Ungdomskort – gratis resande
med Länstrafiken, Stadsbussarna
och Norrtåg
Allt du behöver veta om att resa med ett
Ungdomskort i kollektivtrafiken.

LTR.SE

0771-100 110

Grattis, din kommun
satsar på ungdomars resande.
Alla barn och ungdomar, 6-19 år, folkbokförda i Östersund, Härjedalen, Ragunda,
Krokom, Berg, Bräcke och Åre kommun får gratis busskort, ett så kallat Ungdomskort. Kortet bekostas av din kommun och gäller för obegränsat antal resor alla
dagar året runt med:
DD Länstrafikens bussar i Jämtland
DD Stadsbussarna i Östersund
DD Norrtågs sträckor inom Jämtlands län
Inget resebevis eller biljett – ingen resa
Kortet är personligt och får inte lånas ut till någon annan. Om kortet går sönder
funkar det inte på bussens biljettmaskin. Eftersom alla behöver ett giltigt resebevis måste ditt barn då lösa en enkelbiljett för att få åka med. Har inte ditt barn sitt
Ungdomskort eller annat resebevis med sig kan föraren neka till resa. Det är därför viktigt att vara rädd om ungdomskortet och vårda det som en värdehandling.
Kom-i-håg
DD Resenärer mellan 6 och 14 år ska kunna verifiera sin identitet på något sätt.
Det kan ske genom legitimation, att visa ett bankkort eller via kontaktuppgifter till vårdnadshavare. För resenär över 15 år ska giltig legitimation kunna
uppvisas.
DD Ungdomskortet gäller ej för resor med nattbussarna i Östersunds stadstrafik.
Kortets giltighet
Ungdomskortet gäller från 1 januari det år barnet fyller 6 år t.o.m. 31 december
det år ungdomen fyller 19 år och skickas per post första gången utan kostnad
till användaren. Kortets giltighet kan omedelbart spärras i biljettsystemet t.ex. om
personen inte längre är kommuninvånare eller om man på något sätt missbrukar
giltigheten och villkoren för användandet.

Aktivering av kort
Ungdomskortet är aktiverat när det skickas ut, därefter måste samma kort aktiveras i januari varje år för att fortsätta vara giltigt. Används kortet regelbundet sker
detta automatiskt. Men om ungdomskortet inte används under januari måste det
aktiveras genom ett telefonsamtal till Länstrafiken på telnr 063-554 13 20.
Skaffa nytt kort
Om kortet är trasigt eller borttappat och ni behöver ett nytt kort måste ni kontakta
er hemkommun samt betala självrisken på 125 kronor. Det nya kortet och faktura
skickas sedan till användarens folkbokföringsadress. Bor ni i Östersunds kommun
hämtar och betalar ni det nya kortet i receptionen på Östersunds bussterminal.
Trasigt och borttappat kort spärras i biljettsystemet när nytt kort beställs.
Anmälan om borttappat kort eller kort som inte fungerar görs på respektive hemkommuns hemsida.
Mer information finns på: www.ltr.se/biljetter-priser/ungdomskort/
Den som inte har tillgång till internet, kan ringa helgfri måndag-fredag
mellan kl. 08.00-12.00 på telefon:
Östersund 063-14 30 00
Härjedalen 0680-161 00
Ragunda 0696-68 20 00
Krokom 0640-161 00
Åre 0647-161 00
Berg 0687-169 69
Bräcke skolområde 0693-162 50, Gällö 0693-164 30,
Kälarne 0693-165 30, för dej som inte går i grundskolan 0693-161 26

Vi uppmuntrar
kollektivt resande.
Satsningen på ungdomskort gäller tills vidare. Syftet är att grundlägga resmönster där
kollektiva transportmedel prioriteras. Vi hoppas att ungdomarnas kollektiva resande
ska öka och att det även ska uppmuntra övriga medlemmar i familjen att åka mer
kollektivt. Det är viktigt att öka det hållbara resandet, så ta gärna bussen hela familjen!
Skapa trygghet tillsammans med oss
Hjälp till att skapa en så säker och trygg trafikmiljö som möjligt.
Både ungdomar och vuxna som reser kollektivt uppmuntrar vi därför att:
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Ha koll på trafiken när du rör dig längs vägen
Ha alltid reflex
Ha ficklampa eller lys med mobilen när det är mörkt ute
Visa busschauffören att du vill åka med
Använd säkerhetsbälte i bussarna (ej stadsbussarna)

Med vänliga hälsningar från din kommun

