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Traveling with wheelchair,
baby stroller or other luggage

Bussreiser med
rullestol, barnevogn
eller annet reisegods
Traveling by bus with wheelchair,
baby stroller or other luggage

The bus driver is responsible for the safety of all passengers safety.
The bus doors, aisle and emergency exits must always be kept clear.
The driver determines whether your wheelchair, baby stroller or
luggage will fit or not. We kindly ask for your understanding of the
space limitation.

Traveling with wheelchair
•L
 ocal buses: Wheelchair on local buses should not exceed 80 x 130
cm or a total weight up to 300 kg (wheelchair and user combined).
• Regional/express buses: The lift’s maximum load capacity of 300
kg precludes a total weight (chair + customer) exceeding this limit.
The wheelchair size may not exceed a length of 110 cm (including
footrest) and a width of 75 cm.

Traveling with baby stroller
•C
 hildren under 4 years of age travel free, when accompanied by a
paying adult. Likewise, there is no charge for baby strollers on the bus.
• You can travel with baby strollers on local buses as long as space is
available. Regrettably, it is not possible to predict the availability of
space on a specific departure. If free space is unavailable, you must
wait for the next departure.

All informasjon om kollektivtilbudet i Agder får du på
tlf. 177 og på akt.no.

• Baby strollers must always be attached to the security straps on
board, or held safely.

Traveling with other luggage

Du kan også besøke våre
kundesentre i Arendal, Lyngdal,
Flekkefjord og Kristiansand
(Tollbodgata 22).

• Travellers can bring with them easily handled objects
(hand luggage) weighing up to 20 kg per traveller.
• It is possible to bring your bike on local buses in Agder, as
long as there is space. You pay a fixed price of NOK 40,- (from
16.Oct 20167there is no charge for bikes).

All information about public transport
in Agder is available at www.akt.no
or by calling 177. You can also visit our
customer service centres in Arendal,
Lyngdal, Flekkefjord and Kristiansand
(Tollbodgata 22).

• Dogs are allowed on-board free of charge, providing they do not
constitute a nuisance to other passengers, and as long as there is
space on the bus. Guide dog/police dogs will always be granted
transportation. Dogs are subject to the owner’s control (leashed,
caged etc.) and must not impede free passage.
• Items not allowed on buses: Inflammable or explosive substances,
motorized bikes/tools, loaded guns, sharp or otherwise dangerous
objects, malodorous objects and other items constituting obvious
nuisance to others.
PLEASE NOTE! When travelling with baby strollers or wheelchairs,
please approach the bus driver first for payment and assistance.
It is then common to enter the bus via the back door. For other
travel tips and more detailed information – visit www.akt.no

akt.no

LOKALBUSSER I AGDER
LOCAL BUSES IN AGDER

Å reise med rullestol

Å reise med barnevogn

Å reise med annet gods

En rullestol er i henhold til trafikkreglene forskrift om kjørende og
gående: Innretning med 3 eller flere hjul og/eller belter, som er
særlig konstruert for forflytning av en person med redusert gangevne.
Dersom innretningen er motordrevet, må den være konstruert for en
hastighet som ikke overstiger 10 km/t.

Bussjåføren er pålagt å holde rømningsveiene frie. Bussens dører
og midtgang må derfor ikke sperres. Vi ber om forståelse for disse
plassbegrensningsreglene.

Håndbagasje og annet reisegods

Pris

Maksimale mål

•B
 arn under 4 år reiser gratis sammen med en betalende voksen.

• Bagasjen må anbringes slik at den ikke sjenerer de reisende eller
hindrer på- og avstigning. Midtgang, dører og nødutganger skal til
enhver tid holdes frie som rømningsveier.

•P
 å bybusser: Rullestol på bybusser skal ikke overstige 80 x 130 cm,
med totalvekt inntil 300 kg (rullestol og bruker til sammen).

• Du betaler heller ikke for barnevognen på lokalbussene.

•R
 eisende kan fritt ta med lett håndterlige gjenstander (håndbagasje) med samlet vekt inntil 20 kg for hver reisende.

• Ski, barnevogner og lignende må holdes eller plasseres slik at de
ikke kan falle over ende.

Sykkel

• På regionale-/ekspressbusser: Heisen kan maksimalt løfte totalt
300 kg , dvs. at totalvekt (stol + kunde) ikke må overskride dette.
Rullestolens størrelse kan maksimalt være 110 cm lang (inkludert
fothviler) og 75 cm bred

• Det er mulig å ta med sykkel og sparkesykkel på lokalbussene på
Agder, så lenge det er plass. Det er i alle tilfeller sjåføren som
avgjør om det er plass til sykkelen i forhold til at midtgang, dører
og nødutgang til enhver tid skal holdes fri som rømningsveier.

Vi er pålagt å holde rømningsveiene frie, og vi ber derfor om
forståelse for plassbegrensningsreglene våre. Bussens dører
og midtgang må derfor ikke sperres.

• I Agderfylkene betaler du en fast pris på kr 40,- for sykkel. rev:
Fra 16. oktober 2017 er sykkel gratis. Du kan ikke bruke
periodekort eller Flexikort for å betale for sykkelen.

Hund

Bybusser (klasse 1)

•H
 und befordres gratis når de ikke er til sjenanse for andre
passasjerer, og så lenge det er plass om bord på bussen.

•B
 ruk trykk-knapp ved bakdør for å varsle sjåfør.
• Rullestol kjøres om bord i bussen via kjørelem.
• Rullestol plasseres med rygg mot kjøreretning inntil fast vegg.
• Det skal finnes sidestøtte mot midtgang (bøyle).
• Midtgang må ikke sperres.
• Det stilles ikke krav om fastmontering av rullestol.

• Førerhund/politihund skal alltid befordres.
• Hund skal være underlagt eierens kontroll (i bånd, bur e.l.)
og må ikke hindre fri passasje.
• Alle dyr befordres under den reisendes eget ansvar.

Regionale/ekspressbusser (klasse 2 og 3)

Trygghet og komfort

•B
 ruk trykk-knapp ved bakdør for å varsle sjåfør.
• Rullestol løftes om bord i bussen via heis som sjåføren betjener.
• Rullestol skal plasseres forovervendt og skal kunne
spennes fast til gulv med 4 stropper.

•D
 u kan reise med barnevogn på lokalbussene så lenge det er ledig
plass. Dessverre er det ikke mulig å forutse om det er ledig plass til
deg og din barnevogn på en spesifikk avgang. Hvis det ikke er ledig
plass, må du vente på neste avgang.
• Sjåføren har ansvar for din og de andre passasjernes sikkerhet og
det er derfor sjåføren som avgjør om din vogn får plass eller ikke.
• Vi anbefaler at reisende med barnevogn henvender seg til sjåføren
for betaling av reisen, før man benytter dørene bak i
bussen for å få vognen ombord.
• Dersom sjåføren er opptatt med ekspedering av andre reisende,
kan du be andre passasjerer om hjelp med påstigningen.
• I typiske bybusser er det avsatt egen plass til barnevogner og
rullestoler i bussens midtparti. Vognen må under ingen omstendig
plasseres ved utgangsdør eller i midtgangen.
• Barnevognen må passes på under hele turen. Sørg for at den står
trygt og med bremsene på. Under kjøring bør du holde tak i vognen
for sikkerhets skyld.

Følgende gods kan ikke tas med på bussen
• Ildsfarlige og eksplosive stoffer.
• Motordrevne sykler/redskaper.
• Ladde våpen, skarpe gjenstander og andre farlige gjenstander.
• Illeluktende gjenstander.
• Annet som åpenbart er til sjenanse for andre.
Reglene er hjemlet i Befordringsvedtektene fra Samferdselsdepartementet.

Bussjåføren har ansvar for passasjernes
sikkerhet og er pålagt å holde rømningsveiene
frie. Bussens dører, midtgang og nødutganger
må derfor ikke sperres. Sjåføren avgjør om din
rullestol, barnevogn eller annet reisegods får plass eller ikke.
Vi ber om forståelse for disse plassbegrensningsreglene.

