Prisguide 2022
– för resor inom Kalmar län
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Priser och biljetter
Oavsett om du reser mycket eller lite, finns det alltid en biljett
som passar dig. Här kan du själv avgöra vilket alternativ som
passar dig bäst.
INOM KALMAR LÄN
Enkelbiljett
Med en enkelbiljett kan du resa
i hela Kalmar län eller i de zoner
som biljetten avser. Du betalar för
den sträcka du vill åka och priset
beror på hur många zoner du
reser i. Antalet zoner får du reda
på där du köper din biljett.
Zonkartan kan du hitta på
kalmarlanstrafik.se.
Om du behöver göra ett byte
under resans gång, ska du välja
närmaste förbindelse. Du får inte
göra uppehåll under resan.
24-timmarsbiljett
Med en 24-timmarsbiljett kan du
resa i hela Kalmar län eller i de
zoner som biljetten avser under
24-timmar. Antalet zoner får du
reda på där du köper din biljett.
Zonkartan kan du hitta på
kalmarlanstrafik.se. Om du
behöver göra ett byte under
resans gång ska du välja
närmaste förbindelse.
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Flexbiljett
Flexbiljetten innehåller tio
individuella biljetter som var och
en är giltig i 24 timmar efter att
man har aktiverat den. Du kan
använda de tio biljetterna när
du vill inom 30 dagar från första
aktiveringstillfället.
Flexbiljetten finns tillgänglig
i appen Kalmar länstrafik samt
Företag Kalmar länstrafik.
30-dagarsbiljett
Med en 30-dagarsbiljett reser du
hur mycket du vill under 30 dagar
inom det geografiska område
du väljer.
30-dagarsbiljett för vuxen,
ungdom (7–19 år) samt studerande
är det billigaste alternativet för dig
som reser mycket (minst
ca 25 enkelresor per månad).
För att nyttja studentrabatt på
30-dagarsbiljetten krävs fotolegimitation och giltigt studentlegitimation. På kalmarlanstrafik.
se kan du se vilka studentlegitimationer som ger tillgång
till studentrabatt hos Kalmar
länstrafik.

INOM KALMAR LÄN
Seniorbiljett
Ett prisvärt alternativ för dig
som är 65 år eller äldre samt för
dig som erhåller sjukersättning
från Försäkringskassan och är
folkbokförd i Kalmar län. För
den sistnämnda kategorin måste
ett speciellt intyg beställas från
Kalmar länstrafik. Intyget visas upp
vid resa tillsammans med Seniorbiljett samt fotolegitimation. Du
kan läsa om hur du ansöker om
ett intyg på kalmarlanstrafik.se
Med seniorbiljetten kan du åka
så mycket du vill under vissa tider
på dygnet i hela Kalmar län.
•

Giltig i 30 dagar.

•

Gäller för resa påbörjad
mellan kl. 09:00–14:59 samt
18:00–23:59 alla dagar i
veckan. Eventuella byten
måste ske mellan dessa tidsintervaller.

•

Gäller på avgångar med tåg
och buss i hela Kalmar län (ej
serviceresor och skärgårdstrafik).

Seniorbiljett Plus
Seniorbiljett Plus är, likt den
andra Seniorbiljetten, till för dig
som är över 65 år eller äldre samt
för dig som erhåller sjukersättning från Försäkringskassan
och är folkbokförd i Kalmar län.
Med seniorbiljett Plus kan du
åka så mycket du vill under vissa
tider på dygnet i hela Kalmar län.
•

Giltig i 30 dagar.

•

Gäller för resa påbörjad
mellan kl. 09:00–14:59 samt
18:00–23:59 på vardagar och
röda dagar som infaller på
måndag-fredag.Eventuella
byten måste ske mellan dessa
tidsintervaller.

•

Under lördag och söndag kan
du resa hela dygnet.

•

Under perioden 15 juni – 14
augusti gäller biljetten hela
dygnet oavsett veckodagar.

•

Gäller på avgångar med tåg
och buss i hela Kalmar län (ej
serviceresor och skärgårdstrafik).
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INOM KALMAR LÄN
Fritidsbiljett
Fritidsbiljetten är en biljett för
ungdomar till och med 19 år.
Biljetten är giltig för resor inom
hela Kalmar län under en termin.
•

•

•

Fritidsbiljett Höst: Gäller 15
augusti - 31 december. Kan
köpas under samma period.
Fritidsbiljett Vår: Gäller 1
januari - 15 juni. Kan köpas
under samma period.
Biljetten är giltig mellan kl.
15:00 – 03:59 skoldagar.
Övriga dagar hela dygnet.

Sommarbiljett
Sommarbiljett finns för vuxen
och för ungdom t.o.m. 25 år samt
studerande.
•
•

•
•

Kan köpas 1 juni–31 juli
Gäller för obegränsat antal
resor i hela Kalmar län under
två månader (62 dagar).
Kan inte användas av flera
resenärer samtidigt.
Sommarbiljett för studerande. Du måste kunna visa upp
fotolegitimation och giltig
studentlegitimation.

För samtliga periodbiljetter som är kopplade till ett resekort (30-dagarsbiljett, Seniorbiljett, Seniorbiljett Plus, Fritidsbiljett och Sommarbiljett) på
sträckan Kalmar - Emmaboda gäller:
Åker du med Öresundståg eller SJ med ett resekort krävs ett utskrivet
inspektionskvitto. Inspektionskvittot tillsammans med resekortet fungerar
som giltigt färdbevis. Du kan skriva ut inspektionskvittot i våra biljettautomater eller hos våra kundcenter och återförsäljare.
TILLÄGG
1:a klass
Tillägget för 1:a klass görs i samband med köp av enkelbiljett,
24-timmarsbiljett eller 30-dagarsbiljett
Tillägget 1:a klass innebär
ingen platsbokning. 1:a klass
finns tillgängligt på Öresundstågen samt Krösatågen på sträckorna Kalmar - Linköping samt
Västervik - Linköping.
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Cykeltillägg
Tillägget för cykel görs i samband med köp av enkelbiljett och
24-timmarsbiljett.
•

Cykeltillägg = 1 cykel per
resenär.

Cykel får medtagas ombord på
vissa regionbussar, Öresundståg
och Krösatåg som går mellan
Kalmar - Emmaboda och Emmaboda- Karlskrona.
Det går inte att boka plats
för cykel och vi kan inte heller
garantera att det finns lediga
cykelplatser.

Prislista inom Kalmar län
Enkelbiljett

24-timmarsbiljett

30-dagarsbiljett

Antal
zoner

VUXEN

UNGDOM
7–19 ÅR

VUXEN

UNGDOM
7–19 ÅR

VUXEN

STUDERANDE/
UNGDOM
7–19 ÅR

1

32

20

64

40

715

535

2

42

26

84

52

1010

760

3

52

32

104

64

1260

945

4

64

39

128

78

1510

1135

5

74

45

148

90

1680

1260

6

84

51

168

102

-

-

7

94

57

188

114

-

-

8

104

63

208

126

-

-

9

115

69

230

138

-

-

10-

125

75

250

150

-

-

Kalmar kommun

500

375

Borgholms kommun

715

535

Seniorbiljett

115

Seniorbiljett Plus

205

Rabatt vid köp av biljetter i app
Du får 10 % rabatt på enkelbiljett och 24-timmarsbiljett i Kalmar länstrafiks appar.

Alla priser är angivna i svenska kronor, SEK
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Prislista inom Kalmar län
Flexbiljett
Antal zoner

VUXEN

UNGDOM & STUDERANDE
7–19 ÅR

1

460

290

2

605

375

3

750

460

4

920

560

5 (län)

1065

650

Fritidsbiljett - giltig för resor i Kalmar län under en termin
För ungdomar till och med 19 år
1260 per termin

Sommarbiljett - giltig i 62 dagar
Vuxen

Ungdom t.o.m 25 år & studerande

1680

1260

Alla priser är angivna i svenska kronor, SEK
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Prislista inom Kalmar län
Biljettillägg
1:a klasstillägg
Enkelbiljett

30

24-timmarsbiljett

60

30-dagarsbiljett

430

Cykeltillägg
Enkelbiljett

Ungdomspriset per sträcka

24-timmarsbiljett

Ungdomspriset per sträcka

Tilläggsavgift (Kontrollavgift)
Avgift som tillkommer för den som blir påkommen att resa utan giltig biljett
vid en biljettkontroll - 1200 kr.

Alla priser är angivna i svenska kronor, SEK
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Kundtjänst
För mer information och
trafikupplysning

kalmarlanstrafik.se
010–21 21 000
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