Boka och
res tryggt
och säkert
hela vägen
Ring Värmlandstrafik
tel 0771-32 32 00

Information om hur du bokar din resa
med servicetrafiken, våra servicelinjer
eller buss och tåg i ordinarie linjetrafik.

Vi kan hjälpa dig
att boka din resa
Vi kan boka resa med servicetrafiken, våra servicelinjer
eller buss och tåg i ordinarie linjetrafik. Prata gärna om
bästa alternativ med oss på Värmlandstrafik.
SÅ HÄR BESTÄLLER DU:

1

MER INFORMATION TILL DIG...

2

MER INFORMATION TILL DIG...

3

MER INFORMATION TILL DIG...

4

MER INFORMATION TILL DIG...

...som har färdtjänsttillstånd
och reser med servicetrafiken
(ej sjukresa)

...som har färdtjänsttillstånd och
kombinerar servicetrafiken med vår
ordinarie linjetrafik under din resa
(ej sjukresa)

Ring Värmlandstrafik
tel 0771-32 32 00 (menyval 1)
Lämna ditt personnummer
Berätta var och när du vill resa

...som har färdtjänsttillstånd
(eller särskilda behov) och ska
göra en sjukresa

Din bokning är klar. Res tryggt
och säkert hela vägen!
...som har en kallelse till sjukvården
och ska göra en sjukresa
(utan färdtjänsttillstånd)

1 Du som har
färdtjänsttillstånd
och reser med
servicetrafiken
(ej sjukresa)
Med ett färdtjänsttillstånd kan du resa från hemmet till
besöksmålet. Om du har beviljats att ta med en ledsagare
får denna person resa med utan kostnad.
OBS! Gäller din resa ett vårdbesök är det en sjukresa.
Läs under rubriken ”3. Du som har färdtjänsttillstånd
(eller särskilda behov) och ska göra en sjukresa”.

SÅ HÄR BESTÄLLER DU:
Ring Värmlandstrafik tel 0771-32 32 00 (menyval 1)
Bokning av resa med färdtjänst ska ske minst en timme före önskad avresa.

Du lämnar ditt personnummer
Du kan själv knappa in ditt personnummer på telefonen eller muntligt ge det till
trafikoperatören. Då syns den information som behövs för att kunna hjälpa dig att
boka din resa, till exempel din hemadress, ditt färdtjänsttillstånd och eventuellt
tillstånd att ta med ledsagare och gånghjälpmedel som du behöver.

Berätta om den resa du vill göra
Vi behöver veta vart du ska åka och vilken tid du måste vara framme på resmålet.
Ha gärna alla uppgifter framför dig när du ringer till oss.

Din bokning är klar!
Till sist får du en bekräftelse på din bokning med dag, adress och tid då du ska
vara klar för avresa, denna får du muntligen i telefon. Om du så önskar, kommer du
även inom kort att kunna få bekräftelsen via e-post eller sms. Om du har med en
ledsagare måste denna stiga av och på samtidigt som du. Observera att vi strävar
efter samåkning när det är möjligt. Därför kan din önskade avresetid och resväg
ändras, i enlighet med det regelverk som finns för färdtjänst. Mer info finns på
varmlandstrafik.se/fardtjanst.

Betalning av resa
Du betalar din färdtjänstresa till föraren när du går på fordonet. Information om
priset för resor med färdtjänst finns på varmlandstrafik.se/fardtjanst.

2 Du som har
färdtjänsttillstånd
och kombinerar
servicetrafiken
med vår ordinarie
linjetrafik under din
resa (ej sjukresa)
Du som har färdtjänsttillstånd kan välja att kombinera särskild
och allmän kollektivtrafik under din resa. Med ordinarie linje
trafik menas Värmlandstrafiks ordinarie buss- och tåglinjer.
Om hela eller delar av resan görs med Värmlandstrafiks
ordinarie buss- och tåglinjer får du ta med en medresenär
utan extra kostnad. Detta gäller även dig som inte har beviljats
ledsagare i ditt färdtjänsttillstånd.
OBS! Gäller din resa ett vårdbesök är det en sjukresa.
Läs under rubriken ”3. Du som har färdtjänsttillstånd
(eller särskilda behov) och ska göra en sjukresa”.

SÅ HÄR BESTÄLLER DU:
Ring Värmlandstrafik tel 0771-32 32 00 (menyval 1)
Bokning av kombinerad resa ska ske senast dagen före avresa.

Du lämnar ditt personnummer
Du kan själv knappa in ditt personnummer på telefonen eller muntligt ge det till
trafikoperatören. Då syns den information som behövs för att kunna hjälpa dig att
boka din resa, till exempel din hemadress, ditt färdtjänsttillstånd och eventuellt
tillstånd att ta med ledsagare och gånghjälpmedel som du behöver.

Berätta om den resa du vill göra
Vi behöver veta vart du ska åka och vilken tid du måste vara framme på resmålet.
Ha gärna alla uppgifter framför dig när du ringer till oss.
Vi planerar din resas olika etapper
Du får åka med servicetrafiken från din hemadress till en anpassad hållplats där det
är enkelt att gå på bussen eller tåget som du ska resa vidare med. Servicetrafikens
förare ser till att du kommer ombord. Om du har rullstol eller rollator får du hjälp att
spänna fast dessa på avsedd plats.
Du som reser med Värmlandstrafiks ordinarie buss- eller tåglinjer har ett bokat
säte och slipper oroa dig för att inte få sitta. Alla bussar och tåg är anpassade för
personer med funktionsnedsättning. I Karlstad tas du emot av en trafikvärd, om
du har behov av det, som vet vart du ska och hjälper dig vidare till det fordon som
redan är bokat för vidare resa till slutmålet för din resa.

Din bokning är klar!
Till sist får du en bekräftelse på din bokning med dag, adress och tid då du ska
vara klar för avresa, denna får du muntligen i telefon. Om du så önskar, kommer du
även inom kort att kunna få bekräftelsen via e-post eller sms. Om du har med en
ledsagare eller medresenär måste denna resa med dig hela vägen och stiga av
och på samtidigt som du.

Betalning av resa
Du betalar inget för din anslutningsresa, till närmsta anpassade hållplats, med
servicetrafiken, den ingår i det biljettpris du betalar för din buss- eller tågresa.
För din resa med Värmlandstrafiks linjetrafik gäller ordinarie pris. Information om
biljettpriser finns på: varmlandstrafik.se/biljetter.

SÅ HÄR BESTÄLLER DU:

3 Du som har
färdtjänsttillstånd
(eller särskilda
behov) och ska
göra en sjukresa
Du kan göra din resa med enbart servicetrafiken, servicelinjerna eller genom att kombinera servicetrafiken med
Värmlandstrafiks ordinarie linjetrafik med buss och tåg.
Om du har beviljats att ta med en ledsagare får denna person
resa med utan kostnad. Om hela eller delar av resan görs med
Värmlandstrafiks ordinarie buss- och tåglinjer får du ta med
en medresenär utan extra kostnad (gäller ej servicelinjerna).
Detta gäller även dig som inte har beviljats ledsagare i ditt
färdtjänsttillstånd.

Ring Värmlandstrafik tel 0771-32 32 00 (menyval 1)
Bokning av sjukresa ska ske senast vardagen innan avresa. Du kan även boka
hemresan samtidigt om du vet när ditt vårdbesök är klart.

Berätta om den resa du vill göra
Vi behöver veta vart du ska åka och vilken tid du måste vara framme på resmålet.
Vi vill också veta vilken avdelning eller mottagning du ska till och vilken tid som är
bokad för dig (kallas innetid). Ha gärna alla uppgifter framför dig när du ringer till oss.

Planering av din resa
När du kombinerar servicetrafiken med annan trafik:
Du får åka med servicetrafiken från din hemadress till en anpassad hållplats där det
är enkelt att gå på bussen eller tåget som du ska resa vidare med. Servicetrafikens
förare ser till att du kommer ombord. Om du har rullstol eller rollator får du hjälp att
spänna fast dessa på avsedd plats.
Du som reser med Värmlandstrafiks ordinarie buss- eller tåglinjer har ett bokat
säte och slipper oroa dig för att inte få sitta. Alla bussar och tåg är anpassade för
personer med funktionsnedsättning. I Karlstad tas du emot av en trafikvärd, om
du har behov av det, som vet vart du ska och hjälper dig vidare till det fordon som
redan är bokat för din vidare resa till sjukhuset.
Servicelinjerna trafikeras med minibussar som är helt anpassade för resenärer
med funktionsnedsättning. De utgår från större vårdcentraler och deras slutmål är
ett sjukhus eller vårdcentral.
Resa med enbart servicetrafiken:
Med ett färdtjänsttillstånd, eller om du har särskilda behov, kan du också resa
direkt från hemmet till vårdcentralen eller sjukhuset med servicetrafiken.

Din bokning är klar!
Till sist får du en bekräftelse på din bokning med dag, adress och tid då du ska
vara klar för avresa, denna får du muntligen i telefon. Om du så önskar, kommer
du även inom kort att kunna få bekräftelsen via e-post eller sms. Om du har med
en ledsagare eller medresenär måste denna resa med dig hela vägen och stiga av
och på samtidigt som du.

Betalning av resa
För sjukresor får du en faktura på egenavgiften direkt från Landstinget i Värmland.
Information om egenavgiften vid sjukresor finns på 1177.se/sjukresor.

4 Du som har en
kallelse till sjukvården och ska
göra en sjukresa
(utan färdtjänsttillstånd)
Du som ska resa till ett vårdbesök, reser med ordinarie linje
trafik (buss och tåg) eller med servicelinjerna som trafikerar
olika sträckor mellan länets vårdcentraler och sjukhus. På de
vanliga bussarna och tågen får du ta med dig en medresenär
utan kostnad.

SÅ HÄR BESTÄLLER DU:
Ring Värmlandstrafik tel 0771-32 32 00 (menyval 1)
Bokning av sjukresa ska ske senast vardagen innan avresa. Du kan även boka
hemresan samtidigt om du vet när ditt vårdbesök är klart.

Berätta om den resa du vill göra
Vi behöver veta vart du ska åka och vilken tid du måste vara framme på resmålet.
Vi vill också veta vilken avdelning eller mottagning du ska till och vilken tid som är
bokad för dig (kallas innetid). Ha gärna alla uppgifter framför dig när du ringer till oss.

Planering av din resa
Du som reser med Värmlandstrafiks ordinarie buss- eller tåglinjer har ett bokat
säte och slipper oroa dig för att inte få sitta. Alla bussar och tåg är anpassade för
personer med funktionsnedsättning. På busstationen i Karlstad tas du emot av en
trafikvärd, om du har behov av det, som vet vart du ska och hjälper dig vidare till
det fordon som tar dig till slutmålet för din resa.
Servicelinjerna trafikeras med minibussar som är helt anpassade för resenärer
med funktionsnedsättning. De utgår från större vårdcentraler och deras slutmål är
ett sjukhus eller vårdcentral.

Din bokning är klar!
Till sist får du en bekräftelse på din bokning med dag, hållplats och tid, denna får du
muntligen i telefon. Om du så önskar, kommer du även inom kort att kunna få bekräftelsen via e-post eller sms. Om du tar med en medresenär (gäller ej på servicelinjerna)
måste denna resa med dig hela vägen och stiga av och på samtidigt som du.

Betalning av resa
Du som har särskilda behov kan resa med servicetrafiken
precis som tidigare.

För sjukresor får du en faktura på egenavgiften direkt från Landstinget i Värmland.
Information om egenavgiften vid sjukresor finns på 1177.se/sjukresor.

Ring Värmlandstrafik
tel 0771-32 32 00
Vi på Värmlandstrafik vill att du som reser med
oss ska känna dig trygg och säker hela vägen.
Ring oss på 0771-32 32 00 (menyval 1).
Vi svarar gärna på dina frågor och hjälper dig
att boka den färdtjänst- eller sjukresa som
passar dina behov och önskemål bäst.
Mer information och tidtabeller för ordinarie
buss- och tåglinjer samt servicelinjerna finns
också på varmlandstrafik.se

varmlandstrafik.se | 0771-32 32 00

