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Cykel med på bussen
Genom ett unikt samarbete mellan Visit Värmland, Värmlandstrafik och Nobina genomförs
nu ett pilotprojekt där det kommer att vara möjligt att ta med sig sin cykel på utvalda turer i
kollektivtrafiken under sommaren 2021.

Pilotprojektet är finansierat av Tillväxtverket och
Region Värmland och syftar till att öka
möjligheterna att både nyttja Klarälvsbanan och ta
med sig cykeln för ett mer hållbart och klimatsmart
resande.
När gäller erbjudandet?
Till en början kommer projektet att pågå mellan 14
juni – 15 augusti och omfattar samtliga
helgavgångar under perioden samt några
avgångar på tisdagar och torsdagar (08.25 från
Karlstad och åter från Sjögränd 17.06).
Vilken linje gäller det?
På sträckan Karlstad-Hagfors blir det möjligt att ta
med sig cykeln. Längs linje 600 kan resenärer
lasta på eller av sin cykel på fyra utvalda
hållplatser tur och retur: Karlstad (Karolinen),
Tjärnheden, Munkfors busstation och Sjögränd.
Det är än så länge möjligt att ta med två cyklar per
buss och avgång.
Hur går det till?
För att ta med cykel på resan krävs förbokning en
vardag innan resan via Värmlandstrafiks
kundservice på 0771-32 32 00, knappval 2.
Bokningsbekräftelse kommer på sms. Bokningen
öppnar måndagen den 17 maj.
Det kostar inget extra att ta med cykel.
Resenären lastar själv på sin cykel, men föraren
kan hjälpa till om det behövs. Värmlandstrafik
tillhandahåller ingen utrustning för att spänna fast
cykeln så det kan vara bra om resenären har med
några remmar.

Kommentarer kring projektet
— Möjligheten att ta med cykeln på bussen gör att
Klarälvsbanan blir oerhört mycket lättare att
uppleva för en cykelturist, detta har efterfrågats
länge. Genom pilotprojektet stärker vi Värmland
som en attraktiv cykeldestination, säger Andreas
Norum, projektledare på Visit Värmland.
— Vi på Värmlandstrafik ser pilotprojektet som ett
positivt och viktigt första steg i utvecklingen mot
att kunna erbjuda kundvänliga och långsiktigt
hållbara lösningar i kollektivtrafiken i Värmland.
Detta kan öppna upp för fler möjligheter att
kombinera cykel och kollektivtrafik över hela
Värmland över tid, säger Markus Bergman,
trafikchef regionbuss på Region Värmland.

