Din gymnasieladdning på
Värmlandskortet 2018/2019

Så funkar det.

Ansökan, regler och instruktioner.

Gymnasieladdning
på Värmlandskortet
Ditt färdbevis för resor till och från skolan består av tre delar:
• Ett Värmlandskort laddat med en gymnasieladdning.
• Ett giltighetsbevis, som gör ditt kort personligt. Giltighetsbeviset ska vara ifyllt
med dina personuppgifter, skola och Värmlandskortets nummer.
• Ett kvitto, som visar vad som är laddat på kortet.
Kvittot behövs när du åker SJ-tåg
eller med fordon som inte kan läsa
Värmlandskortet.

Giltighetsbevis
gymnasieladdning 2018/2019
Namn
Födelsedatum

Checka in kortet vid
varje resa
Det är viktigt att du som åker buss

År

Månad

Datum

Kortnummer (13 siffror)
Skola

VÄR
KOR M LAN D
STET

checkar in ditt kort genom att hålla
det mot kortläsaren vid varje resa.
Åker du tåg så checkas kortet in av tågvärden.

Tips! Giltighetsbevis i mobilen
Du kan spara en bild på det fullständigt ifyllda giltighetsbeviset i mobilen. Tänk
på att ha mobilen laddad så att du kan visa upp giltighetsbeviset på begäran.

En personlig värdehandling
Värmlandskortet, giltighetsbeviset och kvittot tillsammans är en värdehandling
som du ansvarar för och visar upp när du åker buss eller tåg. Den är personlig
vilket betyder att du inte får låna ut ditt kort till någon annan.

Så gäller din gymnasieladdning
• Dygnet runt alla dagar i veckan under höstterminen (15 augusti – 21 december
2018) och under vårterminen (7 januari – 14 juni 2019).
• Gäller på höstlov, sportlov och påsklov men inte på jullovet och sommarlovet.
• På bussar och tåg i Värmland och på vissa sträckor över länsgräns, till exempel

Åmål, Karlskoga, Degerfors och Malung. Gäller inte på anropsstyrda turer.
• På tätortstrafik i Arvika, Karlstad, Kristinehamn, Säffle, Torsby och Karlskoga.
Gäller inte på anropsstyrda turer.
• På SJs tåg (vagn 4 på SJ Snabbtåg) på sträckorna Karlstad-Åmål och
Charlottenberg-Karlstad-Degerfors, utom nr 620 Karlstad-Degerfors och nr 643
Degerfors-Karlstad. Visa kvitto.

Vid terminsstart
Din hemkommun tillhandahåller ditt Värmlandskort med gymnasieladdning innan
skolstart. Om du inte hämtat kortet innan skolstart måste du betala dina första
resor till och från skolan själv. Värmlandstrafik ersätter inte de utläggen.
OBS! Från och med höstterminen 2018 går det inte längre att åka till och
från skolan enbart genom att visa upp giltighetsbeviset vid terminsstart.

Vem har rätt till gymnasieladdning?
Du som är född 1999 (läsåret 2018/2019) och senare som är inskriven i gymnasial
utbildning på heltid. Du ska ha minst sex kilometer resväg mellan bostad och
skola och möjlighet att använda kollektivtrafik till och från skolan. I annat fall kan
du söka kontant resebidrag. Prata med hemkommunen.

Ingen reskassa
Din hemkommun och Värmlandstrafik tar inte ansvar för reskassa, som du själv
laddar till det här kortet. Det finns ingen garanti för att du får tillbaka dina pengar
insatta på reskassan, ifall kortet skulle bli stulet eller borttappat. Skaffa istället
ett extra Värmlandskort som du laddar med reskassa och andra laddningar för
fritidsresor.

Så ansöker du om gymnasieladdning
Du lämnar in ansökningsblankett om resebidrag till din hemkommun. Kommunen
beslutar sedan om du har rätt till gymnasieladdning. Ansökan om kontant resebidrag görs på samma blankett.

Vem betalar gymnasieladdningen?
Din hemkommun betalar gymnasieladdningen. Från höstterminen 2018 kostar
den drygt 6 000 kronor per termin.

AVBRYTER STUDIERNA, FLYTTAR ELLER BLIR INACKORDERAD?
Då ska Värmlandskortet med gymnasieladdningen lämnas tillbaka till hemkommunen. Kortnumret spärras.

GLÖMT KORTET HEMMA?
Då får du betala resan själv. Tänk på att vi inte tar emot kontanter ombord på
bussen.

TAPPAT BORT KORTET ELLER OM DET BLIR STULET?
Ta kontakt med hemkommunens handläggare. Ditt kortnummer spärras och du
får köpa ett nytt kort för 200 kronor. Värmlandstrafik och hemkommunen tar inte
ansvar för eventuell reskassa som du laddat till det borttappade/stulna Värmlandskortet. Resorna till och från skolan får du själv betala tills du hunnit ordna ett nytt
skolkort hos din hemkommun.

KORTET GÅR SÖNDER ELLER SLUTAR FUNGERA?
Ta kontakt med din hemkommun.

SAKNAR GILTIGT FÄRDBEVIS VID EN BILJETTKONTROLL?
Åker du med ett färdbevis som inte gäller eller på annat sätt inte är som det ska,
till exempel om du inte har giltighetsbevis med dig, får du betala 800 kronor i
tilläggsavgift och enkelbiljettpriset på resan. Läs gärna mer om biljettkontroller på
vår webbplats.

GLÖMMER NÅGOT OMBORD PÅ BUSSEN ELLER TÅGET?
Om du glömt något ombord på bussen ringer du 0771-32 32 00 eller om du glömt
något ombord på tåget ringer du 054-771 74 15.

VILL DU VETA MER?
Ytterligare information om gymnasieladdningar och annat hittar du under fliken
Skolor på vår webbplats.
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Vad händer om jag …

