
NYHET! Startar 17 januari 2022 

Nu kommer  
Närtrafik

En förlängning av kollektivtrafikens linjenät ända  

hem till dig som bor på landsbygden i Örebro län



Det här är 
Närtrafik
Närtrafik är en nyhet som ger dig som bor 

utanför Länstrafikens ordinarie linjenät ökade 

möjligheter att åka med buss eller tåg.

Vi tar dig dit …
Du kan resa med Närtrafik mellan en bostadsadress och närmsta 

utsedda Närtrafikhållplats. Vid Närtrafikhållplatsen finns ofta närhet 

till mataffär, apotek, postkontor samt möjlighet att resa vidare i 

länet med buss och tåg.

… och hem
Du kan även resa i andra riktningen; när du ska hem igen eller till 

en annan adress utanför det ordinarie linjenätet. Då beställer du 

anslutning den sista biten av din resa – från Närtrafikhållplatsen 

ända fram till din destination. 

En efterlängtad satsning
Vårt långsiktiga mål är att alla invånare ska kunna resa hållbart.  

Närtrafik lanseras den 17 januari 2022 i Örebro län där övrig  

kollektivtrafik saknas eller har färre än tio avgångar per dygn  

i vardera riktning. Det finns cirka 50 Närtrafikhållplatser.

Vi arbetar ständigt för att göra din resa så  

trygg som möjligt. Mot bakgrund av pandemin 

uppmanar vi dig att alltid följa myndigheternas 

riktlinjer vid resa med kollektivtrafiken.



Snabbfakta om Närtrafik
Du kan resa med Närtrafik från/till en adress som är belägen minst 

tusen meter (1 kilometer) från en hållplats i det ordinarie linjenätet 

med tio (10) eller fler avgångar per dygn i vardera riktningen. 

Din resa med Närtrafik går till/från närmaste Närtrafikhållplats (N)

Boka via telefon vardagar kl 8-16.30. Räkna alltid med viss  

tid för framkörning

Har du en tid att passa – boka dagen före

Åldersgräns för ensamåkande barn är 12 år

Det finns cirka 50 Närtrafikhållplatser – kolla den  

interaktiva kartan i reseplaneraren på lanstrafiken.se

På lanstrafiken.se finns mer information om Närtrafik  

och Närtrafikhållplatserna. 

Beställ din resa
Beställningscentralen tar emot din bokning, svarar på frågor och 

samplanerar om möjligt med andra beställningar. Du bokar resan 

vardagar kl 8-16.30 på telefon 0771-92 00 00. Räkna alltid med en 

viss tid för framkörning. Har du en tid att passa vill vi att du gör din 

beställning dagen före. Har du några frågor om Närtrafik vänligen 

skriv till info.serviceresor@lanstrafiken.se

Biljetter för resor med Närtrafik
När du bokar din resa anger du vilken typ av biljett du vill använda. 

För en resa med Närtrafik gäller periodbiljetter (med geografisk 

giltighet i området du ska resa i), skolkort (obs: giltighetstider skiljer 

sig i de olika kommunerna) och vårdbiljetter (kallelse/besökskvitto). 

Du kan också köpa en enkelbiljett via appen eller betala med bankkort 

hos föraren. Priset för enkelbiljett är 45 kr för vuxna (från 20 år),  

22 kr för ungdomar (7–19 år). Barn under 7 år reser utan kostnad  

tillsammans med betalande resenär.

Riv ut och spara för framtida resor.

Scanna QR-koden & 
lägg till Närtrafik  
som kontakt i din  

smartphone

Tider för resor med Närtrafik:
Dagtid 

Helgfria vardagar kl 09.00–14.30

Kvällstid 
Helgfria måndagar–torsdagar  

kl 17.30–21.00



Riv ut och spara för framtida resor.

Länstrafiken Örebro, Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro

Närtrafik är en nyhet som ger dig som bor  

utanför Länstrafikens ordinarie linjenät ökade  

möjligheter att resa kollektivt. Vårt långsiktiga 

mål är att alla invånare ska kunna resa hållbart. 

I den här foldern får du en första introduktion till 

möjligheterna med Närtrafik. På lanstrafiken.se 

finns mer information tillsammans med information 

om de cirka 50 Närtrafikhållplatserna. 

Vi ses!

Boka din Närtrafikresa 
Boka vardagar kl 8-16.30 på 0771-92 00 00

Vid frågor om Närtrafik skriv till  
info.serviceresor@lanstrafiken.se

Du hittar kartan över de olika  
Närtrafikhållplatserna via  
reseplaneraren på lanstrafiken.se

Till hushållet
Landsbygden 1

540 90 Landet


