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Information om gruppresor  
 
 
 
 

- Förskolor, fritids, dagbarnvårdare och grundskolor i Gävleborgs län har möjlighet att i mån 

av plats boka resor till en låg kostnad via X-trafiks hemsida. 
 

- Bokningar kan göras för resor som ska ske mellan klockan 09.00-14.30 helgfri måndag- 

fredag. På de flesta bussturer är det möjligt att boka 25 platser och på X-tågen 50 platser. 

 

- För att boka en resa krävs inloggningsuppgifter. Varje skola/ förskola har en egen 

inloggningsuppgift (kundnummer, lösenord). För att beställa inloggningsuppgifter samt för att 

sedan boka en gruppresa, gå in på X-trafiks hemsida www.xtrafik.se under menyn 

”Kundservice”, välj där sedan ”Gruppresor”.  
 

- Bokningsbekräftelsen gäller som biljett. När man bokar en resa via hemsidan får man en 

bekräftelse på att resan är bokad, denna gäller som biljett och ska skrivas ut och visas upp för 

föraren eller tågvärden. Man kan inte resa utan bokningsbekräftelsen!  
 

- Priser (exkl moms): 

1-7 st – 32 kr/resa                       8-14 st – 63 kr/resa                 15-18 st – 79 kr/resa 

19-25 st – 110 kr/resa               26-32 st – 142 kr/resa               33-36 st – 158 kr/resa 

37-39 st – 173 kr/resa               40-46 st – 205 kr/resa               47-50 st – 221 kr/resa 

- Endast vuxna kan inte boka och resa. 

 

- Vi fakturerar de bokningar som gjorts i systemet 2 ggr per år, i juli och december.  

Bokningsbekräftelserna för gjorda resor ska sparas och lämnas till den som hanterar 

ankommande fakturor som underlag till fakturan! X-trafik fakturerar endast en 

klumpsumma utan underlag.  

 

- Avbokning kan inte göras efter avgångstid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 (2) 

 
 
Resor utanför tidsgränserna 
 
 

- Vill man göra en gruppresa före klockan 09.00 eller efter klockan 14.30 så går den resan inte 

att boka, man reser då i mån av plats.  

- X-trafiks ordinarie priser gäller och det går bra att betala med Företagskort eller Reskassa, (läs 

mer nedan). Två barn under 7 år reser gratis per betalande resenär. 
 

Företagskort (fakturakort)  

 
- Företagskortet är förmånligt för företag, skolor och kommuner och hjälper till att samla 

kostnaderna för de resor som görs med X-trafiks bussar och X-tåg. 

 

- Med Företagskort kan man köpa enkel- och 24-timmarsbiljetter, både för den enskilde 

resenären och för den större gruppen.  

 

- Själva kortet kostar ingenting, utan fungerar som en form av kreditkort. Man betalar endast för 

de resor man gör och inga extra avgifter tillkommer. 

 

- Fakturering sker en gång i månaden för de resor som gjorts och specificeras för varje 

kostnadsställe och kort. På resorna är det dessutom alltid 10 % rabatt på ordinarie pris. 

 

- Kortet gäller tills vidare och har även tappa bort garanti. 

 

- Är ni intresserade av att läsa mer eller beställa företagskort, kika in på: xtrafik.se/foretag  

 

Reskassa 
 

- Man kan ladda ett Resekort med reskassa som man sedan använder vid köp av enkelbiljetter eller 

24-timmarsbiljetter, både för den enskilde resenären och för den större gruppen.  

 

- Med reskassa får man alltid 20 % rabatt på biljetterna, jämfört med ordinarie pris.  

  

- Man kan köpa/ladda reskassa med valfritt belopp på X-trafiks kundcenter eller beställa mot faktura 

på bestallning.xtrafik@regiongavleborg.se.  
 

 

För mer information ring Trafikupplysningen på telefon 0771-9 10 10 9.  

Reservation för ändrade priser och regler.  

http://xtrafik.se/foretag
mailto:bestallning.xtrafik@regiongavleborg.se

