
Ö kortet 2023
➢

➢ Kommer folkbokförda på öarna fortsatt att kunna köpa ö-kort som gäller för samtlig trafik i Waxholmsbolagets regi? 

Det görs inga förändringar i villkoren för ö-kort

➢ Planeras det några prisförändringar för ö-kortet? 

Vi vet inte än. Vi avvaktar beslut från regionfullmäktige

➢ Ny teknisk plattform för ö-kortet skall (om jag förstod rätt) vara det gröna kortet, men tveksamheter fanns om detta blir klart till nyår. 
Däremot troligen klart till ”säsongen” sades det, vilket är en svårtolkad information. Om man är fastboende är resesäsongen 1 januari 
– 31 december!

Alla befintliga ö-kort ska bytas ut till det gröna kortet inför 2023. Korten kommer enligt plan att levereras till de som ansökt inför 
resesäsongen 1 januari-31 december. Däremot är det i dagsläget osäkert när man kan köpa och ladda på sin ö-kortsbiljett på det 
nya kortet. I det läget, om det inte går att ladda på, kommer man att få resa som vanligt mot uppvisande av sitt ö-kort tills 
systemet är på plats.

➢ Om ö-kortet inte kommer att kunna finnas på gröna kortet i januari 2023 – kommer då innevarande års (2022 års) att fungera tills
vidare? Se ovan.

Oavsett scenario så kommer vi att hitta en lösning som gör det möjligt för godkända ö-kortsinnehavare att resa som vanligt

➢ Vad händer med villkoren kopplade till det blå accesskortet - ”Reskassan är pengar du laddar till ett Access-kort. Om du använder 
reskassan får du rabatt när du köper Waxholmsbolagets enkelbiljetter. När du köpt biljetter för 750 kronor får du resa utan kostnad till 
ett värde av 250 kronor. Du kan köpa biljetter till flera personer med samma reskassa.”? Kommer rabattvillkoren och övriga villkor (att 
betala för flera) att kunna flyttas till det gröna kortet?

Reskassan avvecklas och sista dagen att resa med reskassa är den 31/3 2023. Hur Waxholmsbolagets rabatt ska hanteras är 
fortfarande under utredning

➢ Avslutningsvis – på vilket sätt är det gröna kortet bättre än det blå?

På det blåa kortet finns biljetten fysiskt på kortet. På det gröna kortet ligger biljetten lagrad i ”molnet”. Det gröna kortet möjliggör 
en flexiblare hantering av exempelvis flytt av biljetter mellan kort och app och är en förutsättning för kommande tjänster i det nya 
biljettsystemet. 


