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Nya biljetter, priser och
rabatter 2022
Vid tidtabellsskiftet kommer en rad nyheter i Värmlandstrafiks och Karlstadsbuss pris- och
biljettsortiment.

Arbetet fortsätter med att harmonisera

Barnvagnsrabatt

Värmlandstrafiks och Karlstadsbuss priser och

Resenär som reser med barn i barnvagn får rabatt

produkter så att ett gemensamt prissystem och

kl 10 – 14 på enkelbiljett köpt med reskassa

produktutbud uppnås i hela länet. Vid

ombord på bussen. Priset baseras på vuxenpris

tidtabellsskiftet kommer en rad nyheter i båda

och ressträcka och är detsamma oavsett

varumärkenas sortiment.

resenärens ålder. Gäller både i tätort och ute på
länet. Erbjudandet gäller i mån av plats ombord.

Senior- och studentrabatt
Senior- och studentrabatt införs på alla

Terminsbiljett skolungdom 0-19 år

Värmlandstrafiks biljetter, på samma sätt som

Värmlandstrafik lägger till terminsbiljett i

Karlstadsbuss haft under ett antal år. Seniorer och

sortimentet. Den gäller för skolungdom 0-19 år

studenter får cirka 10 procent rabatt på

och finns för tätort, en färg, två färger och länet.

enkelbiljetter och 20 procent på periodbiljetter,

Biljett för vårterminen gäller 1 januari-15 juni och

både de som gäller i tätort och de som gäller ute i

biljett för höstterminen gäller 15 augusti-31

länet.

december.

Extra seniorrabatt kl 10 - 14
Seniorer får dessutom en extra rabatt kl 10 – 14
på enkelbiljetter köpta ombord på bussen om
biljetten betalas med reskassa. Gäller både i tätort
och ute på länet.
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Halvårsbiljetter för skolungdom 0-19 år och

Svensk Kollektivtrafiks studentkoncept

ungdom 20-25 år

I och med att vi inför studentrabatt på hela

Periodbiljett för ett halvår i varianter för

sortimentet, ansluter sig Värmlandstrafik och

skolungdom och ungdom finns sedan tidigare hos

Karlstadsbuss till Svensk Kollektivtrafiks

Karlstadsbuss. Nu införs de även på

studentkoncept. Studentkonceptet består av ett

Värmlandstrafik. Biljetten gäller i sex månader

antal gemensamma grundregler för vem som ska

från aktivering och finns för tätort, en färg, två

betraktas som student och en symbol för

färger och länet. Priset motsvarar 5 stycken 30-

studentrabatt i kollektivtrafiken.

dagars för respektive ålderskategori.

De gemensamma grundreglerna är:
•

studier på minst 50 % under 10 veckor

24- och 72-timmars för tätort

•

studiemedelsberättigad utbildning

Sedan tidigare finns 24 och 72-timmars med

•

digital studentlegitimation och giltig ID-

länsgiltighet hos Värmlandstrafik. Nu kommer de
biljettyperna även med giltighet för tätort.

handling ska visas upp.
För närvarande är det Mecenat, WeStudents och
Stuk.co som har symbolen på sina digitala

Fler årskort hos Karlstadsbuss

studentlegitimationer.

Karlstadsbuss lägger till årskort för ungdom 20-25
år, skolungdom 0-19 år, senior och student.
Sedan tidigare finns årskort för vuxen i
sortimentet.

Tätortszonerna slås samman

Skolungdom 7-19 år blir 0-19 år

Karlstadsbuss och Värmlandstrafik har hittills haft

Värmlandstrafik ändrar åldrarna för skolungdom

varsin tätortszon. Nu slås de två zonerna samman

så att de blir lika som för Karlstadsbuss.

till att omfatta hela nuvarande Hammarö-Karlstads

Betalande resenär får kostnadsfritt ta med två

tätortszon. Detta innebär att Karlstadsbuss

barn under 7 år. Ytterligare medföljande barn

enkelbiljetter och periodbiljetter kommer att gälla

betalar enkelbiljett för skolungdom.

ute på Hammarö, till Skattkärr och till Vallargärdet.

Nya priser
Priserna höjs i genomsnitt 3 procent.
Enkelbiljettpriser för längre resor (3 och 4 zoner)
är dock oförändrade. Prislista bifogas.
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