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Priser 2021 och andra nyheter
I samband med tidtabellsskiftet den 13 december justerar vi som vanligt en del priser,
förändrar några biljettgiltigheter och ritar faktiskt även om zonkartan.

Det ligger i uppdraget från Region Värmlands
styrelse att intäkterna från biljetter ska öka varje
år för att vi ska kunna fortsätta driva trafiken och
utveckla den. Vi har också uppdraget att jämka
ihop Värmlandstrafiks och Karlstadsbuss priser
och produkter.
Cirka tre procent
Samtliga enkelbiljetters och periodladdningars
priser höjs i genomsnitt tre procent. Vi tar nu ännu
ett steg för att få samma priser i all tätortstrafik i
Värmland. Det innebär att de priserna den här
gången både höjs, sänks och förblir oförändrade,
beroende på ålderskategori. Undantaget från
prisjämkningen är mobilbiljetterna där
Karlstadsbuss har kvar mobildealen (köp 6
biljetter, betala för 5, som ger cirka 16 procent
rabatt) medan varje köp i Värmlandstrafiks
mobilapp ger 10 procent rabatt.
Sommarkortet igen
Det gemensamma sommarkortet för
Karlstadsbuss och Värmlandstrafik som infördes i
somras blev populärt. Kortet återkommer även för
2021 och priset blir detsamma som i år.
Zon 3017 försvinner
Den allra nordligaste biljettzonen i Värmland, zon
3017, försvinner vid tidtabellsskiftet och alla
hållplatserna flyttas över till zon 3016. Det innebär
att det blir billigare att resa mellan norra och södra
delen av Torsby kommun och även mellan norra
delen av Torsby kommun till och från de
angränsande kommunerna söderut.

Eftersom förändringar vad gäller hållplatser slår
igenom direkt i vissa system så kan det hända att
det blir olika priser beroende på vilken kanal man
köper biljett i under veckan innan tidtabellsskiftet.
Nytt vad gäller biljettgiltigheter på Vänerbanan
På Vänerbanan Karlstad - Göteborg förnyas
trafikavtalet som är ett samarbete mellan SJ,
Västtrafik och Värmlandstrafik och det är SJ som
kör.
Nytt i det här avtalet är att Värmlandstrafiks
samtliga enkelbiljetter och en- och tvåfärgs
periodladdningar giltiga för sträckan KarlstadÅmål kommer att gälla ombord. De kan även
kombineras med Västtrafiks och SJs produkter för
vidare resa mot Göteborg.
Bifogat finns de nya priserna för Värmlandstrafik
(bilaga 1) och Karlstadsbuss (bilaga 2).

