Resa med buss och tåg
i Värmland

Tidtabeller
Våra bussar och tåg har olika nummer beroende på vilken sträcka de kör och de har alla en egen
tidtabell. Det finns tidtabeller att hämta på våra bussar och tåg och på platser där vi säljer biljetter.
Du kan också hitta tidtabellerna på vår webbplats: www.varmlandstrafik.se.

Använd bältet
Använd bältet när du åker buss. Resan blir säkrare med bältet på.
Och du vet väl om att det är lag på det?

Här köper du biljett
Försäljningsställen
Här köper du enkelbiljett och laddar period eller reskassa till ditt
Värmlandskort. Du betalar kontant, med bankkort eller med reskassa.
Bussen
Här köper du enkelbiljett och laddar period eller reskassa till ditt Värmlandskort. Du
betalar med bankkort (VISA, Mastercard, VISA Electron, Maestro) eller med reskassa.
Tåget
Här köper du enkelbiljett och betalar kontant
eller med bankkort (VISA, Mastercard).
Biljettautomat
Här köper du enkelbiljett och laddar period eller reskassa till
ditt Värmlandskort. Du betalar med bankkort eller med reskassa.
Mobil
Vi har också en mobilapp, där du köper enkelbiljett
och betalar med bankkort eller med faktura.
Webbshop
I vår webbshop laddar du reskassa eller period till ditt
Värmlandskort och betalar med bankkort eller med internetbank.
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Du behöver en biljett för att åka med bussen
eller tåget. Kontrollpersonal kan ta ut en
tilläggsavgift på 800 kronor om du inte kan
visa giltig biljett.
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Enkelbiljett
För dig som reser då och då.
Köp biljett för den sträcka du ska åka.
Biljetten gäller för en person.
Period på Värmlandskort
För dig som reser ofta. Köp för det område
som passar dina resor. Periodladdningen
gäller för en person per resa.
Kupong enkelbiljett
Kupong från Migrationsverket.
Lämna till bussförare, tågvärd eller säljare
så får du en enkelbiljett istället. Kupongen
gäller för en person.
Kallelse asylsökande
Särskild kallelse från landstinget vid sjukbesök. Visa upp kallelsen för bussförare
eller tågvärd så får du enkelbiljett för resan
till och från sjukbesöket. Kallelsen gäller
för en person.

Åldersgränser
· Skolungdom 7 – 19 år
· Ungdom 20 – 25 år
· Vuxen 26 och äldre
· 2 barn 0 – 6 år får åka gratis tillsammans
med en vuxen person.
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Värmlandskortet
Värmlandskortet är ett elektronisk kort
för dig som reser med buss och tåg
i Värmland. Det kan fyllas med reskassa
eller med period. Kortet finns att köpa
på våra försäljningsställen.
Reskassa
Ladda ditt Värmlandskort med pengar till
reskassan. Sedan använder du reskassan
att betala din enkelbiljett med och får 30
procent rabatt på priset.
Periodladdning
Du väljer period för tätort, en färg, två färger
eller för hela länet. Visa aktiveringskvitto när
du åker tåg.
Exempel
Lesjöfors – Kristinehamn
Storfors – Karlstad 		
Hagfors – Säffle 		
Arvika – Charlottenberg
Säffle – Karlstad		

Lila
Lila/Röd
Länet
Gul
Blå/Röd

Trafikupplysningen svarar på dina frågor om vår trafik. Ring 0771-32 32 00.
Vi pratar svenska och engelska. Våra försäljningsställen hjälper dig med biljettfrågor.
Besök vår webbplats, varmlandstrafik.se.
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