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Bästa skolelev och vårdnadshavare för vårterminen 2022 

 

 

Januari 2022 blir en brytpunkt mellan två olika skolkortsupplägg: 
- Läsåret höst 2021-vår 2022 är programmerade med zontaxorna 2,30–7,00 euro per betalzon samt 

med begränsningar i antal resor per skoldag enligt Ålands landskapsregerings beslut (2011:24) om 

trafiktaxa för personbefordran med buss i yrkesmässig trafik i landskapet Åland 

- Ålands landskapsregerings beslut nr. 168 den 2 december 2021 om trafiktaxa för personbefordran 

med buss i yrkesmässig trafik på Åland har med stöd av 21a § landskapslagen (1976:33) om 

yrkesmässig trafik gått in för en betalzon, 2,50 euro per engångsavgift och skolkorten har samma pris 

som årskort med en giltighetstid på 365 dagar för 270 euro 

 

Nödvändig omprogrammering av busskorten januari 2022: 
- Skolkorten och fotografi behöver in till Ålandstrafikens kontor inom januari 2022 för 

omprogrammering till upplägget med endast en betalzon och obegränsat antal resor med landsorts- 

och tätortsbussarna även kvällar, helger och lov 

- Förslagsvis lämnar elever/studeranden eller skolorna in skolkorten till Ålandstrafikens kontor för 

omprogrammering vecka 3–4   

 

Även före detta Mariehamnsbussens månadskort behöver in för omprogrammering för att gälla på 

samtliga bussar, likaså behöver de busskort som upphört att gälla, såsom 6-månaderskort och 

pensionärskort, in för omprogrammering till de nya seriekorten eller månadskorten.  

 

Notera att ingen skolelev blir lämnad på hållplatsen under januari månad! 

 

Skolkortets giltighetstid:  
- Skolkortet gäller obegränsat antal resor med landsorts- och tätortsbussarna även kvällar, helger och 

skollov 

- Giltighetstiden 365 dagar för skolkorten utgår ifrån aktuellt läsår, hösttermin + vårtermin 

- För vårterminen 2022 är skolkortet giltigt 1/1–14/8 2022 

- För läsåret höstterminen 2022-vårterminen 2023 är skolkortet giltigt 15/8 2022-14/8 2023 etcetera 

 

Skolkortet är personligt: 
- Elevens namn ska vara textat på etiketten och elevens foto (fungerar bra med epostutskift av foto 

taget med mobiltelefon) ska vara fastklistrat på skolkortet för att vara giltigt som bussbiljett  

- Vid otillåten användning av skolkortet (till exempel utlåning till annan person) har 

busschauffören/biljettkontrollanten rätt att omhänderta elevens skolkort och lämna in det till 

Ålandstrafiken. Eleven får därefter lösa ut sitt personliga kort mot en kostnad av 10 euro 

- Glömmer eleven sitt skolkort en dag antecknas elevens namn på listan i bussen och eleven får åka 

kostnadsfritt en dag, men därpå följande dagar uppbärs normal busstaxa (gäller dock inte under 

övergångsmånaden januari 2022) 

- Tappar eleven sitt skolkort får eleven köpa ett nytt skolkort till självkostnadspriset 5 euro 

- Det första programmerade skolkortet är kostnadsfritt 
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Skolkortet är enkelt att använda: 

- Lägg skolkortet mot biljettmaskinen i bussen> kortet har registrerats när det hörs ett ”pip” 

- Visa alltid upp det personliga skolkortet för chauffören/biljettkontrollanten, även om bussen inte har 

en biljettmaskin just den avgången (biljettmaskinen kan tillfälligt vara på service) 

- Varken skolkort eller övriga busskort behöver tas ut ur reflexfickan för att fungera 

 

Åka buss med andra busskort än skolkort: 
Det är elevens hemkommun som avgör om eleven är berättigad till skolkort eller inte och respektive skola 

meddelar i sin tur Ålandstrafiken om vilka av deras elever som de betalar för. Om eleven inte berättigas till 

skolkort finansierat av skolan finns flera förmånliga alternativ att inhandla från Ålandstrafikens kontor, bland 

annat: 

 

- Rabattkort för barn (6–11 år) 

10 resor 50% rabatt från engångsavgift för vuxen  

25 resor 50% rabatt från engångsavgift för vuxen  

50 resor 50% rabatt från engångsavgift för vuxen  

Giltighetstid 365 dagar från första användningsdag. 

- Rabattkort för vuxna (från 12 år) 

10 resor 25% rabatt från engångsavgift för vuxen  

25 resor 25% rabatt från engångsavgift för vuxen  

50 resor 25% rabatt från engångsavgift för vuxen  

Giltighetstid 365 dagar från första användningsdag. 

- Månadskort 30 euro 

Giltighetstid 30 dagar från första användningsdag. 

- Årskort 270 euro  

Du betalar endast för 9 månader.  

Giltighetstid 365 dagar från första användningsdag. 

- Seriekort för cykel (engångsavgift 7 euro) 

10 resor 50% rabatt från engångsavgift  

25 resor 50% rabatt från engångsavgift  

50 resor 50% rabatt från engångsavgift  

Giltighetstid 365 dagar från första användningsdag. 

- ”Fritidskort” 40 euro  

För barn och ungdomar upp till och med 20 års ålder utan årskort. Berättigar till obegränsat antal 

resor utanför skoltid Giltighetstid 365 dagar från första användningsdag.  

Obs! Gäller ej resor till/från skolan!  

 

Samtliga busskort förutom seriekort för cykel är personliga, vilket innebär att fotografi behövs vid 

inköp/omprogrammering. 

 

Kontaktuppgifter: 
- Ålandstrafiken, Styrmansgatan 1, AX-22 100 MARIEHAMN 

Tel. +358 18 25 600 

E-post: info@alandstrafiken.ax 

Web: www.alandstrafiken.ax 

Ordinarie öppettider: måndag–fredag kl. 10:00–17:00 

 

 

 

Stort lycka till med studierna!  

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Ålandstrafiken 

http://www.alandstrafiken.ax/

