
BAT´s overlappende takstzoner forsvinder fra 25. juni 2016 
 
Aarsballe er derefter zone 31 i begge køreretninger. 
 
Balka er derefter zone 53 i begge køreretninger 
 
I Klemensker er zonegrænse 20/31 nu ved stoppestederne ved hhv Mejeriet/skolen  
Kommer du fra Allinge/Rø og stiger af bussen ved stoppestedet ved Mejeriet, stiger du af i zone 31. (Kører du længere ind i 
Klemensker by er du i zone 20). Står du på ved stoppestedet ved Mejeriet og kører mod Nyker/Rønne, står du på bussen i zone 20.  
 
Kommer du fra Rønne/Nyker og stiger af bussen ved stoppestedet ved skolen, står du af i zone 20. (Kører du længere end til 
skolen, er du i zone 31). Stiger du på stoppestedet ved skolen og kører mod Rø/Allinge, står du på bussen i zone 31.  
 

Ved Segen flyttes zonegrænsen hen på standerne 
 

I Tejn er zonegrænse 40/45 nu ved stoppestederne ved hhv. Pølsevogn/Skipperkroen 

Kommer du fra Rønne/Nyker/Klemensker og stiger af bussen ved stoppestedet efter Skipperkroen, stiger du af i zone 45. (Kører 
du længere mod Sandkaas/Allinge, er du i zone 40). Står du på ved stoppestedet efter Skipperkroen mod Sandkaas/Allinge, stiger 
du på bussen i zone 40. 
 
Kommer du fra Allinge/Sandkaas og stiger af bussen ved stoppestedet ved pølsevognen, stiger du af i zone 40. (Kører du længere 
end til pølsevognen, er du i zone 45.) Stiger du på bussen ved stoppestedet ved pølsevognen og kører mod Rø/Gudhjem, stiger du 
på bussen i zone 45.  
 

Ved fornyelse af Periodekort/Skolekort via vores WEBshop eller på vores kortsalgssteder 

skal du være opmærksom på, der kan være flere eller færre zoner på dit kort, end du har været vant til – og du skal være opmærk-
som på, at din bopælszone er korrekt. 
 
På BAT´s hjemmeside kan du finde din bopælszone ved at indtaste din folkeregisteradresse.     Se:  www.BAT.dk 
 
 
Husk eventuelt tilkøb til dit Periodekort i overgangsfasen. Kan købes hos chaufføren. 

 

http://www.bat.dk/


Eksempler:  
 

 Fra Allinge til Tejn Rådhus er der fra 25. juni 2 zoner (før 1) 

 Fra Balka til Snogebæk er der fra 25. juni 2 zoner (før 1) 

 Fra Aarsballe til Rønne er der fra 25. juni 3 zoner (før 2) 

 Fra Tejn ved Pølsevognen til stoppestedet overfor Klemensker Brugs er der fra 25. juni 3 zoner (før 2) 

 Fra Klemensker til Rønne er antal af zoner uforandret (2) 

 Fra Aarsballe til Gudhjem er antal af zoner uforandret (2) 
 

 
  


