjenestepliktige som av 

forskjellige grunner får inndratt sin permisjon vil få full refusjon av billettprisen 

for ubenyttet billett enveis lavpris. 

  

4.6 Rabattlegitimasjon 

4.6.1 Rabattlegitimasjon ifølge pktl 2.1-2.6 

• 

Vernepliktige mannskaper oppnår også rabatt under innkallings- og 

dimisjonsreiser ved fremvisning av blankett 0102 ved kjøp av billett og 

ved innsjekking på flyplassen. Det forutsettes at reisen skjer innen 1 uke 

før den angitte fremmøtedato og innen 1 uke etter dimitteringsdato. 

  

4.6.2 Utfylling 
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Rubrikken på innkallingskortet som angir antall dagers øvelse/tjeneste må være  

korrekt utfylt. Ved uforutsette endringer av tjenestetiden må den nye 

dimisjonsdato  

påføres innkallingskortet og attesteres med stempel og underskrift. 

  

  

5 Rutebil 
  
  

5.1 Rabattberettiget personell 

Vernepliktige mannskaper innrømmes 50 % rabatt på alle landets 

rutebilselskaper. Rabatten vil bety 50 % av voksen takst avrundet som for 

barnebillett: Billettrabatt vil aldri være lavere enn selskapenes minstetakst for 

voksne. Rabatten gjelder bare på ordinære ruter og ruteavganger og bare i den 

utstrekning ordinært oppsatt  

materiell er tilstrekkelig. 

  

5.1.1 Rabattbestemmelser og legitimasjon  

50 % rabatt gjøres gjeldende, foruten for selvbetalte permisjonsreiser, også for 

vernepliktige mannskapers innkallingsreiser og tjenestereiser (herunder fri 

permisjon/dimisjonsreiser). Rabattlegitimasjon: Utfylt vernepliktsbok (se pkt.2.1) 

  

5.2 Rabattavtale med Nor-Way Bussekspress as 

Fra 1. januar 1998 har vernepliktige mannskaper som reiser i uniform og viser 

vernepliktsbok 90 % rabatt på NBE`s ekspressbussruter. Avtalen omfatter ikke 

ruter til/fra utlandet og Flybussekspressen som etableres høsten 1998 til/fra 

Gardermoen. Vernepliktige som reiser i sivilt antrekk innrømmes ordinær 

militærrabatt på 50 %.  

  

5.3 Rabattavtale med Nettbuss 

Fra 15. juni 1999 har vernepliktige mannskaper som reiser i uniform og viser 

vernepliktsbok 90 % rabatt på reiser med: 

• 

TIMEkspressen Telemark på strekningen Bø-Notodden-

Kongsberg/Heistadmoen-Drammen-Oslo-Gardermoen (SAS Flybussen). 

• 

TIMEkspressen Glåmdal på strekningen Elverum-Kongsvinger-Oslo. 

• 

Flybussekspressen Kongsvinger-Gardermoen. 

• 

Elverumsekspressen Elverum-Oslo.  

  

Vernepliktige som reiser i sivilt antrekk innrømmes ordinær militærrabatt på 50 

%.  

  

  

6 Lokalbåter 
  
6.1 Rabattberettiget personell 

Med unntak av enkelte ekspressruter/hurtigbåter, innrømmes vernepliktige 

mannskaper 50 % rabatt på disse lokalbåt-ruteselskaper: 

• 

Kragerø Fjordbåtselskap, Kragerø 
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• 

Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap, Bergen 

• 

Fylkesbaatane i Sogn & Fjordane, Florø 

• 

Møre og Romsdal Fylkesbåtar, Molde 

• 

Fosen Trafikklag, Trondheim 

• 

Namsos Trafikkselskap, Trondheim 

• 

Torghatten Trafikkselskap, Brønnøysund 

• 

Helgeland Trafikkselskap, Sandnessjøen 

• 

Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab A/S, avd. Bodø 

• 

Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab A/S, Narvik 

• 

Nordtrafikk A/S, Sortland 

• 

Lofoten Trafikklag, Leknes 

• 

Troms Fylkes Dampskipsselskap, Tromsø 

• 

Finnmark Fylkesrederi- og Ruteselskap, Hammerfest 

  

6.1.1Rabattbestemmelser og legitimasjon  

Se pkt. 5.1.1 over. 

  

6.2 Rabattavtale med Flaggruten ans 

Fra 1. mai 1999 har vernepliktige mannskaper som reiser i uniform og viser  

vernepliktsbok 90 % rabatt på Flaggrutens hurtigbåtruter Bergen-Stord- 

Haugesund-Stavanger. Vernepliktige som reiser i sivilt antrekk innrømmes  

ordinær militærrabatt på 50 %. 

  

7 Hurtigruten 
  
7.1 Rabattberettiget personell 

Vernepliktige mannskaper innrømmes 50 % rabatt på disse hurtigruteselskaper 

(unntatt innkalling): 

• 

Ofoten og Vesteraalens Dampskipselskap A/S, Narvik 

• 

Troms Fylkes Dampskipsselskap, avd. Nordenfjeldske, Trondheim 

• 

Troms Fylkes Dampskipsselskap, Tromsø 

  

7.1.1 Rabattbestemmelser og legitimasjon  

Se pkt. 5.1.1 over. 
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8 Riksferje 
  
8.1 Rabattberettiget personell 

Vernepliktige mannskaper innrømmes 50 % rabatt på alle ferjer i 

riksvegsamband.  

Rabatten gjelder egen person samt sykkel, men ikke motorkjøretøy. 

  

8.1.1 Rabattbestemmelser og legitimasjon  

Se pkt 5.1.1 

  

 


