Viktiga förändringar i
kollektivtrafiken på Gotland
Gäller från 14 juni 2020

Köp dina biljetter innan du kliver på bussen
Med anledning av coronasmittan så vill vi av hänsyn till våra förare och resenärer uppmana alla bussresenärer att köpa sina
färdbevis/biljetter innan man kliver ombord på bussen.
Vi vill minska smittspridningen samt belastningen hos föraren och snabba på ombordstigningen. Som ett led i detta stänger vi
därför möjligheten att handla biljetter på bussen. Du som resenär kan köpa dina biljetter eller fylla på reskassan via app,
webb eller våra fasta försäljningsställen. Det går även att köpa biljett eller fylla på reskassan på busstationen i Visby.
Dessa åtgärder är en tillfällig lösning som gäller från och med den söndagen 14 juni 2020 och fram till dess att vi går ut
med ny information.
 Vi vill med åtgärderna öka tryggheten ombord för alla.
 Vi vill även be resenärer att sprida ut sig i bussen med omtanke för varandra.
 Även om vi befinner oss i en extraordinär situation så tänk på att fortsätta resa med en giltig biljett.

Enhetstaxa: tillfällig förändring i taxan för öns kollektivtrafik
För att ytterligare underlätta resandet och för att enklare kunna använda reskassa kommer en tillfällig taxeförändring att
införas 14 juni 2020. Detta innebär att nuvarande taxa för enkelbiljetter - som bygger på kilometer - ersätts av en
enhetstaxa för respektive trafikslag Visby stadstrafik och landsbygdstrafiken. Förändringen ska gälla till dess att
trafikhuvudmannen Region Gotland går ut med ny information.
Nya priser och giltigheter
Enkelbiljett inom Visby stadstrafik (linje 1-6):





Pris hel biljett = 20 kr (löses av vuxen).
Pris halv biljett = 16 kr (löses av pensionär, ungdom, student och barn).
Hel och halv biljett är giltig i 60 minuter efter köp.
Giltig för övergång på stadslinjerna, även fri returresa inom övergångstiden.

Enkelbiljett inom landsbygdstrafiken (linje 10-62):





Pris hel biljett = 40 kr (löses av vuxen).
Pris halv biljett = 30 kr (löses av pensionär, ungdom, student och barn).
Hel och halv biljett är giltig i 120 minuter efter köp.
Giltig för övergång på landsbygdslinjerna, även fri returresa inom övergångstiden.

Har du reskassa och blippar ditt kort när du är ombord dras beloppet med automatik från reskassan. Biljetten kopplas till
busskortet, inget papperskvitto behövs. Vid resa och övergångar ska du alltid visa busskortet för kortläsaren.
Alla våra övriga biljetter/periodkort berörs inte av förändringen.
Att förbereda busskortet för resa med halv biljett
För att kunna resa med halv biljett (giltig för pensionär, ungdom, student och barn) behöver du först registrera ditt busskort
på ”Mina sidor”: www.gotlandbiljett.se Öppna sedan sidan ”Mina biljetter” och lägg till ditt resekort där om du inte redan
registrerat busskortet. Vid registrering behöver du ange kortnummer och PIN-kod som du hittar på busskortets baksida. Efter
detta markerar du i rutan för kortet att du önskar resa med halv biljett. Allt klart, trevlig resa!
Information finns på www.gotland.se/kollektivtrafiken. Du kan även ringa 0498-269000 (knappval, tryck 5)
eller mejla kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Tack för visad hänsyn!

