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Anslutning

Står det i tidtabellen att det ska finnas anslutning mellan två
busslinjer, väntar vi normalt 10 minuter efter ordinarie avgångstid på en försenad anslutande buss. Detta gäller även där
en buss har anslutning från tåg. Tåg väntar normalt inte in en
försenad buss. Kund som ska med en anslutande buss rekommenderas att berätta det för föraren så att trafikledningen kan
informeras om det uppstår förseningar.

Bagage

Kund får ta med handbagage om det inte hindrar medkunder
och det kan transporteras på lämpligt sätt, till exempel under
sätet, mellan fötterna, i knät eller i bagageutrymmet. Mittgången i våra fordon måste av säkerhetsskäl alltid hållas fri.
Skrymmande handbagage och annat resgods får i mån av plats
tas med kostnadsfritt. Det placeras i bagageutrymmet.
Bagage som är av farlig beskaffenhet eller som kan orsaka
avsevärd olägenhet får inte tas med. (Exempel: laddat vapen,
tillhyggen, explosiva, brandfarliga eller illaluktande ämnen eller
vassa föremål som kan skada andra).
Medhavda musikinstrument, mobiltelefoner, datorer och dylikt
bör användas på sådant sätt att medkunder eller förare inte
störs.
Annat gods hänvisas till bussgodsterminaler eller ombud.

Barnstol

I varje buss som kör i vår regiontrafik finns två barnstolar.
Stolen, som integrerats i sätets stolsrygg, är gjord för barn som
väger upp till 20 kilo (upp till cirka fyra år).
Barnstolen är inte lämplig för spädbarn. De bör ha babyskydd
som går att hyra på BB. Barnstolen bör kunna fungera ungefär
från 6 månader, men det är alltid föräldrarna som måste avgöra
eftersom det är svårt att ange en exakt ålder för när barnet kan
sitta själv i barnstolen.
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Barnvagn

Tar vi med i mån av plats.

Cykel

- I våra bussar kan vi inte ta med cyklar. Undantaget hop
fällbar cykel som transporteras i en väska.
- På Vys tåg får cykel tas med i mån av plats. Kostnad 20 kr.
Ihopfälld cykel tas med utan kostnad.

Elsparkcykel

Vikbar elsparkcykel tas med i mån av plats på Värmlandstrafiks
bussar och Vys tåg. På bussarna ska den vara ihopvikt och läggas i bussens bagageutrymme.
På Vys tåg får den tas med ihopvikt utan kostnad och förvaras
på plats lämplig för bagage (tågvärden avgör). Är den stor och
inte kan vikas ihop får den tas med mot en kostnad av 20 kr.

Husdjur

- Husdjur får följa med gratis.
- På bussen sitter kund med husdjur långt bak i bussen.
- På Vy tåg bestämmer tågvärden vart det är lämpligast att
sitta för kund med husdjur.
- I anropsstyrd trafik talar kunden om vid bokning att han
eller hon vill ha med husdjur.

Ledsagare i allmän kollektivtrafik

Funktionshindrad kund kan få hjälp med ledsagning från ett fordon till ett annat. Den tjänsten beställer kunden hos Värmlandstrafik på telefon 0771-32 32 00. Det är servicetrafikpersonal som
hjälper till med ledsagningen.

Kund som inte vill eller kan betala biljett

Kund som inte vill eller kan betala för sin resa får inte åka med.
Polisen kan hjälpa till om kunden vägrar lämna fordonet (se
lagtexten 1977:67). Läs även om betalningsvägran under
Testkvitto, sid 6.
Sunt förnuft måste dock få råda. Förare eller tågvärd gör
bedömningen.
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Rullstolar

- Ombord på våra bussar får rullstolen vara max 120 cm lång
och max 70 cm bred. Vikten för rullstol + kund får inte 		
överstiga 300 kg. Rullstolen ska placeras på avsedd plats
och fästanordningarna ska användas.
- Servicelinjerna är speciellt anpassade för bland annat
rörelsehindrade personer. Rullstol tas ombord utan problem.
- Vys tåg kan ta emot rullstolar med motor och permobiler.

Rätt biljett

För att kunna hjälpa kunden är det viktigt att bussförare eller
tågvärd:
- kan de biljett- och prisregler som gäller.
- säljer eller kontrollerar biljetten så att alla har möjlighet
att betala eller visa upp sin biljett.
- berättar hur långt biljetten gäller genom att fråga efter
kundens resmål.

Skidor

- Våra bussar i regiontrafik kan ta med skidor. Skidorna ska
transporteras i skidfodral.
- På Vy tåg är det fritt fram att ta med skidor.

Testkvitto

Finns i bussarnas och försäljningsställenas biljettmaskiner.
Används till:
- Rapportera in fel på biljettmaskinen eller programvaran
till driftledningen. Beskriv felet.
- Ges till kontrollanterna när de kliver ombord.
- Vid betalningsvägran i hotfulla situationer. Beskriv händelsen.
Vid betalningsvägran kan även knappen Ej betald användas,
för att registrera händelsen i statistiken.

Testkvitto.
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Tilläggsavgift vid biljettkontroll

Kontrollpersonalen är särskilt utbildad och har legitimation. Vi
har enligt beslut av Transportstyrelsen rätt att ta ut en tilläggsavgift på 1 200 kronor + pris för enkelbiljett om kund saknar giltig biljett. Kontrollanten jobbar i samarbete med förare/tågvärd
och kollar innan tilläggsavgiften skrivs ut om det finns särskilda
skäl till att kunden inte köpt eller visat giltig biljett.

Zonerna

Värmland är indelat i enkelbiljettzoner och pendlarområden.
- Enkelbiljettzonerna är oftast kommuner. Pris räknas efter
kortaste väg som Värmlandstrafik kör.
- Pendlarområden för periodladdningar består av flera
kommuner och är markerade med färger. Undantagna är
tätortsområdena som är markerade med siffror.

Åldersgränser och kundkategorier

Barn
- Två barn under sju år reser utan kostnad i sällskap med
betalande kund (gäller även kund med periodladd-		
ning). Överstigande antal barn under sju år, betalar 		
skolungdomspris.
- Sexåringar som reser ensamma betalar skolungdomspris.
- Barn, som inte fyllt sex år, får av säkerhetsskäl inte åka
ensamma.
Skolungdom
- Person som fyllt 7 år men inte 20 år.
- Kund som fyller 20 år under en aktiverad periodladd-		
nings giltighetstid, får åka klart på den perioden.
- Kunden ska kunna visa upp ålderslegitimation.
Ungdom
- Person som fyllt 20 år men inte 26 år.
- Kund som fyller 26 år under en aktiverad periodladd-		
nings giltighetstid, får åka klart på den perioden.
- Kunden ska kunna visa upp någon form av ålderslegitimation.
Vuxen
-Person som fyllt 26 år.
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Seniorrabatt
Seniorrabatt gäller på Flex 10/60 och Sommarkortet, för personer
från 65 å, även personer med Försäkringskassans förmånsintyg.
Ålder och förmånsintyg ska kunna styrkas med legitimation.
Studentrabatt
Studentrabatt gäller på Flex 10/60, och Sommarkortet, för
personer på studiemedelsberättigad utbildning på universitet,
högskola eller annan vuxenutbildning, med en studietakt på
minst 75 %. Giltig studentlegitimation och ID ska kunna visas
upp. SFI och övriga icke studiemedelsberättigade utbildningar
ger inte rätt till studentrabatt.
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Enkelbiljett länet

- Giltighetstid: 60 minuter i första zonen plus 45 minuter
extra per ytterligare zon som ingår i resan.
- Fri övergång till region- och tätortstrafik inom till-zonen.
- Gäller för övergång till anropsstyrd delsträcka.
- Uppehåll under resan går bra om sista delen av resan
sker inom giltighetstiden.
- Återresa på samma biljett går bra inom biljettens giltighetstid.
- Över länsgräns gäller enkelbiljetten på sträckor där
Värmlandstrafik kör.
-Gäller på Vys tåg på sträckor i Värmland.
- Gäller på SJs tåg på Vänerbanan sträckan (Kristinehamn-)
Karlstad-Åmål.

Närresebiljett

- Finns bara i biljettmaskinen ombord på bussen.
- Resor, 10 km eller kortare längs linjen som bussen kör,
inuti en zon eller över en zongräns.
- Tänk på att det kan vara närresa åt ena hållet men inte åt det
andra mellan två hållplatser. Det beror på att bussen den ena
turen kör en något längre väg.

Enkelbiljett tätort

- Giltighetstid:
Arvika, Kristinehamn, Säffle och Torsby: 120 minuter.
Hammarö-Karlstad tätort (zon 3021): 60 minuter.
- Obegränsat antal resor under giltighetstiden.
- Fri övergång på region- och tätortstrafik inom tätortszonen.

Förköpsbiljett

- Förköpsbiljett säljs på Värmlandstrafiks kundcenter, på
försäljningsställen och i automater.
- Gäller på region- och tätortstrafik med buss och tåg.
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Enkelbiljett länet.

Förköpsbiljett.

Specialbiljett fritt pris.

Vys enkelbiljett.
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- Fri övergång till region- och tätortstrafik inom till-zonen.
- Gäller för övergång till anropsstyrd delsträcka.
- Över länsgräns gäller förköpsbiljetten på sträckor där
Värmlandstrafik kör.
- Gäller för en enkelresa inom fem dagar från inköpsdatum.
- Uppehåll under resan går bra men resan måste slutföras
under samma dag.
- Gäller på SJs tåg på sträckan Karlstad-Åmål.
Värmlandstrafik förköpsbiljett gäller inte:
O för återresa på samma biljett.

Specialbiljett

- Special fritt pris säljs ombord på bussen.
- Den är tänkt att användas undantagsvis, vid de tillfällen
då föraren av någon anledning måste tillverka en enkelbiljett med annat pris än ordinarie.
Specialbiljett gäller inte:
O för återresa på samma biljett.

Duo/Familjebiljett

Gruppbiljett för två till fem personer som reser tillsammans.
- Gäller för högst fem personer. 1-2 personer över 20 år
och 3-4 personer under 20 år. Medföljande barn under
7 år inkluderas i det totala antalet.
- Säljs ombord på buss, på försäljningsställen och i automat.
- Gäller på region- och tätortstrafik med buss och tåg.
- Fri övergång till region- och tätortstrafik inom till-zonen.
- Gäller för övergång till anropsstyrd delsträcka under vissa
förutsättningar (i mån av plats i fordonet).
- Gäller på SJs tåg på sträckan Karlstad-Åmål.

Vy tåg enkelbiljett

Vy säljer enkelbiljetter ombord på tågen och i sina egna försäljningskanaler. Gäller på renodlade tågsträckor när Vy kör.
Tågbiljett gäller inte:
O på buss i regiontrafik eller för övergång till 		
tätortstrafik. Undantaget är Vys sjukresebiljett, se sid 37.
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Mellan tätortstrafik och regiontrafik

Tätortsbiljetten gäller för fortsatt resa med regiontrafik inom
tätortszonen och biljett från regionbuss gäller för fortsatt resan
med tätortstrafik inom giltighetstiden.
Elektronisk enkelbiljett registreras i kortläsaren. Pappersbiljett
och mobilbiljett registreras på räkningsknappen.

Mellan Karlstadsbuss och zon 3021

Elektronisk enkelbiljett registreras i kortläsaren.
Pappersbiljett och mobilbiljett registreras på räkningsknappen.
Fri övergång från Karlstadsbuss zon 3350 till zon 3021 inom
biljettens giltighetstid.
O Karlstadsbuss enkelbiljett inte för resa från zon 3021
tillbaka till zon 3350.

Mellan buss och tåg i regiontrafik

Det går att använda Värmlandstrafiks enkelbiljetter för övergång från buss till Vys tåg inom biljettens giltighetstid. Detta
gäller även för SJs tåg på linje 71.
O Tågbiljett gäller inte för övergång till buss, varken i		
regiontrafik eller för övergång till tätortstrafik. (Undantaget
Vys sjukresebiljett, se sid 37 och resplusbiljett, se nedan.)

Resplusbiljetter

Fri övergång inom tillzonen, om sista delsträckan på
biljetten sker med Värmlandstrafik.
Registreras på räkningsknappen.
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Tätortsbiljett som delbetalning

Ska kunden åka vidare utanför tätortszonen går det att i bussens biljettmaskinen ställa ut en tilläggsbiljett för den fortsatta
resan, där priset för tätortsbiljetten dras av.

Länsbiljett som delbetalning

Det här gäller enbart i bussarnas biljettmaskiner: Om kunden
inte köpt biljett för hela resan på fordon 1, går det i biljettmaskinen på fordon 2 att ställa ut en tilläggsbiljett för resten av resan,
med avdrag på priset för en länszon från första delresan.
Om kunden redan har rest flera zoner går det i maskinen ändå
bara att ge avdrag för en zon.

13

MOBILBILJETT

Länsbiljett.

Tätortsbiljett.

Gruppbiljett länet.

Oaktiverad biljett.

Förbrukad biljett.

24-timmarsbiljett.

Värmlandstrafiks mobilbiljett

- Köps upp till 14 dagar i förväg och visas i appen.
- Går att köpa biljett för regiontrafik och för tätort.
Karlstadsbuss kan ingå som delsträcka.
- Gäller på angiven sträcka, datum och giltighetstid.
- Giltig när den är grön och rörlig.
- Maxantal på gruppbiljett i länet 30 pers, i tätort 10 pers.
- Duo/Familj finns i appen. Giltighet, se sid 11.
- 24- och 72-timmarsbiljett finns i appen. Giltighet, se sid 22.
- Skolkort i mobilen. Giltighet, se sid 33.
- Flex 10/60 i mobilen. Giltighet, se sid 21.
O
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Biljett som inte kan visas upp på grund av trasig 		
display eller slut på batteri gäller inte.

VÄRMLANDSKORTET

Värmlandskort.

Engångskort.

Värmlandskortet

- Kan användas som betalkort och/eller laddas med
periodladdningar eller enkelbiljetter.
- Opersonligt. Flera personer kan använda samma kort.
- Plats för två till åtta färdbevis plus reskassa på kortet.
- Reskassa och oaktiverade perioder på kortet ligger kvar
två år efter sista uppvärdering eller användning.

Engångskort

- Ett papperskort som laddas med korttidsprodukter.
- Det finns plats för ett färdbevis på kortet.
O Går inte att ladda med reskassa.
O Ska inte laddas på nytt när produktens giltighet gått ut.
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Reskassa

Ger rabatt på enkelbiljettens pris på Värmlandstrafiks regionoch tätortstrafik. Det går att använda reskassan även vid köp av
periodladdning, men då blir det ingen rabatt vid köpet.
Minsta belopp att ladda
- 1 kr på kundcenter, försäljningsställe och i automat.
- 100 kr ombord på bussen och på webbshopen.
Reskassa på tåget
Det går inte att betala med reskassa ombord på Vys tåg. Kund
som vill betala sin tågresa med reskassa köper biljett innan
ombordstigning.
På anropsstyrd trafik
Det går att betala med reskassa på de av våra fordon i
anropsstyrd trafik som har biljettmaskin.
På de fordon som saknar biljettmaskin får kund med Värmlandskort rabatt när resan bokas. Värmlandskort plus kvitto visas upp
för föraren.
Hos andra trafikbolag i BIMS
Se sid 49.
Utbetalning av resegaranti till reskassa
I Atries (biljettsystemet) finns möjlighet att betala ut reskassa
direkt till kundens Värmlandskort. Denna funktion används vid
utbetalning av resegaranti.

Periodladdning

Värmland är indelat i fem pendlingsområden och fem
tätortszoner. Pendlingsområdena, som har olika färger, består
av grupper av kommuner. Det finns periodladdningar för tätort,
ett eller två pendlingsområden eller för hela länet.
Nästan samtliga finns i vuxen-, ungdoms- och skolungdomsversion och som 14-dagar, 30-dagar och årsladdning.
Länsladdning finns också för 24 och 72 timmar.
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Periodladdning på tåg
Vys tågvärdar har utrustning för att läsa Värmlandskort och
aktivera vilande produkter.
SJs och Tågåkeriets tåg saknar kortläsare som kan läsa våra kort.
Kunden behöver ett aktiveringskvitto för sitt Värmlandskort.
Nummer på kort och kvitto måste stämma överens.
Opersonligt
Periodladdningen är opersonlig. Flera personer kan
använda samma periodladdning, fast inte på samma resa.
Hänsyn måste dock tas till våra åldersregler, till exempel får
inte vuxen åka på period för ungdom eller skolungdom.
Giltighetstiden
Periodladdningen gäller från och med det klockslag den
aktiveras och 14, 30 eller 365 dagar framåt. Korttidsladdningarna gäller 5, 24 eller 72 timmar framåt.
Över länsgräns
Periodladdningen går att använda för resor över länsgräns till
ett antal orter. Utomlänszonerna hör till det pendlingsområde
som ligger närmast.

Röd Periodladdning

Periodladdning för rött pendlarområde gäller:
- i zonerna 3001, 3002, 3004, 3005, 3006, 3021 och 3350.
- på Värmlandstrafiks bussar på sträckor inom kommunerna
Hammarö, Karlstad, Forshaga, Kil och Grums.
- på Värmlandstrafiks (Vy) tåg på sträckorna Karlstad-Kil,
och Karlstad-Väse.
- på SJs tåg linje 71 på sträckan Karlstad-Grums.
- på Karlstadsbuss.
- på anropsstyrd trafik i området. Kunden visar kortets 		
aktiveringskvitto om fordonet saknar biljettmaskin.
- som delbetalning vid resa utanför rött område (inom
Värmland).
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Blå Periodladdning

Periodladdning för blått pendlarområde gäller:
- i zonerna 3007, 3008, 3071, 3045, 3046.
- på Värmlandstrafiks bussar på sträckor inom kommunerna
Säffle och Årjäng.
- på tätortstrafik i Säffle.
- på SJs tåg linje 71 på sträckan Säffle-Åmål och som delbetal
ning för vidare resa mot Göteborg (läs mer på sidan 55).
- på anropsstyrd trafik i området. Kunden visar kortets		
aktiveringskvitto om fordonet saknar biljettmaskin.
- över länsgräns på sträckorna Åmål-Säffle, Sillingsfors-		
Svanskog-Åmål, Åmål-Säffle (Västtrafik) och Årjäng-		
Bengtsfors (Västtrafik). När Västtrafik kör visar kunden
kortets aktiveringskvitto.
- som delbetalning vid resa utanför blått område (inom
Värmland).

Gul Periodladdning

Periodladdning för gult pendlarområde gäller:
- i zonerna 3009, 3010 och 3091.
- på Värmlandstrafiks bussar på sträckor inom kommunerna
Arvika och Eda.
- på Vys tåg på sträckan Brunsberg-Charlottenberg.
- på tätortstrafik i Arvika.
- på anropsstyrd trafik i området. Kunden visar kortets 		
aktiveringskvitto om fordonet saknar biljettmaskin.
- som delbetalning vid resa utanför gult område (inom 		
Värmland).

Grön Periodladdning

Periodladdning för grönt pendlarområde gäller:
- i zonerna 3013, 3014, 3015, 3016, 3061 och 5027.
- på Värmlandstrafiks bussar på sträckor inom kommunerna
Munkfors, Hagfors, Sunne och Torsby.
- på Vys tåg på sträckan Bäckebron-Torsby.
- på tätortstrafik i Torsby.
- på anropsstyrd trafik i området. Kunden visar kortets		
aktiveringskvitto om fordonet saknar biljettmaskin.
- över länsgräns på sträckan Värnäs-Malung, även Dalatrafik.
- som delbetalning vid resa utanför grönt område (inom
Värmland).
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Lila Periodladdning

Periodladdning för lila pendlarområde gäller:
- i zonerna 3003, 3011, 3012, 3031 och 3044. Dessutom Örebros
zoner: 9451, 9458, 9501-9503, 9520-9522, 9527 och 9851.
- på Värmlandstrafiks bussar på sträckor inom
kommunerna Kristinehamn, Storfors, Filipstad.
- på Vys tåg på sträckan Kristinehamn-Degerfors.
- på tätortstrafiken i Kristinehamn.
- på anropsstyrd trafik i området. Kunden visar kortets 		
aktiveringskvitto om fordonet saknar biljettmaskin.
- Över länsgräns på följande sträckor: KristinehamnGullspång, Kristinehamn-Karlskoga, Storfors-Karlskoga,
Filipstad-Hällefors, Kristinehamn-Degerfors och FilipstadHällefors.
- linje 502 Karlskoga-Degerfors (Länstrafiken Örebros
trafik).
- på tätortstrafiken i Karlskoga (Länstrafiken Örebros trafik).
- som delbetalning vid resa utanför Lila område (inom
Värmland).

Tvåfärgs pendlarområden

Det finns också ett antal tvåfärgskombinationer av de olika
periodladdningarna. De här varianterna finns: röd+blå,
röd+gul, röd+grön, röd+lila, blå+gul, grön+lila.
Hur varje periodladdning gäller styrs av vilka färger som ingår i
kombinationen.

Länsladdning

Länsladdningen gäller:
- i Värmlandstrafiks region- och tätortstrafik med buss och
tåg i länet.
- på anropsstyrd trafik. I fordon som saknar biljettmaskin visar
kunden kortets aktiveringskvitto.
- på Karlstadsbuss.
- Över länsgräns på de här sträckorna: Kristinehamn-Gullspång, Kristinehamn-Karlskoga, Storfors-Karlskoga,
Filipstad-Hällefors, Kristinehamn-Degerfors, Filipstad-Hällefors,
Värnäs-Malung, Åmål-Säffle, Sillingsfors-Svanskog-Åmål.
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- på SJ Intercity 2 kl på sträckorna Arvika-Degerfors och KarlstadÅmål.
- på SJ Snabbtåg, vagn 4, Arvika-Degerfors (utom två turer, se
nedan).
- Som delbetalning i kombination med med SJ-biljett och med
Västtrafiks produkter på SJs tåg på sträckan Karlstad-Göteborg.
Läs mer på sid 54. Kunden visar kortets aktiveringskvitto med
överensstämmande kortnummer.
- Tågabs tåg på sträckorna Karlstad-Degerfors, Karlstad-Åmål
och Kristinehamn-Hällefors.
- Som delbetalning från/till Åmål på Tågåkeriets tåg 		
Karlstad-Göteborg. Kunden visar kortets aktiverings-		
kvitto med överensstämmande kortnummer.
- På Länstrafiken Örebro: 502 Karlskoga-Degerfors och i
tätortstrafik i Karlskoga.
- På Dalatrafik: linje 209 (Torsby-) Värnäs-Malung.
- På Västtrafik: linje 774 Åmål-Säffle och linje 755 ÅrjängBengtsfors. Kunden visar kortets aktiveringskvitto.
Länsladdningen gäller inte:
O på SJs snabbtåg nr 620 Karlstad-Degerfors och nr 643
		 Degerfors-Karlstad.

Pendlar Plus

Pendlar Plus gäller:
- i Värmlandstrafiks region- och tätortstrafik med buss 		
och tåg.
- på anropsstyrd trafik. Kunden visar kortets aktiveringskvitto.
- på Karlstadsbuss.
- Över länsgräns på de här sträckorna: Kristinehamn-Gullspång, Värnäs-Malung, Åmål-Säffle, Sillingsfors-Åmål.
- på Vy tåg Charlottenberg-Karlstad-Degerfors.
- på SJ Intercity 2 kl på sträckorna Arvika-Karlstad-Hallsberg och
Karlstad-Åmål.
- samtliga SJ Snabbtåg (undantaget två turer, se nedan.)
- som delbetalning från/till Åmål på SJ Regional 2 klass
Karlstad-Göteborg i kombination med SJ-biljett.
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- Som delbetalning i kombination med Västtrafiks produkter
på SJs tåg på sträckan Karlstad-Göteborg. Läs mer på sid 54.
Kunden visar kortets aktiveringskvitto med överens-		
stämmande kortnummer.
- Tågabs tåg på sträckorna Karlstad-Degerfors-Halls-		
berg/Laxå, Karlstad-Åmål och Kristinehamn-Hällefors.
- som delbetalning från/till Åmål på Tågabs tåg 		
Karlstad-Göteborg. Kunden visar kortets aktiverings		
kvitto med överensstämmande kortnummer.
- på Länstrafiken Örebros samtliga linjer i region- och tätortstra
fik med buss och tåg.
- på Dalatrafik: linje 209 (Torsby-)Värnäs-Malung.
- på Västtrafik: linje 774 Åmål-Säffle och linje 755 ÅrjängBengtsfors. Kunden visar kortets aktiveringskvitto.
- på Vy travels expressbussar Bus4you på sträckan KarlstadKristinehamn-Karlskoga-Örebro. Kunden visar upp resekort
och aktiveringskvitto och blir hänvisad till någon av bussens
obokade platser.
Pendlar Plus gäller inte:
O på SJs snabbtåg nr 620 Karlstad-Degerfors och
		 nr 643 Hallsberg-Karlstad.

Flex 10/60

Flexibel periodladdning.
- Tio resdagar som ska användas inom 60 dagar.
- Resdagen gäller 24 timmar från och med aktivering.
- Obegränsat antal resor på buss och tåg i region- och		
tätortstrafik på resdagen.
- Gäller på anropsstyrd trafik. I fordon som saknar biljettmaskin visar
kunden kortets aktiveringskvitto.
- Gäller på SJs tåg på sträckan Karlstad-Åmål.
- Finns för tätort, enfärgs-, tvåfärgs- och länet.
- Vuxen, ungdom och skolungdom, student och senior.
- Finns även i Värmlandstrafiks app.
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Femtimmarsladdning

Korttidsprodukt som laddas till engångskort. Säljs endast
till företag och institutioner.
- Gäller för obegränsat antal resor på bussar och tåg i 		
region- och tätortstrafik i Värmlands län under 5 timmar från
aktivering.
- Gäller på anropsstyrd trafik. Kunden visar kortets aktiveringskvitto.
- Gäller på SJs tåg på sträckan Karlstad-Åmål. Kunden visar
kortets aktiveringskvitto.

24-timmarsladdning och 72-timmarsladdning

- Samma giltighet som länsladdning under 24 eller 72 timmar från
aktivering, se sid 19.
- Finns även i Värmlandstrafiks mobilapp.

Tätort Arvika, Kristinehamn, Säffle och
Torsby

- 120 minuters giltighet på bussar i region- och tätortstrafik i
tätortszonen.
- Laddningen gäller även på anropsstyrda turer inom tätorten.
Kunden visar kortets aktiveringskvitto om fordonet 		
saknar biljettmaskin.
- Gäller som delbetalning vid resa utanför tätortszonen.

Tätort Hammarö-Karlstad

- 60 minuters giltighet på bussar i region- och tätortstrafik i
Hammarö kommun och i Karlstad tätort i zon 3021 och zon
3350.
- på Vy tåg på sträckan Karlstad-Väse.
- Laddningen gäller även för resor med Karlstadsbuss.
- Gäller som delbetalning vid resa utanför tätortszonen.

Sommarkort

Periodladdning för sommarperioden, från och med mitten
av juni till mitten av augusti.
- För vuxen, ungdom, skolungdom, senior, student.
- Länsladdnings giltighet, se sid 19.
- På SJ-tåg och andra fordon som inte kan läsa kortet visar
kunden kortets aktiveringskvitto.
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Provåkarkort

Kampanj för provåkare, utvalda bland personer som anmält
intresse. De utvalda får hemskickat ett Värmlandskort med
en provåkarladdning.
- Länsladdnings giltighet i 14 dagar eller 30 dagar.
- På SJ-tåg och andra fordon som inte kan läsa kortet visar
kunden kortets aktiveringskvitto.
- När provåkarperioden är förbrukad kan kortet laddas om
med reskassa eller period.
- Provåkarkortet är inte personligt utan kan lånas ut till 		
andra personer.
- Provåkarkortet får inte säljas vidare.

Provåkarkort nyinflyttad

Inflyttningspresent till personer som flyttar inom en kommun
eller till en ny kommun i Värmland. Ett presentkort som kan
lösas in mot en provåkarladdning.
- Länsladdnings giltighet i 14 dagar.
- På SJ-tåg och andra fordon som inte kan läsa kortet visar
kunden kortets aktiveringskvitto.
- När provåkarperioden är förbrukad kan kortet laddas om
med reskassa eller period.
- Provåkarkortet är inte personligt utan kan lånas ut till 		
andra personer.
- Provåkarkortet får inte säljas vidare.
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Periodladdning som delbetalning

När kunden vill köpa enkelbiljett utanför sin periodladdnings
giltighetsområde gäller periodladdningen som delbetalning.
Delbetalningen räknas från första hållplatsen utanför
periodladdningens ingående zoner. En del linjer har olika
linjesträckning beroende på vilken tur som körs och
trafikerar då olika hållplatser. Det medför att en del zoner
har förhållandevis många gränshållplatser.
Gör så här:
Kontrollera först hur långt kundens periodladdning
räcker. Observera att periodladdningen gäller i hela den
ingående zonen. Det är alltså från första hållplatsen i
nästa zon som biljett ska ställas ut.
Exempel:
Kunden har röd periodladdning och vill åka till Torsby
från Karlstad. Den röda periodladdningen gäller i
Karlstads och Kils kommunzoner. Kunden ska lösa
biljett från och med första hållplatsen i 3015, Sunnes
kommunzon.
Den första hållplatsen i zon 3015 som gränsar till zon
3005 (Kils kommunzon) är Bäckebron, Bäckebrons
station eller Bössviken, beroende på linje och/eller
trafikslag.
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Taxikvittona kan ha olika utseenden.

Taxikvitto från anropsstyrd trafik

Ibland betalar kunden endast för den anropsstyrda delen av
en ressträcka till taxiföraren och ibland betalar man för hela
ressträckan.
Har betalt för den anropsstyrda sträckan
Har kunden betalt endast för den anropsstyrda delen kan taxikvittot användas som delbetalning för fortsatt resa med buss
genom att föraren använder knappen Tillägg län eller Tillägg
tätort i biljettmaskinen.
Ombord på Vys tåg kan taxikvittot inte användas som delbetalning. Kunden för lösa biljett för fortsatt resa.
Har betalt för hela ressträckan
Om kunden betalt för hela ressträckan syns det vanligtvis på
beloppet på taxikvittot, som är högre än om man betalt enbart
för den anropsstyrda sträckan. Förare eller tågvärd frågar efter
destination och registrerar resan på Räkningsknappen.
25

TRASIGT VÄRMLANDSKORT

Trasigt eller oläsbart kort

När ett Värmlandskort inte fungerar eller har gått sönder hjälper
Värmlandstrafiks kundcenter eller försäljningsställen till att göra
ett nytt kort till kunden. Kunden får lösa enkelbiljett för resan.
Be kunden spara biljetten och hänvisa till kundcenter/försäljningsställe.

Ersättningsladdning

Vårt kundcenter laddar ett nytt kort med en ersättningsprodukt.
Den kan kunden åka på under tre dagar. Under tiden flyttas i
bakgrundssystemet innehållet från det trasiga kortet över till
det nya kortet.

Aktiverat period av misstag

En period som blivit aktiverad av misstag - hänvisa kunden till
Värmlandstrafiks kundcenter eller försäljningsställen.

Spärrat kort

Det spärrade kortet gäller inte som som färdbevis. Kunden får
betala sin resa på annat vis eller avstå från att resa alls. Vi får inte
ta in det spärrade Värmlandskortet.
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Värmlandskortet och giltighetsbevis för
grundskoleladdning.

Grundskoleladdning

Består av tre delar: en grundskoleladdning på ett Värmlandskort, ett kvitto och ett giltighetsbevis. Kortet är personligt och
giltighetsbeviset ska vara fullständigt ifyllt. Kvittot visar innehåll på Värmlandskortet. Kortet, giltighetsbeviset och kvittot
ska förvaras tillsammans. Nummer på kort, aktiveringskvitto
och giltighetsbevis måste stämma överens.
Giltighetsbeviset kan även finnas i elevens mobil och
ska även då vara fullständigt ifyllt och kortnummer ska
stämma med Värmlandskortet.
Giltighet
Gäller under perioden 15 augusti – 22 december och
7 januari – 15 juni. Helgfri måndag - fredag kl 06.00-18.00. Sista
delresan ska börja senast kl 18.00. Om bussen/tåget är försenat
är det den ordinarie avgångstiden från hållplatsen där eleven
går på som räknas.
Grundskoleladdningen gäller på:
- regiontrafik med bussar och tåg inom angivet färgområde.
- tätortstrafik i det färgområdet.
- SJs tåg på sträckan Karlstad-Åmål (gäller grundskoleladdning
för Röd eller Blå).
27

SKOLKORT
Vid höstterminsstart
De första veckorna på höstterminen får grundskoleeleverna
åka till och från skolan utan färdbevis.
Skollov
Grundskoleladdningen gäller på höstlov, sportlov och
påsklov men inte på jullovet och inte på sommarlovet.
Som delbetalning
Kan användas som delbetalning vid resa med Värmlandstrafiks
bussar och tåg utanför det färgområde där kortet gäller. Se
periodladdning som delbetalning, se sidan 24.
Glömt kortet hemma
Elev som glömt sitt kort hemma på morgonen får åka med
till skolan. Under dagen ordnar eleven ett Tillfälligt skolkort
för hemresan. Elev utan färdbevis till hemresan får betala
enkelbiljett med reskassa på Värmlandskort, via mobilbiljett
eller med bankkort.
Ingen reskassa
Vi rekommenderar inte att eleven laddar privat reskassa
eller period för resor på fritiden på samma kort som grundskoleladdningen.
Trasigt kort
Om kortet inte kan läsas i biljettmaskinens kortläsare;
hänvisa eleven till skolans handläggare för byte till nytt kort.
Kontrollera giltighetsbeviset och kvittot.
Borttappat eller stulet kort
Borttappat eller stulet kort hanteras av skolans handlägare.
Kortnummer spärras och eleven får köpa ett nytt kort med
motsvarande laddning på för 200 kr.
Grundskoleladdningen gäller inte:
O på anropsstyrd trafik.
O vid gruppresor.
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TILLFÄLLIGT SKOLKORT
för hemresa

Nr XXXX

Datum
Sträcka
Elevens namn
Skola

Årskurs

Tillfälligt skolkort.

Tillfälligt skolkort

För grundskoleelev som glömt sitt ordinarie kort hemma.
Tillfälligt skolkort finns på skolan. Gäller för en enkelresa på
den sträcka och det datum som anges på kortet.
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Praktikpass laddas till engångskort eller Värmlandskort.

Praktikpass grundskolan och gymnasiet

Praktikpassen är desamma för både grundskolan och gymnasiet
och finns i flera varianter av giltighetstid som kan kombineras
efter behov. De är inte personliga och ligger lagrade på korten
ett år efter utfärdande.
Praktikpassen finns för en dag, en vecka, en månad eller två
månader och laddas på engångskort eller Värmlandskort.
Perioden startas hos bussförare eller tågvärd vid första
restillfället.
Praktikpass gäller på:
- regiontrafik med bussar och tåg.
- tätortstrafik i Arvika, Karlstad, Kristinehamn, Säffle och
Torsby.
- på SJs tåg på sträckan Karlstad-Åmål. Aktiveringskvitto ska
visas.
Praktikpasset gäller inte:
O på anropsstyrd trafik.

Praktikpass till ledsagare

Ledsagare till särskoleelev vid praktikresor, har rätt att åka
med gratis. Om eleven har ett praktikpass kan även ledsagaren har fått ett sådant för samma tid.
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Värmlandskortet och giltighetsbevis för gymnasiekort.

Gymnasieladdning

Består av tre delar: en periodladdning på ett Värmlandskort, ett kvitto och ett giltighetsbevis. Gymnasieladdningen
är personlig. Nummer på kort, aktiveringskvitto och giltighetsbevis måste stämma överens.
Vid resa med tåg ska Värmlandskortet tillsammans med
aktiveringskvitto och giltighetsbevis uppvisas.
Giltighetsbeviset kan även finnas i elevens mobil och
ska även då vara fullständigt ifyllt och kortnummer ska
stämma med Värmlandskortet.
Giltighet
Gymnasieladdningen gäller hela dygnet alla dagar i
veckan under perioden 15 augusti–22 december och
7 januari–15 juni.
Gymnasieladdningen gäller på:
- regiontrafik med bussar och tåg i länet.
- tätortstrafik i Arvika, Karlstad, Kristinehamn, Säffle och
Torsby.
- SJs Intercitytåg och Snabbtåg på sträckor i Värmland.
Undantaget två turer, se nedan.
- Tågabs tåg på sträckor i Värmland.
- över länsgräns på ett antal sträckor på samma sätt som
länsladdning, se sidan 19.
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Skollov
Gymnasieladdningen gäller på höstlov, sportlov och påsklov
men inte på jullovet och inte på sommarlovet.
Elev som glömt kortet
En gymnasieelev som glömt eller förlorat sitt kort ska
betala enkelbiljett för resan, via mobilbiljett, med bankkort
eller med Värmlandskort med reskassa.
Trasigt kort
Om kortet inte kan läsas i biljettmaskinens kortläsare;
hänvisa eleven till hemkommunens handläggare för byte
till nytt kort. Kontrollera så att nummer på kort, aktiveringskvitto och giltighetsbevis stämmer överens.
Ingen reskassa
Vi rekommenderar inte att eleven laddar privat reskassa eller
period för resor på fritiden på samma kort som gymnasieladdningen.
Borttappat eller stulet kort
Borttappat eller stulet kort hanteras av hemkommunens
handläggare. Kortnummer spärras och eleven får köpa ett
nytt kort med motsvarande laddning på för 200 kr.
Gymnasieladdningen gäller inte:
O vid gruppresor.
O på anropsstyrd trafik.
O på SJ Snabbtåg nr 620 Karlstad-Degerfors och nr 643
Degerfors-Karlstad.
O som delbetalning.
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Värmlandstrafiks gymnasiekort
i mobilen.

Karlstadsbuss gymnasiekort
i mobilen.

Gymnasiekort i mobilen

Gymnasiekortet i Värmlandstrafiks app finns i två varianter, en
för Karlstadsbuss och en för Värmlandstrafik.
Karlstadsbuss gymnasiekort gäller i Karlstadsbuss trafikeringsområde, zon 3350, både på Karlstadsbuss och Värmlandstrafiks
bussar. Den gäller dygnet runt alla dagar i veckan under perioden 15 augusti - 15 juni (alltså även under jullovet).
Värmlandstrafiks gymnasiekort gäller i hela länet, på samma
sätt som gymnasieladdningen på Värmlandskortet, se sid 31.
Registreras på räkningsknappen.
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Kallelse asylsökande

Asylsökande som kallas till sjukvård får en speciell kallelse.
Föraren registrerar resan i biljettmaskin genom att slå ut en
Kallelse asyl-biljett.
Det finns tre varianter av kallelsen:
1. Kallelse asylsökande (till sjukvård).
2. Kallelse asylsökande (till tandvård med Folktandvårdens logga).
3. Kallelse till hälsoundersökning (för personer som
		 nyligen blivit kommunplacerade).
- Resdatum och ressträcka, personens namn och födelse
data ska finnas med.
- Alltid Region Värmlands logga i övre vänstra hörnet.
- Gäller bara angivet datum.
- Samma kallelse gäller i båda riktningarna; för resa till och
från vård.
- Den gäller för en person.
- Två barn under 7 år medföljer gratis.
- Barn under 18 år som fått kallelsen, får ta med en förälder
gratis. Om utställaren anser att båda föräldrarna ska
med skickas två lika kallelser med ”Målsman för” och
barnets namn.
- Om en vuxen behöver en följeslagare eller till exempel att
en gravid kvinna behöver ha sin man med sig skickas två
lika kallelser i den vuxna personens namn.
- Kunden ska, på förarens uppmaning, kunna legitimera 		
sig. Tänk på att en del kallelser är för medkund och då 		
tillhör ID-numret den som kallats till vård (se punkter ovan).
Kallelsen är personlig och innehåller sekretessbelagd information. Den får inte tas in och förare eller tågvärd får heller inte
skriva något på den.
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Kallelse asyl. Det är informationen på övre delen som är relevant för resan:
att det rör sig om en kallelse för asylsökande, sträcka, dag och eventuellt
födelseår.
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Rekvisition av buss/tågbiljett
Utställande datum

Utställaren

Fakturaadress*

Utställarens referens*
Resan föranledd av
Mottagare (den resande)

Resdatum
Beställning enligt nedan*

Antal (ifylles endast vid förbokning gruppresa)

Vuxen

Pris/person

Totalt

Ungdom

Pris/person

Totalt

Skolungdom

Pris/person

Totalt

Barn under 7 år
utan kostnad
TOTALSUMMA
* Obligatoriska uppgifter
Den gula och den rosa delen ska lämnas till bussförare/tågvärd/säljare. Den gröna delen behåller utställaren. Förare/tågvärd/säljare behåller rekvisitionen efter att ha kontrollerat att obligatoriska uppgifter är ifyllda. Resenären får istället biljett
enligt rekvisitionens beställningsruta. Rekvisition med överstrukna och/eller ändrade uppgifter gäller inte som betalmedel.

Rekvisition av buss/tågbiljett.

Rekvisition

Beställning av buss- eller tågbiljett. Används av kommuner
och företag. Det går att beställa enkelbiljetter för en eller flera
personer, att beställa laddning av reskassa eller laddning av
period på Värmlandskortet.
O En rekvisition där uppgifter är ändrade i efterhand gäller inte.
Beställning av reskassa under 100 kr
Kund som har rekvisition till laddning av reskassa på
under 100 kr hänvisas till Värmlandstrafiks försäljningsställen.
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FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESA MED BUSS OCH TÅG

SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK
Tillståndsbevis

Här klistras namnetikett

Tillståndsbevis.

Kvitto bokad sjukresa.

Färdtjänstresa på buss eller tåg

Grundregeln är att färdtjänstkunden betalar för resan. Den
bokade medkund reser avgiftsfritt.

Tillståndsbevis

Tillståndsbeviset berättigar till att ta med en medkund avgiftsfritt. Färdtjänsttagaren betalar för sin buss- eller tågbiljett. Gäller
även på Karlstadsbuss bussar.

Sjukresa på buss eller tåg

Den som bokar sjukresa på allmän kollektivtrafik får
avgiftsfritt ta med en medkund

Kvitto sjukresa

Förare eller tågvärd får i förväg meddelande om bokad sjukresa
och eventuell medkund. (Se exempel på bokningsmeddelanden, sid 38.) Kvittot gäller även som färdbevis för en medkund.
Gäller för övergång till Karlstadsbuss bussar.
Förare/tågvärd ger ut ett kvitto ”Bokad sjukresa” till kunden.
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FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESA MED BUSS OCH TÅG

Exempel på bokningsmeddelanden i Rakel.

Exempel på bokningsmeddelande i Kom ombord-appen.
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FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESA MED BUSS OCH TÅG

JUL
2019
LÄNSKORT PLUS
FÄRDTJÄNSTBERÄTTIGADE
BUSS, TÅG & TAXI

Länskort plus.

Länskort Plus

Kortet är personligt, för färdtjänstberättigade. Det gäller den
månad som periodmärket visar och första vardagen i nästa
månad. Periodkortet får ny färg varje månad.
Länskort Plus gäller:
- på Värmlandstrafiks bussar och tåg, även tätortstrafik.
- vid färdtjänstresor med servicetrafikfordon inom Värmland.
- på SJs och Tågabs tåg på samma sätt som länsladd-		
ning, se sidan 19.
- över länsgräns på samma sätt som länsladdning.
Länskort Plus gäller inte:
O som delbetalning vid resor utanför länet.
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PASSÅKNING OCH FRIKORT

Passåkning

Uniformerad personal hos de entreprenörer som kör för
Värmlandstrafik får åka med gratis vid passåkning.
O

Resor till och från arbetet räknas inte som passåkning.

SJ Privatresekort

För SJ-anställda, pensionärer, make/maka/registrerad
partner/sambo eller barn till anställd eller pensionär samt
för efterlevande maka/make eller registrerad partner till
dessa. Gäller endast för resa på fritiden och inte för resa till
och från arbetet.
O

Kortet gäller inte på Värmlandstrafiks tåg- eller busstrafik.

Förmånsintyg från Försäkringskassan

För förtidspensionärer och långtidssjukskrivna. Ger rätt till
seniorrabatt på Flex 10/60.

Rekrytkort

Försvarsmakten delar ut rekrytkort, i form av SJ Årskort Silver
med resplustillägg, till alla värnpliktiga för resa mellan hemmet
och förläggningen. Se sid 59.
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KARLSTADSBUSS

RESEKORT

1234 5678 9012
Karlstadsbuss resekort

Karlstadsbuss enkelbiljetter

Karlstadsbuss enkelbiljetter gäller på Värmlandstrafiks
bussar inom zon 3350 och ut till zon 3021 inom biljettens
giltighetstid. Däremot godkänns Karlstadsbuss enkelbiljett
INTE för resa från zon 3021 tillbaka till zon 3350.
De är oftast elektroniska men kan även finnas som
pappersbiljett.

Karlstadsbuss resekort

Karlstadsbuss resekort är av samma korttyp som Värmlandskortet och de båda korten kan laddas med och
användas på respektive bolags produkter och utrustning.
Däremot går det inte att registrera eller ladda ett resekort
på Värmlandstrafiks webbshop och inte tvärtom heller.

Periodladdningar

Karlstadsbussbiljetter som gäller på Värmlandstrafik
inom zon 3350:
- Tätort, 14- eller 30-dagarsperiod och årskort.
- Halvårskort. Gäller i sex månader för ungdom t o m 25 år.
- Skolkort till och med 19 år. Gäller terminsvis eller läsårsvis.
- Gymnasiekort. Gäller läsårsvis och är personligt.
- Sommarkort för skolungdom, ungdom, senior, student, vuxen.
- 24- och 72-timmarsbiljett.
- Flex 10/60. 10 resdagar inom 60 dagar. Gäller i zon 3021.
- Duo/familjebiljett.
- Karlstadsbuss färdtjänst special.
- Karlstadsbuss tjänstekort.
O Billigare enkelbiljett kl 10 - 14 för seniorer och kunder 		
med barnvagn gäller inte på Värmlandstrafik.
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KARLSTADSBUSS

Karlstadsbuss engångskort

Karlstadsbuss enkelbiljett stor
biljettautomat.

Karlstadsbuss engångskort

Karlstadsbuss engångskort är tillverkat i papper. Det här kortet
laddas med produkter med kort giltighetstid; enkelbiljett, 24eller 72-timmars och Duo/familj. Produkten ligger vilande på
kortet tills den aktiveras mot en kortläsare.
Engångskortet gäller på Värmlandstrafiks bussar inom zon 3350
när det är laddat med enkelbiljett och 24- eller 72-timmars.
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KARLSTADSBUSS

Karlstadsbuss mobilbiljett
för zon 3350.

Karlstadsbuss mobilbiljett när
giltighetstiden har gått ut.

Karlstadsbuss mobilbiljett

- Köps och visas i Karlstadsbuss app.
- Gäller för övergång till Värmlandstrafiks bussar inom
zon 3350 och från zon 3350 till zon 3021 inom biljettens
giltighetstid.
- Kunden visar upp mobilbiljetten för förare.
- När biljetten är giltig har den olika färger varje dag och
pilarna går i olika riktningar.
- 24- och 72-timmarsbiljett finns i appen.
- Skolkort för Karlstadsbuss finns i Värmlandstrafiks app. Se sid
33.
O
		
O
		

Karlstadsbuss mobilbiljett gäller inte för resa 		
FRÅN zon 3021 tillbaka till zon 3350.
Biljett som inte kan visas upp på grund av 		
trasig display eller slut på batteri gäller inte.
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VÄSTTRAFIK

Exempel på varianter av Västtrafiks
resekort och mobilapp.

Västtrafik

Vi har avtal med Västtrafik om giltighet över länsgräns på vissa
sträckor.
Västtrafiks resekort finns i flera olika layouter. Skolkorten är
rosa och printade med giltighetsområde samt giltighetstid.
Västtrafiks periodkort finns för vuxen och ungdom upp till 20
år. Studenter får, mot uppvisande av Mecenatkort i app åka på
ungdomskort.

När Värmlandstrafik kör:

505 Kristinehamn-Gullspång
700 Årjäng-Töcksfors
800 Säffle-Åmål
812 Säffle-Åmål-Svanskog-Nysäter
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VÄSTTRAFIK
Enkelbiljetter
O Västtrafiks enkelbiljetter gäller inte på Värmlandstrafik,
		varken i app, på resekort eller som pappersbiljett.
Periodladdning:
- Zon C Extra Värmland S
- Zon BC Extra Värmland S
- Zon ABC Extra Värmland S
Laddningarna kan finnas på Västtrafikkort och i appen To Go.
För samtliga Västtrafikkort gäller att giltighetsbevis ska visas
för föraren.

När Västtrafik kör:

774 Åmål-Säffle
755 Årjäng-Gustavsfors-Bengtsfors
Enkelbiljetter
O Värmlandstrafiks enkelbiljetter gäller inte på Västtrafik,
varken i app, på resekort eller som pappersbiljett.
Periodladdning
- Värmlandstrafiks periodladdning för blått område.
- Tvåfärgskombination där blått ingår.
- Länsladdning.
- Flex 10/60.
- 24- och 72-timmars länsladdning.
- Pendlar Plus.
- Gymnasieladdning (kan även finnas i mobilappen).
- Sommarladdning.
- Provåkarkort och nyinflyttadkort.
- Län Öre+Värm (Länstrafiken Örebros periodkort).
Kunden visar upp aktiveringskvitto med kortnummer som
överensstämmer med resekortet.
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LÄNSTRAFIKEN ÖREBRO

Exempel på Länstrafiken Örebros
Resekort och ett aktiveringskvitto.

Länstrafiken Örebro

Vi har avtal med Länstrafiken Örebro om giltighet över länsgräns på vissa sträckor.

När Värmlandstrafik kör

400 Filipstad-Nykroppa-Storfors-Kristinehamn
403 Storfors-Karlskoga
407 Filipstad-Hällefors
500 Kristinehamn-Karlskoga
503 Kristinehamn-Degerfors
Tätortstrafiken i Kristinehamn
(70 (Vys tåg) Kristinehamn-Degerfors)
Enkelbiljetter
Värmlandstrafiks enkelbiljetter och priser gäller. Det går att
betala med reskassa från LTÖs resekort men LTÖs enkelbiljetter
gäller inte. Vid köp ombord på tåg 70 Kristinehamn-Degerfors
gäller Vys enkelbiljettpriser.
Periodladdning
Länstrafiken Örebros länsbiljett, lågtrafikbiljett, fritidsbijett,
pendlarbiljett, gymnasiekort, grundskolekort, turistbiljetter,
provåkarkort och Län Öre+Värm gäller.
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LÄNSTRAFIKEN ÖREBRO
- Lågtrafikbiljetten gäller under kl 9-15 och efter kl 18 på varda
gar och hela dygnet på helger.
- Fritidsbiljett gäller ihop med aktiveringskvitto. Vardagar efter
kl 17 och hela dygnet lördag och söndag och helgdagar.
- Gymnasiekort gäller ihop med giltighetsbevis. Kortet är per
sonligt och ska ha elevens namnteckning på baksidan. Helgfri
måndag-fredag kl 04.30-19.00.
- Turistbiljetterna gäller 24 eller 72 timmar från och med akti
vering. De finns för skolungdom 7-19 år, vuxen (i Örebro län
är det från 20 år) och för familj (upp till fem personer, varav
högst två vuxna).
- Län Öre+Värm gäller på all bussar och tåg i tätorts- och region
trafik i Värmland.
För samtliga biljetter gäller att kunden behöver kunna visa upp
aktiveringskvitto ifall kortläsaren inte kan läsa av resekortet.

När Länstrafiken Örebro kör:
502 Karlskoga-Degerfors
Tätortstrafiken i Karlskoga

Enkelbiljetter
Länstrafiken Örebros enkelbiljetter och priser gäller. Det
går att betala med reskassa från Värmlandskortet men
Värmlandstrafiks enkelbiljetter gäller inte.
Periodladdning
- På linje 502 och tätortstrafik i Karlskoga gäller
Värmlandstrafiks periodladdning lila, kombinationer med
lila och länsladdning, Pendlar Plus, gymnasieladdning,
grundskoleladdning, praktikpass, sommarkort och
Flex 10/60.
- Värmlandstrafiks Pendlar Plus gäller på alla bussar och tåg i
tätorts- och regiontrafik i Örebro län.
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DALATRAFIK

Resekort för Dalatrafiken.

Dalatrafik

Vi har avtal med Länstrafiken Örebro om giltighet över länsgräns på vissa sträckor.
209 Värnäs-Malung
Enkelbiljetter
Olika priser beroende på om det är Värmlandstrafik eller
Dalatrafik som kör.
- Det går att betala med reskassa från respektive bolags
resekort.
- Mobilbiljetter gäller, om sträckan och giltighetstiden stämmer.
Periodladdning
- Värmlandstrafiks periodladdning för grön, tvåfärgskombination med grön, länsladdning och Pendlar Plus gäller.
Gymnasieladdning, grundskoleladdning, praktikpass,
sommarladdning och nya Flex 10/60 gäller också.
- Dalatrafiks periodkort län, Seniorkortet och Upp till
20-kortet gäller.
- Dalatrafik+X-Trafik. 30-dagarskort som gäller i hela
Dalarnas och Gävleborgs län.
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BIMS

ULs resekort.

Xtrafiks resekort.

Reskassa hos BIMS-bolagen

De trafikbolag som ingår i samarbetet BIMS har alla samma typ
av resekort, även om utseendena är olika. Det innebär att kunder kan använda reskassa på de olika BIMS-bolagens resekort
att betala sin resa i Värmland med. Likaså kan Värmlandskortet
användas för att betala resor i de andra BIMS-bolagens län.
De bolag som är med i samarbetet är Värmlandstrafik,
Karlstadsbuss, Dalatrafik, Länstrafiken Örebro, UL, X-trafik
och Tåg i Bergslagen.
Här ovan finns exempel på olika BIMS-bolags kortutseenden. Andra
varianter hittar du på sidan 46 och 48.
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VY

Vy
Charlottenberg-Karlstad-Degerfors
Enkelbiljetter
- Biljett köpt ombord följer Vys prislista.
- Visa- och Mastercard går att betala med. Onlinekort som
Maestro, Visa Electron och Visa Ung fungerar också.
- Det går att betala med Swish ombord.
- Värmlandstrafiks enkelbiljetter och mobilbiljetter köpta
innan resa (fullpris eller reskasserabatt) gäller till Degerfors.
- Vys partibiljetter och mobilbiljett gäller på hela tågsträckan.
Periodladdningar
- Värmlandstrafiks laddningar med länsgiltighet gäller på
sträckan Charlottenberg-Degerfors.
- Röd eller gul period gäller på sträckan Karlstad-Charlottenberg.
- Röd eller lila period gäller på sträckan Karlstad-Degerfors.
- Det går att delbetala med enfärgs- och tvåfärgsladdningar
för resor på sträckan Charlottenberg-Degerfors.
- Grundskoleladdning gäller för resor inom det färgområde
den är utställd på. Giltighetstider se sid 27.
- Pendlar Plus gäller på sträckan Charlottenberg-Degerfors.
- Vys pendlarkort gäller. på tågsträckan.
- Länstrafiken Örebros länsbiljett, 31-dagarsbiljett, lågtrafikbiljett, gymnasiekort, fritidskort, turistbiljetter och provåkarkort gäller på sträckan Degerfors-Kristinehamn, ihop med
aktiveringskvitto eller giltighetsbevis. Giltighetstider för LTÖs
skol- och fritidskort, se sid 47.
-Länstrafiken Örebros Län Öre+Värm (Vy travel) gäller DegerforsCharlottenberg.
- TiM:s periodbiljett med lokaltrafikstillägg i Länstrafiken Örebro
gäller på Vys tåg längst till Degerfors inom Örebro län.
O
O
O
O
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Det går inte att betala med kontanter ombord.
Ingen delbetalning över länsgräns,
SJs/TiM:s enkelbiljett gäller inte.
SJs årskort med Respluslogotyp gäller inte österut
bortom Degerfors.

VY

Karlstad-Torsby
Enkelbiljetter
- Biljett köpt ombord följer Vys prislista.
- Visa- och Mastercard går att betala med. Onlinekort som
Maestro, Visa Electron och Visa Ung fungerar också.
- Det går att betala med Swish ombord.
- Värmlandstrafiks enkelbiljetter och mobilbiljetter köpta
innan resa (fullpris eller reskasserabatt) gäller.
- Vys partibiljetter och mobilbiljett gäller på hela tågsträckan.
Periodladdningar
- Värmlandstrafiks samtliga periodladdningar som har
giltighet för rött och/eller grönt pendlarområde och för
länet gäller på sträckan Karlstad-Torsby.
- Röd eller grön period kan användas som delbetalning vid
resa utanför färgområdet på sträckan Karlstad - Torsby.
- Grundskoleladdning gäller för det färgområde den är
utställd på. Giltighetstider, se sid 27.
- LTÖs Län Öre+Värm (Vy travel) gäller Karlstad-Torsby.
- Vys pendlarkort gäller på hela tågsträckan.

Vys biljetter och kort

Samtliga Vy-biljetter gäller på renodlad tågsträcka som Vy kör.
O Gäller inte på buss i region- eller tätortstrafik.
Vys enkelbiljett
Enkelbiljett såld ombord på tåget, via Vys webbplats eller i mobilen, se bild sid 52.
Vys partibiljett
Ger 10-25 procent rabatt. Se bild sid 52. Enkelresa i valfri riktning mellan två orter. Inga begränsningar gällande datum och
tid. Den går inte att använda som delbetalning.
Vys pendlarkort
Obegränsat antal resor på en bestämd sträcka under 30 dagar,
se bild sid 52. Personligt, för vuxen, ungdom och studerande.
Det går inte att använda som delbetalning.
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VY
Kontroll: skicka ett sms till 723 23.
Skriv TK (mellanslag) bokningsnummer eller kortnummer.
Använd endast stora bokstäver när sådana ingår.

Vys mobilbiljett.

Vys partibiljett.

Vys enkelbiljett.
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Vys pendlarkort.

TÅGÅKERIET

Tågåkeriet (TÅGAB)

Detta gäller för samtliga linjer nedan:
- SJs enkelbiljettpriser.
- Länsladdning, 24-/72-timmars, Pendlar Plus, provåkar-		
kort, sommarladdning och gymnasieladdning gäller.
- Värmlandstrafiks gymnasiebiljett i mobilappen gäller.
- Värmlandstrafiks 24- och 72-timmars i mobilappen gäller.
- Länstrafiken Örebros Län Öre+Värm gäller.
Kunden visar upp aktiveringskvitto med samma kortnummer.
O Värmlandstrafiks enkelbiljetter gäller inte.
O Värmlandstrafiks elektroniska praktikpass gäller inte.
Särskilt för varje linje gäller:

Kristinehamn-Hällefors
- Alla periodladdningar enligt ovan gäller till Hällefors.
O Ingen delbetalning.

Karlstad-Degerfors(-Hallsberg/Laxå)
- Pendlar Plus gäller för resor Karlstad-Hallsberg/Laxå.
- Länstrafiken Örebros Län Öre+Värm gäller. Karlstad-Hallsberg/
Laxå.
- Övriga periodladdningar enligt ovan gäller till Degerfors.
O Ingen delbetalning.

Karlstad–Åmål
- Alla periodladdningar ovan enligt ovan gäller till Åmål.
- Det går att delbetala genom att kombinera SJs, Värmlandstrafiks
och Västtrafiks färdbevis. Läs mer på sid 54.

SJ

SJ
Arvika-Degerfors(-Hallsberg)
- SJs enkelbiljettpriser.
- Länsladdning, 24-/72-timmarsladdningar, provåkarkort,
gymnasieladdning och sommarladdning gäller på 		
Intercity (andra klass) och Snabbtåg, vagn 4 gäller på
sträckan Arvika-Degerfors.
- Pendlar Plus gäller på sträckan Arvika-Hallsberg.
- LTÖs Län Öre+Värm gäller.
- Värmlandstrafiks gymnasiebiljett och 24-/72-timmars i mobilap
pen gäller.
- Kunden visar aktiveringskvitto med samma kortnummer.
- Kund med Värmlandstrafiks periodladdning (undantaget
skolkort) får ta med två barn under 7 år gratis.
O Inga periodladdningar gäller på SJ Snabbtåg 620
		 Karlstad-Hallsberg och 643 Hallsberg-Karlstad.
O Ingen delbetalning.
O Värmlandstrafiks enkelbiljetter gäller inte.
O Värmlandstrafiks elektroniska praktikpass gäller inte.

(Kristinehamn-)Karlstad-Åmål
- SJs enkelbiljetter gäller.
- Värmlandstrafiks enkelbiljetter, mobilbiljetter och förköpsbil
jetter gäller.
- Alla Värmlandstrafiks periodladdningar giltiga på sträckan gäller.
- Kund med Värmlandstrafiks periodladdning (undantaget
skolkort) får ta med två barn under 7 år gratis.
- Det går att delbetala genom att kombinera Värmlandstrafiks,
Västtrafiks och SJs färdbevis. Se nedan.

Delbetalning/kombination biljetter Karlstad-Göteborg
De olika enkelbiljetterna och periodladdningarna ovan kan
även användas som delbetalning och kombineras med SJs
enkelbiljetter och med Västtrafiks biljetter för zon C, zon BC och
zon ABC till/från Åmål på sträckan Karlstad-Göteborg.
O Skolkortsprodukter (grundskole-, gymnasieladdning och
		 praktikpass) gäller inte som delbetalning.
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SJ

SJs biljetter i vår trafik

De här SJ-produkterna kan du som bussförare eller tågvärd
stöta på i vår trafik.
SJs månadsbiljett
O Gäller inte på Värmlandstrafiks tåg och bussar.
SJs mobilbiljett
O Gäller inte på Värmlandstrafiks tåg eller bussar.
InterRail Pass och EUrail Pass
Gäller tillsammans med legitimation på regionala tåg och
på tågbussar (som ersätter tåg).
O Gäller inte på Värmlandstrafiks bussar.
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RESPLUS
Personlig

BILJETT

Skoghall cm - Karlstad C

Biljetten gäller endast tillsammans med giltig ID-handling
Giltig:

2013-06-11

Resenär: Kalle Berg
Kategori:

Biljettnummer

Skoghall cm - Karlstad C
Avgång

Vuxen

BBM2766E0001

Ankomst

Buss

Värmlandstrafik

15.21 15.48 904
Kan inte Ombokas/Återbetalas
Pris för denna resa: 22.00 SEK varav 1.25 SEK moms och bokningsavgift 0.00 SEK (bokningsavgiften återbetalas
ej).
Reseinformation
För information om Resplus resevillkor, se www.resplus.se.
Vid trafikstörning ska du som ska byta till anslutande förbindelse snarast kontakta ombordpersonalen som hjälper
dig på bästa möjliga sätt.
För reklamationer, kontakta företaget där du köpt din biljett.
Trevlig resa!
Biljetten är såld av
SAMTRAFIKEN I SVERIGE AB
Klarabergsgatan 35
111 21 STOCKHOLM

E-biljett för egen utskrift.

Resplus mobilbiljett.

Förköpt enkel mobilbiljet.

Resplusbiljett och Förköpt enkelbiljett

Värmlandstrafik ingår tillsammans med andra trafikorganisatörer,
bland andra SJ, i Samtrafiken.
En gemensam produkt är Resplus.
- Resplus = biljett som innehåller delresor med flera trafikföretag i kombination.
- Förköpt enkelbiljett = biljett till resor, köpta genom Resplussystemet som enbart sker med Värmlandstrafik.
Biljettens utseende beror på försäljningskanal. Värdesäkrade
biljetter är avskaffade och har ersatts av e-biljetter. I undantagsfall kan en svensk delsträcka distribueras på värdesäkrat papper
om den är såld tillsammans med en utrikes sträcka.
Resplusbiljett (och Förköpt enkel) gäller för fri övergång inom
tillzonen om sista delsträckan sker med Värmlandstrafik.
E-biljett för egen utskrift
Levereras till kunden via mejl och kan skrivas ut eller visas upp
i mobil.
Föraren kollar så att ressträcka och datum är rätt och registrerar
resan i biljettmaskin. Namnet på biljetten ska stämma med
legitimation som kunden visar upp.
56

RESPLUS
Fördjupad kontroll av Resplusbiljett
Alla Resplusbiljetter går att kontrollera genom att skicka ett
sms med texten Resplus (mellanslag) bokningsnummer, till
nummer 721 20.
Resplus mobilbiljett
Utseendet varierar beroende på telefonmodell men i
biljetten står alltid RESPLUS eller FÖRKÖPT ENKEL.
Föraren kollar så att ressträcka och datum är rätt och registrerar
resan i biljettmaskin. Namnet på biljetten ska stämma med
legitimation som kunden visar upp.
Bokningsbekräftelse/ bokningsnummer Resplusbiljett
På bussen:
O Bokningsbekräftelse eller bokningsnummer för biljett
		 köpt via internet gäller inte som färdbevis på
		 Värmlandstrafiks bussar.
Resplusbiljett vid trafikstörning
Respluskund som råkat ut för trafikstörningar efter vägen kan
dyka upp på bussen eller tåget med en biljett med avvikande
datum och ressträcka. Ibland kan det finnas en anteckning från
bussförare eller tågvärd om vad som skett och eventuellt också
ny färdplan på biljetten. När en kund med Resplusbiljett på
grund av att våra bussar eller tåg är sena, missar sin anslutning
för vidare resa, är det enligt Samtrafikavtalet som gäller vid
Resplusresor, vårt ansvar att hjälpa kunden.
Bussförare hänvisar kunden till att ringa Värmlandstrafiks kundservice 0771-32 32 00 eller besöka kundcenter vid Karlstads
busstation.
Tågvärd tar kontakt med Vys driftledning som i sin tur hjälper
till att ställa ut ny färdplan och eventuell trafikstörningsbiljett
till kunden.
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RESPLUS

Resplus årskortstillägg.

Resplus+Sunfleets årskort.

Resplus Årskortstillägg

Resplus logotyp i ena hörnet visar att kortet är giltigt. Finns
i olika varianter av Guld och Silver. Längst ned på kortet
står färdbevisets giltighetstid (till och från datum).
Gäller på alla bussar (även tätortstrafik) och tåg i Värmland
och över länsgräns med Värmlandstrafik till Åmål, Gullspång,
Karlskoga, Hällefors och Malung.
Innehavaren får gratis ta med två barn under 7 år.
Förare och tågvärd: kontrollera att giltighetstiden är korrekt
och registrera resan på räkningsknappen.

Resplus+Sunfleets årskort

Samtrafiken i samarbete med biluthyrningsföretaget
Sunfleet. Årskortet gäller på samma sätt som Resplus
Årskortstillägg, se ovan (undantaget SJ).
Förare och tågvärd: kontrollera att giltighetstiden är korrekt
och registrera resan på räkningsknappen.
O Gäller inte på SJ.
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RESPLUS

Resplus rekrytkort.

Resplus rekrytkort

Försvarsmakten delar ut rekrytkort till alla värnpliktiga för resa
mellan hemmet och förläggningen. Rekrytkorten består av SJ
Årskort Silver med Resplustillägg, vilket innebär att rekryterna
har tillgång till obegränsat antal resor på regiontrafik med buss
och tåg.
Giltighetstiden, som är präglad på kortet, är elva respektive
nio månader. Rekrytkortet är personligt. Vid biljettvisering ska
både rekrytkort och giltig ID-handling kunna visas upp.
Förare och tågvärd: kontrollera att giltighetstiden är korrekt
och registrera resan på räkningsknappen.
Vid behov; be den värnpliktiga att uppvisa legitimation.
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KONTAKT VÄRMLANDSTRAFIK
Värmlandstrafik AB
Tallbacksvägen 2, 684 30 Munkfors
010 - 48 48 100 (växel)
0771-32 32 00 (trafikupplysning och beställningscentral)
info@varmlandstrafik.se
www.varmlandstrafik.se

