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Allmänna trivselregler:
1. För busspassagerarnas trivsel ber vi att resenärer  
 som stiger ombord är hela och rena, samt iakttar allmän god sed  
 gentemot övriga resenärer och busschaufförer. 

Trafiksäkerhet:
2.  Använd reflex när det är mörkt ute.
3.  Signalera tydligt ”stopp” till busschauffören.
4.  Kontrollera alltid att det är fritt från båda håll innan du korsar vägen.
5.  Busschauffören avgör vilket bagage som av trafiksäkerhetsskäl  
 ska transporteras i bagageutrymmet.
Tillgänglighet:
6.  Bussresa med rullstol bokas senast 12 h före avgång 

 Via Ålandstrafiken mån-fre kl. 10:00-17:00, tel. +358 18 25 600,  
 info@alandstrafiken.ax.

 Via busslinjernas journummer;  
 Williams Buss, tel. +358 (0)405 635 752.  
 Viking Line Buss, tel. +358 (0)18 26 328.
Bussavgifter (inkl. 10% moms) och giltighetstider:
7.  Engångsavgift vuxen 2,50 euro. Även vid bussbyte mellan  
 landsortsbussar och tätortsbussar.
8. Barn 6-11 år erhåller 50% rabatt från engångsavgift för vuxen.
9. Barn under 6 år åker gratis. 
10. Engångsbiljett till ordinarie pris och resor köpta med rabattkort  
 gäller 2 h från inköpstid inom hela trafikområdet och berättigar  
 till omstigning, returresa och fortsatt resa då delrutten eller  
 returresan påbörjas inom 120 minuter från inköpstid. Du kan  
 stiga ombord på en annan buss så länge biljetten är giltig  
 och fortsätta din resa till slutdestinationen även om biljettens  
 giltighetstid går ut under pågående resa. Under resan ska du ha  
 alltid ha med din biljett som berättigar till att resa hela rutten och  
 hela giltighetstiden (120 minuter).
11. Landsortsbussarnas hållplatser se sid 36–38.

Grundskolornas skollov och lediga skoldagar 2023:
 Jullov   1–8/1 2023
 Sportlov   20–24/2 2023
 Påsklov   7–10/4 2023
 Ledigt för Kristi himmelsfärdsdag  18–19/5 2023
 Sommarlov   9/6–15/8 2023
 Höstlov   19–20/10 2023
 Ledigt för Självständighetsdagen 6/12 2023
 Jullov   23/12 2023–8/1 2024

 Gymnasialskolornas skollov och lediga skoldagar 2023:
 Jullov   1–8/1 2023
 Sportlov   20–24/2 2023
 Påsklov   7–10/4 2023
 Ledigt för Kristi himmelsfärdsdag  18–19/5 2023
 Sommarlov, Ålands Folkhögskola 27/5–29/8 2023
 Sommarlov, ÅYG & Ålands Lyceum 3/6–13/8 2023
 Höstlov, Ålands Folkhögskola 16–20/10 2023
 Höstlov, ÅYG & Ålands Lyceum 19–20/10 2023
 Ledigt för Självständighetsdagen 6/12 2023
 Jullov, Ålands Folkhögskola 23/12 2023–7/1 2024
 Jullov, ÅYG & Ålands Lyceum 23/12 2023–8/1 2024
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Busskort: 
12. Skolkort 270 euro (betalas av respektive skola)
 Respektive skola meddelar Ålandstrafiken vilka elever som är  
 berättigade till skolkort.
 Skolkorten gäller obegränsat antal resor med landsortsbussarna  
 och tätortsbussarna. 
 Giltighetstiden är 365 dagar från första användningsdag. 
 Fotografi krävs då kortet är personligt.
 Om eleven flyttar meddelar skolan/kommunen den nya adressen,  
 alternativt annullerar skolkortet, till Ålandstrafiken. 
13. ”Fritidskort” 40 euro 
 För barn och ungdomar till och med 20 års ålder utan årskort. 
 Berättigar till obegränsat antal resor utanför skoltid. 
 Giltighetstid 365 dagar från första användningsdag. 
 Fotografi krävs då kortet är personligt.
 Obs! Gäller ej resor till/från skolan.

14. Rabattkort för barn (6–11 år)
 10 resor 50% rabatt från engångsavgift för vuxen (1,25 euro/resa)
 25 resor 50% rabatt från engångsavgift för vuxen (1,25 euro/resa)
 50 resor 50% rabatt från engångsavgift för vuxen (1,25 euro/resa)
 Giltighetstiden är 365 dagar från första användningsdag. 
 Fotografi krävs då kortet är personligt. 

15. Rabattkort för vuxna (från 12 år)
 10 resor 25% rabatt från engångsavgift för vuxen (1,88 euro/resa)
 25 resor 25% rabatt från engångsavgift för vuxen (1,88 euro/resa)
 50 resor 25% rabatt från engångsavgift för vuxen (1,88 euro/resa) 
 Giltighetstiden är 365 dagar från första användningsdag.
 Fotografi krävs då kortet är personligt. 
16. Månadskort 30 euro
 Giltighetstiden är 30 dagar från första användningsdag.  
 Fotografi krävs då kortet är personligt.

17. Årskort 270 euro
 Du betalar endast för 9 månader. 
 Giltighetstiden är 365 dagar från första användningsdag.  
 Fotografi krävs då kortet är personligt.
18. Cykel 7 euro/engångsavgift.
 Seriekort för cykel (engångsavgift 7 euro)
 10 resor 50% rabatt från engångsavgift (= 35 euro)
 25 resor 50% rabatt från engångsavgift (= 87,50 euro)
 50 resor 50% rabatt från engångsavgift (= 175 euro) 
 Giltighetstiden är 365 dagar från första användningsdag.
 Cykel bokas ej, men tas med om utrymme finns. Transport av  
 cyklar sker enligt busschaufförens beslut.

19. Vid köp av nytt busskort uttas en kortavgift på +5 euro. 
 Borttappade busskort inklusive kvarvarande resor ersätts om köpet  
 kan påvisas.  
 Ingen ångerrätt vid köp av busskort med undantag för om särskilda  
 skäl föreligger.

Avgiftsbefrielse:
20. Ledsagare till passagerare med funktionsnedsättning åker  
 avgiftsfritt mot uppvisande av giltigt ledsagarkort.  
 För barnvagn, sittvagn och rullstol uppbärs ingen avgift. 

Bussfrakter (inkl. 24% moms) och fraktregler:
21. Avgiften för en fraktbiljett är 5 euro och gäller för en försändelse,  
 maxvikt 10 kg.

22. Ett fraktblock innehåller 10 fraktbiljetter. Mängdrabatt vid köp  
 av flera fraktblock:
 5-9 block  10% rabatt (=4,50 euro/st)
 10-49 block 15% rabatt (=4,25 euro/st)
 50-99 block 25% rabatt (=3,75 euro/st)
 100> block 30% rabatt (=3,50 euro/st)

23. Vid transport av paket tillämpas fr.o.m. 1/1 2016 lagen om  
 vägbefordringsavtal (FFS 345/1979) och landskapsregeringens  
 allmänna befordringsregler som specificerar avsändarens,  
 fraktförarens och mottagarens lagenliga ansvar och skyldigheter.  
 Se Ålandstrafikens transportvillkor 2016 på  
 alandstrafiken.ax/busspriser/bussfrakter för mer information.

24. Ombord på skärgårdsfärjorna transporteras gods som skickas  
 med bussfrakt på obevakade, olåsta hyllor och i hamnarna  
 i obevakade, olåsta transportvagnar på avsändarens och mot- 
 tagarens egen risk.

Kombinera buss + skärgårdsfärja v.v.:
25.  Meddela busschauffören att du vill åka vidare med kombinerande  
 färja. Busschauffören kontaktar färjan ifall bussen anländer senare  
 än utannonserad ankomsttid, så att färjan kan invänta bussen.
26.  Meddela besättningen ombord att du vill åka vidare med  
 kombinerande buss. Befälhavaren meddelar alltid bussbolagets  
 jourtelefon ifall färjan anländer senare än utannonserad  
 ankomsttid, så att bussen då kan vänta upp till 10 minuter. 
 Obs! Notera att bussen avgår senast 10 minuter efter  
 utannonserad avgångstid, vilket innebär att passagerarna ska  
 vara ombord på bussen senast 10 minuter efter utannonserad  
 avgångstid. Detta för att busspassagerare längs med busslinjen  
 kan säkra sina busskombinationer och ankomsttider.
 Obs! Om du ändå ordnade skjuts med en bekant ombord på  
 färjan behöver du avboka bussen via besättningen så att bussen  
 kan avgå på utsatt tid. 
27.  Om färjan är så försenad att passageraren inte är ombord på  
 bussen senast 10 minuter efter utannonserad avgångstid ringer  
 befälhavaren efter taxi. 
 Busspassageraren får åka ordinarie bussrutt (mellan färjfästet– 
 bussplan) för ordinarie busstaxa (se Busstidtabellen 2022 eller  
 alandstrafiken.ax/busspriser) som betalas till taxichauffören.  
 Mellanskillnaden fakturerar taxibolaget till Ålands   
 landskapsregering/Kollektivtrafiken. Taxan Hummelvik– 
 Mariehamns bussplan är 2,50 euro/pass, Långnäs– 
 Mariehamns bussplan är 2,50 euro/pass och Svinö–Mariehamns  
 bussplan är 2,50 euro/pass. På fakturan ska det framgå antal  
 passagerare x busstaxan.   
 Busstaxan dras bort från fakturabeloppet.

Ålands landskapsregering reserverar sig för eventuella felaktigheter som 
kan förekomma i turlistan och förbehåller sig även rätten till ändringar.
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