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Nyheter för dig som bor på Långö.

Vi har utvecklat stadstrafiken i Karlskrona och erbjuder från den
22 augusti ännu bättre busstrafik.

Fler avgångar på kvällar och helger
Vi inför några fler avgångar på kvällar och helger.
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Ta 7:an till hållplats Karlskrona centrum, sitt kvar till hållplats Kyrkogården där du
på vardagar byter till 9:an. På kvällar och helger går bussen hela vägen till huvud
entrén, precis som tidigare.

Lå

Ska du till Sjukhusets huvudentré?

ö

Långö och Hästö har tidigare haft en gemensam linje men nu delar vi upp den i två,
7:an till Långö och 8:an till Hästö. Långö får därmed en egen linje till centrum. Ska
du till Wämö eller Hästö kan du sitta kvar på samma buss eftersom den fortsätter
till Hästö efter centrum.
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*8:an kör till Sjukhusets huvudentré på kvällar och helger. Dagtid byter du från 8:an till 9:an vid Kyrkogården.

Så här köper du din biljett.
Nedan visas priser för resor i första zonen. På linjekartan på sista sidan kan du se
hur zonindelningen ser ut.

Mobilbiljett

I vår app Snabbiljetten köper du enkelt din biljett och med appen
Reseplaneraren kan du söka och köpa resor.
Vuxen: 24 kr/resa
Ungdom, under 20 år: 14 kr/resa
Duo/familj, upp till två vuxna och tre ungdomar: 43 kr/resa

Periodkort

Vi har flera varianter av perioder som du kan ladda ditt Resekort med.
Den vanligaste är 30 dagar, men vi har även Fritidskortet som ger dig
obegränsat med resor på kvällar och helger.

Långö, visste du att …
... det blir en del nya hållplatsnamn i Karlskrona.
•
•
•
•
•

Karlskrona C/Blekingegatan blir Karlskrona centralstation
Sjukhuset Bergåsa blir Bergåsa station
Hässlegården blir Bastasjö
Högskolan Gräsvik blir Campus Gräsvik
Ö backen blir Verkö

På blekingetrafiken.se/karlskrona kan du läsa mer om samtliga hållplatser som
byter namn.

... det finns en ny app för att köpa biljetter.
Från den 22 augusti erbjuder vi ett ännu snabbare sätt att köpa biljetter i mobilen.
Med Snabbiljetten har du din biljett på ett par klick. Snabbt, smidigt och enkelt!
Sök på Blekingetrafiken i App Store eller Google Play för att hitta appen.

Välkommen att kontakta oss.
Vår Trafikupplysning har öppet alla dagar i veckan på 0455-569 00, måndag–fredag
kl. 6–21 och lördag-söndag kl. 9–18. På blekingetrafiken.se/karlskrona hittar du all
information du behöver om den nya stadstrafiken. Du kan också skriva till oss via
webbformuläret på blekingetrafiken.se eller skicka ett vanligt brev till:
Blekingetrafiken, Region Blekinge, Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona.

Obegränsat med resor i 30 dagar: 435 kr
Obegränsat med resor kvällar och helger i 30 dagar: 155 kr

Reskassa

Ladda ett Resekort med minst 100 kr och använd sedan kortet för
att betala dina resor. Då får du alltid 20 % rabatt.
Vuxen: 19,20 kr/resa
Ungdom, under 20 år: 11,20 kr/resa
Duo/familj, upp till två vuxna och tre ungdomar: 34,40 kr/resa

Ombordbiljett

För dig som reser sällan. Köp biljetten ombord på bussen med ditt
bankkort.
Vuxen: 29 kr/resa
Ungdom, under 20 år: 17 kr/resa
Duo/familj, upp till två vuxna och tre ungdomar: 52 kr/resa

Var kan du köpa din biljett?
I vår Webshop kan du köpa och ladda Resekort. Om du har registrerat ditt Resekort
i Webshopen har du förlustgaranti, som innebär att vi skickar ett nytt kort med
motsvarande laddning om du har förlorat ditt gamla. Här kan du också ansluta dig
till Autoladda som automatiskt fyller på din Reskassa eller Period.
Våra ombud. Hemmakväll på Parkgatan och Järnvägscaféet på tågstationen kan
hjälpa dig att hitta rätt biljett. Det kommer fler till hösten, så håll utkik på hemsidan.
I biljettautomaterna kan du ladda ditt Resekort med en ny Period eller Reskassa. Läs
mer på vår hemsida, blekingetrafiken.se, om var du hittar din närmaste biljettautomat.

Ny stadstrafik i

Karlskrona
Den 22 augusti inför vi en bättre och snabbare stadstrafik i Karlskrona
och sätter samtidigt färg på kollektivtrafiken.

Vår nya linjekarta
Den nya linjekartan hjälper dig att hitta din bästa resväg, du hittar linjekartan på
nästa sida. Alla linjer i Karlskronas stadstrafik har fått en egen färg och våra nya
snabbusslinjer är grå.
Med färgade linjer blir det lättare att hitta hållplatser och bytespunkter. Det blir
även enklare för dig att hitta rätt i tidtabellen, veta vilken hållplats som gäller och
se vilka resealternativ som finns.

När vi ändrar i stadstrafiken
påverkas andra linjer
Den 22 augusti börjar en ny tidtabell att gälla på alla linjer. Du måste vara lite
extra uppmärksam eftersom vi har gjort andra förändringar på linjer som inte
ingår i stadstrafiken. Läs i tidtabellen och på blekingetrafiken.se.
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Gamla Riksvägen

Ringö
Ringöbron
Södra Ringö
Lallerstedts
Ängholmen
gata

Intagsvägen
Ekeberg

Roslundavägen

Fler snabbussar mellan Jämjö och centrum
under morgon och eftermiddag. Snabbussarna
kör via Lyckeby och Amiralen direkt till Kungs
plan och vidare mot Varvet. Fler avgångar på
kvällar och helger samt nattbussar på fredagar
och lördagar.

Ekedalsvägen

Amiralen

Nättraby
Rosenholm
kyrka
Silleboda

Jämjö – Lyckeby – Centrum
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Långö

Campus Gräsvik

Strandgatan

Långö

Polhemsgatan

Ordensgatan
Tullskolan
Tullparken

Lagmansgatan
Egilslunden

Galgamarkstrappan

Wämöparken
Hästö idrottsplats

Kvarngatan
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Lokstallarna

Hästö

Karlskrona centralstation
Kungsplan

1

Saltö

Karlskrona centrum

Saltö
Saltö torg
Ekholmen
Chapmansplan

300 m

Af Chapmangymnasiet
AmiralitetsVarvet torget Alamedan

400 m Handelshamnen Aspöfärjan

Af Chapmangymnasiet
Drottninggatan
Sparre

Ny linjesträckning och på bussen står det
Bastasjö. Bussarna kör via Gullberna till centrum.
Fler snabbussar som kör direkt till Trossö samt
nattbussar på fredagar och lördagar.

Fler snabbussar mellan Rödeby och Karlskrona.
Snabbussarna kör via Amiralen direkt till Kungsplan
och fortsätter via Drottninggatan till Varvet. Fler
avgångar på kvällar och helger samt nattbussar
på fredagar och lördagar.

Sjukhuset huvudentrén
Kyrkogården

Bastasjö – Hässlegården
– Spandelstorp – Centrum

Rödeby – Centrum

Bergåsa station

Skillingenäs
Färmanstorp

1:an kör mellan Lyckeby och Saltö, via Kungs
marken och Bergåsa. Mellan Kungsmarken och
centrum går bussen nu ännu oftare, det kör en
buss var 8:e minut stora delar av dagen. Vid
Bergåsa centrum och Karlskrona centralstation
kan du byta till tåg. Nattbussar går på fredagar
och lördagar.

Verkö – Lyckeby – Centrum
Ny linjesträckning via Lyckeby centrum. Bussen
utgår från Verkö, kör via Knösö genom Lyckeby
till centrum. Ska du resa till Gullberna byter du till
3:an eller 12:an vid Amiralen. Snabbussar finns
mellan Verkö och centrum som går via Amiralen.
Nattbussar går på fredagar och lördagar.

Östra Torp

AWA vägen

Stadsträd- Järagården vägen
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Lösen
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Bubbetorp
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Nättraby
skola
Benabacken

Lindåsvägen

Afvelsgärdevägen

Uranvägen

Bokskogsvägen
Nättrabyån

Saltö – Trossö – Kungsmarken – Lyckeby

Rosenhill

Spandelstorp
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Busstrafiken i korthet

Jämjö centrum

Bastasjö
Bastasjö

Trastvägen

2

Parkvägen

Nättraby – Centrum

Långö – Centrum
Långö och Hästö har tidigare haft en gemensam
linje som nu delas i 7:an till Långö och 8:an till
Hästö. Långö får därmed en egen linje till centrum.
Ska du till Wämö eller Hästö kan du sitta kvar
på 7:an eftersom den fortsätter till Hästö efter
centrum.

Hästö – Centrum
Hästö får en egen linje till centrum. På helger
och kvällar kör bussen via Sjukhusets huvudentré,
övrig tid kan du byta till 9:an vid Kyrkogården. Efter
Karlskrona centrum fortsätter bussen till Långö som
en 7:a. Nattbussar går på fredagar och lördagar.

Bergåsa station – Sjukhuset huvudentrén
9:an är en gratislinje som kör dig inom sjukhusområdet var 5:e minut, måndag till fredag
kl. 6.20-16.55.

Gullberna – Amiralen – ABB Arena Karlskrona
12:an kör en gång i timmen mellan Gullberna Park
och Amiralen. Under morgon och eftermiddag kör
bussen oftare och fortsätter till ABB Arena Karlskrona.
Avgångarna är anpassade efter skolorna på Rosen
holm och Gullberna.

5:an får fler snabbussar som utgår från Skillinge
näs. Snabbussarna kör sedan genom Nättraby
och vidare ut på E22:an till Bergåsa station, Kungs
plan, Drottninggatan och Varvet. Restiden mellan
Sturköpendeln
Skillingenäs och centrum är ca 25 minuter. Fler
avgångar på kvällar och helger samt nattbussar
Det finns en båt mellan Sturkö och Handelshamnen
på fredagar och lördagar.
som tar cirka 20 minuter.

Sturköpendeln
Sturkö
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Trafikutbudet varierar över dygnet och mellan vardag och helg. Se tidtabell för exakta tider.

