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Nr 25 
Förlängd giltighetstid för busskort  
ÅLR 2020/2867 
209 I1/utdrag 

Beslut 
I samarbete med trafikidkarna förlänger landskapsregeringen 
giltighetstiden för busskort med specifik giltighetstid från första 
användningsdag på landsortsbussarna Williams Buss Ab, Viking Line 
Buss Ab och Ålandsbussen Ab.  
Gäller busskort som köpts senast 16 mars 2020 under förutsättning att 
busskortet har en giltighetstid 16 april 2020 eller senare.  
Begäran om att få giltighetstiden förlängd ska meddelas till 
Ålandstrafiken senast fredag 29 maj 2020.  
 
Gäller busskort med specifik giltighetstid från första avsändningsdag, 
såsom fritidskort, serie kort för barn, serie kort för vuxna, månadskort, 
årskort och pensionärskort. Periodtid som finns kvar på busskortet 
återbetalas inte till värde, men giltighetstiden för sista användningsdag 
förlängs. 
Den förlängda giltighetstiden har skett i samråd med trafikidkarna för 
landsortsbussarna Williams Buss Ab, Viking Line Buss Ab och 
Ålandsbussen Ab. 
  
Motivering 
Med anledning av beredskapsläget under Corona-pandemin har Institutet 
för hälsa och välfärd THL avrått personer som tillhör riskgrupper från att 
använda kollektivtrafiken. 
  
Inköpta busskort som inte nyttjas då rekommendationerna följs drabbar 
många personers privatekonomi då det förutom riskgrupperna även gäller 
föräldrar till skolbarn, ungdomar, distansarbetare och de som blivit 
permitterade till följd av pandemin.  
 
De kunder som under rådande omständigheter inte använder sina 
busskort ombeds kontakta Ålandstrafiken senast 29.5.2020. Det fysiska 
busskortet behöver inkomma till Ålandstrafikens kontor för 
omprogrammering. Kund i riskgrupp ombeds kontakta Ålandstrafiken för 
alternativa förslag på hur busskortet kan programmeras utan risk för 



 2 (2) 
kundens hälsa. 

  
Undantag för busskort inköpta senare än 16.3.2020 kan göras om 
kundens karantän eller isolering verifieras med beslut av ansvarig läkare. 
 
Bakgrund 
Med anledning av beredskapsläget under pandemin har Institutet för 
hälsa och välfärd THL bland annat rekommenderat riskgrupper från att 
använda kollektivtrafiken för att minimera risken för smittspridning av 
Covid-19. 
Det innebär i praktiken att redan inköpta busskort i vissa fall hinner 
förfalla utan att kunden nyttjar busskortets alla giltighetsdagar. 
Ålands landskapsregering frågade trafikidkarna för landsortsbussarna, 
Williams Buss Ab, Viking Line Buss Ab och Ålandsbussen Ab, hur de 
ställer sig till att förlänga giltighetstiden för busskorten med beaktande av 
att det är biljettbolagens biljettinkomst som påverkas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


