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Flere og mer fornøyde kunder
Konserndirektør Vy Tog, Erik Røhne



INTERN 

Bergensbanen er gjentatte ganger kåret til en av verdens vakreste 
jernbanestrekninger



INTERN 

Et mer samordnet tilbud, sømløst billettkjøp og sanntidsinformasjon gjør 
det enklere for kundene å reise kollektivt.

• Flere avganger, et mer samordnet kollektivtilbud, 
samarbeid med Skyss og bedre korrespondanse.

• Voss: bygdesykler til og fra stasjonen og ekspressbuss til 
Sogndal.

• Gol: On-demand taxi, vanlig taxi via Vy-appen og 
korresponderende busshuttle til Hemsedal.

• Vy-appen: Dør til dør reiseforslag med tog, buss, taxi, by-
bane, trikk og båt. 

• Sømløse billetter med Ruter i Oslo, Brakar i Drammen og 
Hønefoss, og Skyss i Bergen.

Nye løsninger er allerede utviklet

Foto: Vossabike
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Nye ombordprodukter og bedre service gir den gode reiseopplevelsen.

• Pluss: bedre komfort med nye seter, arbeidsvennlige bord, 
smarte oppbevaringsløsninger og nykvernet kaffe.

• Bedre tilbud til barnefamilier med oppgradert lekerom, 
underholdningsportal og en lydguide som forteller om reisen.

• Nye vogner som kan gjøres om fra sittevogner på dagtid til 
soveplasser på natten. Bedre bagasjekapasitet og plass til ski 
og sykler.
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Nye reisepakker gir flere muligheter for miljøvennlige og aktive ferier langs 
Bergensbanen og Vossebanen
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Kundene er godt fornøyd med reisen på Bergensbanen og 
Vossebanen!

Kundetilfredshet, Kantar: Høsten 2020
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Annerledesårene 2020/2021
Covid-19 rammer hardt
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Nye og bedre informasjonsløsninger gjør reisen forutsigbar for 
kundene.

• Covid-19 setter andre krav til løsninger og god informasjon

• Passasjertellingene brukes til å vise hvor fulle togvognene er

• Løsningen er utviklet av Vy og deles med Bane NOR for distribusjon på 
plattformskjermer i tillegg til Vy-appen.

• Løsningen viser også hvor toget befinner seg strekningen i sanntid.

Hvor er det god plass på toget?
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Takk for meg!
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