Munkfors, 16 december 2014

I dag invigs vår nya
bytespunkt i Rudsbyn
Nu är den färdig, vår nya bytespunkt vid Rudsbyn, E18. I dag, den 16 december, är det
dags för invigning. I söndags bytte vi våra tidtabeller. Tack vare bytespunkten och den
nya linje 813 får invånarna i Svaneholm en helt ny resmöjlighet.
Vad är en bytespunkt?
En bytespunkt är en plats där resenären kan välja mellan olika linjer i kollektivtrafiken. Med begreppet bytespunkt
menas en plats där det finns tid i tidtabellen för byten mellan olika fordon. Den är anpassad för personer med
funktionsnedsättning inom rörelse, syn eller hörsel. Här kan man köpa biljett i automat och få realtidsinformation.
Resenären kan också parkera sin cykel under tak och det finns bilparkering.
I Värmlandstrafiks verksamhet är resecentrum, busstationer och tågstationer i kommunhuvudorter utsedda till
bytespunkter och därutöver tåghållplatser och utpekade bytespunkter för busstrafiken, utanför
kommunhuvudorter.

Vad kostar det och när byggs den?
Bytespunkten i Rudsbyn ligger där E18 och länsväg 525 från Åmål och Svaneholm möts. Den är en investering
på 9,1 miljoner kronor. Bytespunkten tas i bruk den här veckan, samtidigt som vi nu har bytt våra tidtabeller.
Investeringen står Trafikverket för.
I Rudsbyn finns plats för tre bussar längs perrongen. Här finns ett stort väderskydd i trä, cykeltak för åtta cyklar,
pendelparkering för 15 bilar och digital informationstavla.
Hittills har investeringar i kollektivtrafikens infrastruktur för över 60 miljoner kronor genomförts i Värmland de senaste
fyra åren, genom liknande typer av samarbete, med Värmlandstrafik som initiativtagare och samordnare. Dessa
investeringar tillkommer utöver en grundnivå på cirka 10 miljoner kronor per år i kollektivtrafikens infrastruktur.

En möjlighet för svaneholmsborna
Vid bytespunkten i Rudsbyn möts linje 700 (Karlstad-Årjäng-Töcksfors), 812 (Nysäter-Svaneholm-Åmål-Säffle)
och den nya linje 813 (Svaneholm-Rudsbyn). Här kan resenären byta linje och färdriktning eller färdmedel.
Bytespunkten kan också användas för utbyte mellan länsfärdtjänst/sjukresa och ordinarie linjetrafik.
- Det känns bra att vi nu kan erbjuda svaneholmsborna den här möjligheten, säger Värmlandstrafiks vd Lars Bull.
För några år sedan satt jag på ett möte med byalaget i Svaneholm och diskuterade en sådan här lösning. Nu är
den verklighet.

Vill du veta mer?
Ring vår vd Lars Bull, 0705-86 02 14.
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ordförande är Tommy Ternemar (S), Kristinehamn. Mer information finner du på vår webbplats www.varmlandstrafik.se. Där kan du även diskutera
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