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Bakgrund
• Landskapsregeringen ansvarar för landsortstrafiken

• I och med Trafikförsörjningsprogram för Åland 2022-2023 övertar 
landskapsregeringen stadstrafiken av Mariehamns stad (från 1.1.2022 
tätortstrafiken)

• Båda områdena för kollektivtrafik har haft olika system för biljettpriser. I och med 
att landskapsregeringen nu har ansvar över båda så kan ett gemensamt system 
införas

• I och med Ålandstrafikens digitaliseringsresa kommer digitala lösningar att 
presenteras inom något år



Nya biljettaxor

Från trafikförsörjningsprogrammet:

Biljettpriserna för kollektivtrafiken på landsbygden sänks och antalet biljettzoner minskas. Skolkorten 
ska inte vara dyrare än motsvarande årskort. Inom tätorten ökar inte biljettpriserna. Ett gemensamt 
biljettsystem för all kollektivtrafik på Åland införs.



Dagens biljettaxor
• Idag finns 26 zoner. Biljetter och busskort 

prissätts efter detta.

• Maxtaxa 4,50 € inträffar vid 17 zoner.

• Skolkorten prissätts även enligt ett 
motsvarande system, men har ingen 
maxtaxa vilket gör att skolkort kan vara 
dyrare än motsvarande årskort. Detta 
påtalas frekvent av skolorna.

• Ett system som kräver stor administration

• I stadstrafiken är biljettpriset 2,00 euro och 
månadskort kostar 30 euro.



Förslag på framtida biljettaxor
• Nya taxor gemensamma taxor enligt tabell

• Tanken är att skapa ett system som är användarvänligt, lätt att administrera, billigt 
att åka buss och där passagerarna lockas till att köpa olika busskort framom 
engångsbiljetter. Därmed minskas antal zoner till EN.

• Enligt förslaget blir priserna inte dyrare för någon förutom på engångsbiljetter i 
tätorten. Skaffar man rabattkort blir priset billigare även då(1,88 euro jämfört med 
2,00 euro idag)

• Giltighetstid om 2 timmar införs

Zon Engångsbiljett Rabattkort Månadskort Årskort Fritidskort

1 2,50 € - 25 % 30 € 270 € 40 €



Ekonomiska konsekvenser

• Sänkta biljettpriser kommer leda till sänka direkta intäkter från biljetter.

• Billigare biljettpriser kommer locka flera att åka buss vilket indirekt kommer öka 
intäkterna.

• Bussbolagen kommer inte att påverkas av förändringar i biljettintäkterna, det är 
landskapsregeringen som tar dessa risker.

• De sänkta priserna på årskort kommer göra att skolorna får lägre kostnader för 
skoltrafik. Totalt sett borde de offentliga kostnaderna (landskapsregeringen och 
kommunerna) inte öka genom de föreslagna förändringarna.

• Administrationen för Ålandstrafiken och skolorna minskar. Omöjligt att avgöra 
storleken på den ekonomiska nyttan av detta.



Tack och på återseende!
regeringen.ax


