
Informasjonsguide til enkel reise

Reis med buss i Agder



Planlegg reisen på akt.no 
eller i appen AKT Reise
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All informasjon om kollektivtrafikk i Agder 
er tilgjengelig på akt.no – inkludert vår 
reiseplanlegger som hjelper deg å finne 
reiseruter og rutetider.

Alle avganger i sanntid 
I hele Agder gir nett- og mobilversjonene av reiseplanleggeren,  
også mobilappen AKT Reise, deg oppdatert sanntidsinformasjon 
for alle  holdeplasser. Dette gir deg full oversikt over når bussen 
går fra ditt stoppested. Du kan også følge akkurat din avgang 
i kartvisning. 

På våre holdeplasskilt, sanntidsskjermer, samt i avgangslisten 
og live-kart i reiseplanleggeren kan du se hvor mye plass som 
er tilgjengelige om bord på nettopp din avgang.

Last ned «AKT Reise»  
Reiseplanleggeren kan lastes  ned som en gratis app for både  
iPhone og Android.

Du kan også få reiseinformasjon fra AKT  
i Google Maps.

Reiseplanlegger
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Få et reisekort på et av våre 
kundesentre og fyll det med 
periodebilletter, reisepenger 

eller Flexikort
Se alternativer og priser på akt.no

Fyll kortet i vår nettbutikk:
www.akt.no/nettbutikk
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Reisekort med periodebillett er det gunstigste 
alternativet for deg som reiser ofte med buss. 

Reisekort 
Selve reisekortet anskaffes første gang på bussen eller ved 
et av våre kundesentre i Arendal, Flekkefjord, Lyngdal eller 
Kristiansand. 

Periodebillett
Periodebillettene deles inn etter alder og gjelder for hele Agder. 
Periodebilletten gjelder for et ubegrenset antall reiser i  
30 dager innenfor gyldighetsområdet. Periodebilletter kan 
kjøpes for barn, ungdom, ung voksen, voksen, honnør.* 

Reisepenger
Reisepenger er penger du fyller på reisekortet. Reisepenger kan 
du bruke istedenfor kontanter og gir rabatt på enkeltbillett for 
barn, voksen og honnør.

Flexikort
Flexikort er for deg som tar buss av og til innenfor Kristiansands-
området (dvs. Kristiansand og Vennesla). Flexikort er uavhengig 
av alderskategori.

*Heltidsstudenter over 30 år som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder (SiA), 
kan kjøpe et særskilt studentkort som gjelder for reiser i hele Agder.
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 ... eller kjøp periodebillett eller 
enkeltbillett med mobilappen  

AKT Billett!

AKT Billett
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Med AKT Billett-appen er det enkelt å forhånds-
kjøpe periodebilletter eller enkeltbilletter.

Last ned appen «AKT Billett» 
AKT Billett-appen kan lastes ned gratis for både iPhone og 
Android.  

Periodebillett
30-dagersbillett kan kjøpes for barn, ungdom, ung voksen,
voksen og honnør. 7-dagersbillett kan kjøpes for voksen, mens
24-timersbillett kan kjøpes for barn, honnør og voksen.
Pris fastsettes ut fra hvor mange soner du reiser i totalt (maks
3 soner). Disse reiseproduktene gjelder ikke på nattbuss, flybuss
og kommersielle ekspressbusser.

Enkeltbillett 
Forhåndsbetaling med mobilbillett gir rabatt på enkeltbillett for 
barn, voksen og honnør – i hele Agder. Pris fastsettes ut fra hvor 
mange soner du reiser i totalt (maks 6 soner).  
Du kan også kjøpe nattbussbilletter i AKT Billett-appen.

Billett på mobil
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All informasjon om kollektivtilbudet i Agder finner du på akt.no.
Du kan også besøke et av våre kundesentre i Arendal, Lyngdal, 

Flekkefjord og Kristiansand (Tollbodgata 22).

God tur


