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Parkera VGR

https://vastfastigheter-
permit.giantleap.no/#/login

https://vastfastigheter-permit.giantleap.no/#/login


Handhavande webbapplikation

Klicka på Ny användare 
utan att fylla i 
telefonnummer 



Fyll i telefonnummer 
enbart siffror

Klicka på 



Använd 
erhållen kod 

alternativt följ 
länk

Fyll i kod



Välj lösenord

Upprepa

Klicka på 



Fyll i uppgifter under 
profil, Här kan du även 
byta lösenord



Klicka på 

Fyll i 
kortuppgifter 
och spara ditt 
kort

Klicka på 

Ditt kort syns nu 
under 
betalningsmedel



För att köpa tillstånd 
Klicka på 

Välj Sjukhus och 
välj ditt tillstånd



Fyll i uppgifter.
Använd små 
bokstäver i ditt 
VGR-ID.
Läs och acceptera 
villkoren.
Klicka Fortsätt.
Bekräfta med Köp.



Efter erhållet kvitto samt 
bekräftelsemail syns ditt tillstånd 
på första sidan



För att byta aktivt 
registreringsnummer  
tryck ändra

Skriv in nytt 
registreringsnummer 

och Spara

Ändrat



Parkera VGR APP

• Tillgänglig på Google Play och snart i App Store
• Hantera ditt personaltillstånd i telefon direkt på plats

Parkera VGR Parkera VGR



Leta upp APP:en på 
marknadsplatsen

Ladda ner APP  
och öppna den 

Fyll i ditt telefonnummer 
och tryck skicka

Hämta kod i SMS



Klicka på  Fyll i uppgifter och spara Kvitto, klicka sedan tillbakaFyll i din kod och tryck 
skicka



Klicka på Köp 
parkeringstillstånd

Välj sjukhusområde Välj tillstånd och 
klicka fortsätt



Fyll i uppgifter 
Fyll i VGR-ID med 
små bokstäver. 
Klicka sedan på 
KÖP

Ditt tillstånd ligger 
nu aktivt på första 
sidan vill du byta 
fordon tryck på 
ÄNDRA

Tryck på rött kryss Ange nytt 
registreringsnummer 
eller välj i listan över 
senast använda



Bekräfta byte Ändrat Under menyknappen 
finner du

Betalkort, 
orderhistorik och 
villkor



TACK FÖR VISAT INTRESSE!

Kontakt:
parkering@vgregion.se

Kundtjänst:
010-4413500 knappval #5

mailto:parkering@vgregion.se
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