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Nya, enklare och billigare sätt att resa
Den 20 augusti inför vi den efterlängtade Reskassan, utökar rabatterade periodkort,
sänker senioråldern och inför Reskort för privatpersoner. Allt detta för att det ska bli
enklare och finnas bra alternativ för alla våra resenärer.
Reskassa är en smidig lösning för resenären som reser då och då, olika sträckor och ibland
flera tillsammans eller alternerar buss och tåg hos Norrtåg. Resenären laddar ett kort med
valfri summa (minst 100 k och max 3000 kr) och reser med det under obegränsad tid, både
regionalt och i tätorten. Varje bussresa blir dessutom 15 % billigare och kortet är inte
personligt. På Norrtåg kan resenären också använda Resekassan som betalmedel men
Norrtågs enkelbiljetter ger ingen rabatt. Reskassan kan även användas för att köpa andra
reseprodukter hos oss.
Förutom Reskassan utökar vi rabatterade periodkort som innebär att alla; både barn, ungdom,
vuxna och seniorer kan köpa rabatterade periodkort. Det gäller på samtliga periodkort.
Vi sänker senioråldern till 65 år
Den 20 augusti sänker vi också åldersgränsen för när resenären räknas som senior. Vi sänker
åldern från 67 till 65 år och det innebär att från den dagen resenären fyller 65 år får man
samma rabatt på bussresor som ungdomar. Som vi nämnt ovan får man som senior även rabatt
på Periodkort.
Res först och betala sen
Ett ytterligare alternativ till betalmedel blir Reskortet där man enkelt kan resa kollektivt i
Norrland. Kortet kan användas på bussen och tåget och resorna faktureras i efterhand, Det
fungerar likadant som det befintliga Företagskortet förutom att man som privatperson kan
skaffa ett Reskort. Dina bussresor (ej tåg) blir dessutom 10% billigare än om du köper
enkelresor ombord. Resenärerna kommer att kunna ansöka om kortet via ett formulär på
hemsidan och mer information kommer att läggas ut där.
Reskortet kan användas ombord på Länstrafikens bussar i Västerbotten, på stadsbussarna i
Umeå och på Norrtåg. Du kan också använda det ombord på bussar i Västernorrland,
Norrbotten och region Jämtland/Härjedalen.
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