Kristinehamn – upptäck kollektivtrafiken

Prova att åka
kollektivt!

Visste du att Kristin
ehamn
har en bra tätortstr
afik
och goda pendlingsmöjligheter med båd
e
buss och tåg?

Upptäck kollektivtrafiken
i Kristinehamns kommun
Kristinehamns kommun har mycket att
erbjuda. Med sitt aktiva kulturliv och närhet
till fantastisk natur lockar kommunen många
besökare. Detta tillsammans med en rad
andra faktorer som ett bra företagsklimat, ett
livligt föreningsliv och en bra barnomsorg gör
att många väljer att bosätta sig här.
Oavsett om du bor och jobbar i Kristinehamn eller om du pendlar till eller från en
annan kommun är goda kommunikationer av
stort värde. Och det har du som bor i
kommunen i allra största mån tillgång till.
Från, inom och till Kristinehamn kan du
resa kollektivt med både buss och tåg. Det

ger dig som bor i Kristinehamn många goda
pendlingsmöjligheter med kollektivtrafiken,
både inom kommunen och vidare ut i länet
– eller ännu längre än så.
Att resa kollektivt är ett mycket gott
alternativ till bilen. Det är något som vi
hoppas att fler och fler upptäcker och det
är därför denna broschyr landat i din
postlåda. Inspiration och information
som förhoppningsvis får dig som ännu
inte testat att resa kollektivt att göra det.
Varmt välkommen ombord!

Lars Bull

Sofia Elfström

Vd, Värmlandstrafik

Samhällsplanerare, Kristinehamns kommun

”Gör resan till din egentid – en vinst både för dig och för oss alla!”

Dina – och allas – vinster
med att åka kollektivt
Det är en självklarhet att du gör ett bra miljöval varje gång du reser med buss och tåg. Men det
finns också andra goda anledningar att resa kollektivt. Visste du till exempel att trafiksäkerheten
ökar om fler reser kollektivt? Och så blir vi friskare av att åka kollektivt eftersom vi rör oss mer
genom promenader eller cykelturer till och från hållplatser.
Genom att vi träffar fler glada resenärer mår vi dessutom allmänt bättre. Eller så kan du
använda restiden bara för dig själv: läsa en bok, använda sociala medier, titta på film, sticka,
jobba eller bara vila. Gör resan till din egentid – en vinst både för dig och för oss alla!

Kollektivtrafik med många möjligheter
I Kristinehamn har vi satsat rejält på en bra
tätortstrafik, hela 90 procent av de bosatta
inom Kristinehamns tätort har max 500
meter till närmaste busslinje. Tätortstrafiken
utgår från Resecentrum som ligger på
Stationsgatan 2. Härifrån har vi fem ordinarie
linjer som går olika slingor i riktning mot
Marieberg, Strand, Björkvallen, Övre Kvarn
och Sörkastet.
Utöver denna trafik finns det fem så
kallade anropsstyrda linjer som trafikerar
olika sträckor. Det som skiljer denna trafik
från den ordinarie är att du som resenär
ringer Värmlandstrafik och beställer din resa

minst en timme före bussens avgång från
din hållplats.
Vill du resa längre har du både buss och
tåg att välja på. Med tåget tar du dig mellan
Kristinehamn och Karlstad på cirka 25
minuter och mellan Kristinehamn och Örebro
på drygt en timme. Busslinje 500 trafikerar
Karlstad – Kristinehamn – Karlskoga och
erbjuder många turer varje dag. Vill du hellre
åka norrut reser du i stället med linje 400
som trafikerar sträckan Kristinehamn –
Storfors – Filipstad. Till både linje 400 och
500 kan du ansluta bekvämt från många
olika hållplatser i kommunen.

Inför din första resa
med Värmlandstrafik
Hur vet jag när bussen eller tåget går? Du behöver en tidtabell för att kunna planera din resa.
Tryckta tidtabeller hittar du hos din återförsäljare, på bussen eller på tåget. På Värmlandstrafiks
webbplats www.varmlandstrafik.se finns all trafik sökbar och där finns också tidtabeller att
ladda hem om du vill göra din egen utskrift.
Det finns också en mobilapp, Värmlandstrafik, som du installerar på din smarta telefon. Med
den kan du se hela tidtabeller eller söka tider för din specifika resa. Givetvis går det också bra
att ringa 0771-32 32 00 för trafikupplysning.

Så köper du din resa i Kristinehamn

På bussen
Av bussföraren kan du köpa
enkelbiljett, ladda reskassa
och period på ditt Värmlandskort. Närresebiljett (max 10 km längs samma linje) köper
du av bussföraren. Du kan också skaffa ett
nytt Värmlandskort. Betalar gör du med
reskassa eller med bankkort – vi tar inte
emot kontanter.

Utomhusautomat
Vi har en utomhusautomat
i Kristinehamn. Den står placerad
vid Kristinehamns resecentrum.
Här kan du köpa enkelbiljett med eller utan
Värmlandskort, ladda reskassa och period
samt kolla kortsaldo. Du kan även hämta
ner laddning till kortet från Värmlandstrafiks
webbshop.

Webbshopen
I vår webbshop kan du ladda
ditt Värmlandskort. Laddning
gjord före klockan 18.00 finns på kortet
dagen efter. Betalar gör du med Visa,
Mastercard eller via direktbetalning mot
din bank.

På tåget
RESA MED ENKELBILJETT:

Av tågvärden på Värmlandstrafiks tåg köper du enkelbiljett
på papper och betalar med bankkort eller
kontanter. Du som vill betala med reskassa,
köp din biljett innan du går ombord på
tåget och visa upp pappersbiljetten för
tågvärden. Biljetter finns att köpa på våra
kundcenter, försäljningsställen och i utomhusautomat.

För allas trygghet hanterar din bussförare inga kontanter. I stället har du en
rad möjliga sätt att köpa din resa på. Du kan läsa mer om valmöjligheterna
på www.varmlandstrafik.se.

RESA MED PERIODLADDNING: Aktivera

perioden innan du stiger ombord och
spara aktiveringskvittot som du visar för
tågvärden.

Mobilbiljett
Du köper mobilbiljett genom
vår mobilapp Värmlandstrafik
(MobiTime). Där kan du betala
din biljett med bankkort eller mot faktura.
I appen kan du också söka resa, se hållplats på karta och se avgångar från
hållplats. För att installera programmet
skickar du ett sms med texten vtab till
nummer 0730-125 250 eller går in på
www.varmlandstrafik.se och beställer
tjänsten. Du får ett sms tillbaka med en
länk till nedladdningssidan.

Värmlandstrafiks
kundcenter och
försäljningsställen
I Kristinehamn har vi två försäljningsställen: Biljettbutiken (Järnvägsstationen/
Kristinehamns resecentrum) och Pressbyrån (Kungsgatan 40). Här kan du skaffa
Värmlandskort, köpa periodladdningar
och enkelbiljetter, ladda reskassa och kolla
kortsaldo. För att se var samtliga försäljningsställen ligger, se uppdaterad lista
på vår webbplats.

Värmlandskortet
Värmlandskortet kan användas som
betalkort (reskassa) och du kan också ladda
kortet med en period. Reskassan ger rabatt
på ordinarie fullpris på enkelbiljetten när du
reser med Värmlandstrafiks länstrafik och
tätortstrafik med buss och tåg i länet.
Kortet är opersonligt. Med reskassa
kan du betala för ett helt sällskap. En
periodladdning kan också användas av
flera personer, dock inte på samma resa.
Tänk på åldersreglerna. En vuxen får till
exempel inte åka på periodladdning med
ungdoms- eller skolungdomsrabatt.

Värmlandskortet skiljer sig i utseende från
Karlstadsbuss resekort men det är samma
sorts kort och de båda korten kan laddas
och användas på både Karlstadsbuss och
Värmlandstrafik.
Registrera gärna ditt Värmlandskort på
vår webbplats. Då kan du kolla saldo på
kortet via datorn och får tappa bort-garanti.
Värde- och periodladdningar på kortet ligger
kvar två år efter sista uppvärdering eller
användning.

Nyhetsbrevet Turen i din e-post
Om du vill du få information och värdefulla erbjudanden från Värmlandstrafik registrerar du dig
enkelt för vårt nyhetsbrev Turen. Du gör det enklast på www.varmlandstrafik.se. Länk hittar
du på startsidan. Välkommen!

Värmlandstrafik är trafikorganisatör för kollektivtrafiken i Värmlands län.
Tillsammans med cirka 40 olika samarbetspartners ser vi till att värmlänningarna kan åka kollektivt med persontrafik som tåg, buss och specialfordon
i linjetrafik, anropsstyrd trafik och särskild kollektivtrafik. Värmlandstrafik ägs
av alla värmlänningar genom Region Värmland.

varmlandstrafik.se | 0771-32 32 00 | facebook.com/varmlandstrafik
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Stomlinje buss

Sommaren 2013 fick filipstadsbon Nina
Pöyhönen ett vikariat som livsmedelsinspektör
på Kristinehamns kommun. Att det skulle innebära pendling såg hon inte som ett hinder. Valet
av färdmedel föll snabbt på buss.
– För mig var det en klar ekonomisk vinst,
skulle jag ta bilen skulle det bli dyrt att pendla.
Samtidigt är det skönt att slippa köra själv, inte minst i höst- och vintermörkret,
att åka buss känns väldigt tryggt.
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Nina åker oftast med bussen från Filipstad strax efter klockan sex på morgonen och tillbaka
från jobbet strax efter fyra. Men det finns flera alternativ så hon kan vara flexibel.
– Jag har tre bussar att välja på både på morgonen och eftermiddagen, så det funkar bra.
Resan tar strax under timmen enkel väg. Med en snabb kalkyl är det uppenbart att det hade
gått snabbare för Nina att ta bilen. Men då finns det annat som väger upp.
– Det är skön egentid mellan jobbet och hemmet. Jag brukar passa på att bläddra i en tidning, lyssna på en ljudbok eller bara slappna av. Är man trött kan man ju sluta ögonen en stund,
det är ju svårt att göra om man kör bil, konstaterar hon.
Det är såklart en viss omställning att byta pendling med bil till att resa kollektivt. Den kanske
viktigaste pusselbiten för att de nya vanorna ska upplevas positiva är att bussarna och tågen
går i tid.
– Jag har faktiskt reflekterat över att tidtabellen hålls väldigt bra, det är ytterst sällan det är
förseningar. Förarna är också väldigt trevliga och jag blir alltid bra bemött. För mig fungerar det
helt enkelt väldigt bra att åka buss!

Pendlare Nina Pöyhönen, livsmedelsinspektör på Kristinehamns kommun
Min resa ”Jag pendlar med busslinje 400 mellan hemmet i Filipstad och jobbet i Kristinehamn.
En resa på ungefär en timme och 20 minuter dörr till dörr.”
Vad gör du under resan? ”Läser tidningar och håller mig uppdaterat om vad som händer
i världen, lyssnar på ljudböcker och kopplar av.”
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Exempel på resor
Resecentrum – Marieberg med busslinje 61. Reser du med hela vägen fram till
Kristinehamns konstmuseum tar resan nio minuter.
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Gullspång

Kristinehamn – Filipstad med buss 400. Restiden är 55 minuter, kliver du av bussen
i Storfors tar resan 25 minuter.
Kristinehamn – Karlstad/Örebro med tåglinje 70. Till Karlstad tar resan snabba
25 minuter, till Örebro reser du på strax under en timme. Den stora fördelen resorna
har gemensamt är bekvämligheten ombord och att du slipper leta parkeringsplats väl
framme.
Kristinehamn till Karlstads universitet
med busslinje 500. Linjen utgår från
Karlskoga och slutar i Karlstad. Från
Kristinehamn tar resan till universitetet
33 minuter – en perfekt stund för att
förbereda det sista inför föreläsningen på.

Med reservation för förändringar i linjesträckningar och tidtabell. För kompletta tidtabeller
och linjesträckningar i hela Värmland besök www.varmlandstrafik.se.

