
 

 

Region: Blekingetrafiken 
 

Biljettyper och priser: 

Kostar beroende på zon, finns 8 zoner vilket är hela länet. 

Två barn under 7 år reser gratis med resenär som har färdbevis för vuxen, barn utan sällskap kräver 

biljett. 

 

Vuxen Enkelbiljett, mellan 25-130 kr. Plus 10 kr vid köp ombord på bussen. 

Barn/Ungdom upp till 20 år Enkelbiljett, mellan 15-78 kr. Plus 6 kr vid köp ombord på bussen. 

Duo/Familj 2 vuxna med 3 barn/ungdom eller 5 barn/ungdom Enkelbiljett, mellan 45-234 kr. Plus 

18 kr vid köp ombord på bussen. 

 

Reskassa, tanka på minst 100 kr på ditt kort, biljettpriser varierar beroende på ålder och zon. 

Vuxen Reskassa, mellan 20-104 kr 

Barn/Ungdom, mellan 12-62,40 kr 

Duo/Familj, mellan 36-187,20 kr 

 

Periodkort, nytt kort kostar 20 kr. 

30 dagars, priser varierar beroende på zoner. Kostar mellan 459-1059 kr. 

Student, kräver Student eller Mecenatkortet i app, gäller 30 dagar för buss och tåg, priset varierar 

beroende på zoner. Kostar mellan 495-795 kr 

Fritid, gäller 30 dagar under vardagskvällar 17-04, helger från fredag 17.00 till måndag 04, priset 

varierar beroende på zoner. Kostar mellan 155-350 kr 

Flex 20 dagar, går att använda under 60 dagar, aktiverar ett resdygn vid första resan på dygnet, 

priset varierar beroende på zoner. Kostar mellan 469-1069 kr 

 

Resekort 24h, välj för stad eller län, priset varierar beroende på ålder. 

Barn/Ungdom 35 eller 119kr 

Vuxen 59 eller 199kr 

Duo/Familj 106 eller 358kr 

 

Resekort 78h, välj för stad eller län, priset varierar beroende på ålder. 

Barn/Ungdom 71 eller 239 kr 

Vuxen 119 eller 399 kr 

Duo/Familj 214 eller 718 kr 

 

Finns även resekort för skolor eller företag. 

 

Vart/hur köper man: 

Webshop, biljettautomat, i mobilen (app), ombud/återförsäljare 

 

Cykel, barnvagn, rollator ombord? 

Cykel, på buss är det ej tillåtet, gratis i mån av plats på tåg inom Blekinge, går att ta med på 
skärgårdsbåtar. 

Barnvagn, gratis i mån av plats 

Rollator, tillåtet 


