
Närtrafik gör det möjligt att resa hållbart  
med oss oavsett var du bor i länet 

Närtrafik  
i Örebro län

LJUSNARSBERG



Närtrafik är ett alternativ när avståndet 

mellan en bostadsadress och dess närmas-

te busshållplats är över 1  kilometer, eller 

när trafikutbudet vid närmaste busshåll-

plats är begränsat och trafikeras av färre 

än 10 avgångar i vardera riktning per dygn. 

Du kan resa med Närtrafik mellan en bo-

stadsadress och närmast utsedda Närtra-

fikhållplats. Vid Närtrafikhållplatsen finns 

ofta närhet till mataffär, apotek, postkontor 

och möjlighet att resa vidare i länet med 

buss och tåg.

… och hem
Du kan även resa med Närtrafik när du ska 

hem igen eller till en annan adress som 

ligger utanför vältrafikerade kollektivtrafik-

områden. 

Tänk på att du på egen hand måste ta dig 

till den Närtrafikhållplats som ligger när-

mast i förhållande till ditt resmål. Du kan 

alltså inte åka från valfri Närtrafikhållplats.

Lägsta åldersgräns för resa utan målsman 

eller annan vuxen är 12 år.

Biljetter för resor med Närtrafik

När du bokar din resa anger du vilken typ av 

biljett du vill använda. 

Länstrafikens periodbiljetter och skolkort 

är giltiga för resor med Närtrafik utifrån 

biljetternas respektive giltighetsvillkor. 

Möjlighet att köpa enkelbiljett för Närtrafik 

finns i Länstrafikens app. Du kan också 

köpa enkelbiljett för Närtrafik i fordonet 

med ditt betalkort. 

Priset för en enkelbiljett är 47 kr för vuxna 

(från 20 år) och 23 kr för ungdomar (7–19 år). 

Upp till två barn under 7 år reser utan kost-

nad tillsammans med betalande resenär. 

Sjukresor med Närtrafik är kostnadsfria 

vid uppvisande av Vårdbiljett i Länstrafi-

kens app, papperskallelse, besökskvitto 

eller digital kallelse via 1177, Kivra eller 

annan elektronisk brevlåda med BankID. 

Beställ din resa med Närtrafik

Bokning sker via telefon till Länstrafikens 

beställningscentral på telefonnummer 

0771-92 00 00 (knappval 2).

Vi tar dig dit

Följande tider kan du resa med Närtrafik
Dagtid: Helgfri måndag–fredag kl 09.00-14.30

Kvällstid: Helgfri måndag–torsdag kl 17.30-21.00

Helger: Lördag–söndag kl 10.00–16.00.

Du kan boka din resa helgfri måndag till fredag kl 08.00-16.30 och 
tidigast 14 dagar före avresa. 

Efter din resa kan du efter en tid bli uppringd av företaget Ipsos. Som en del i vårt 

förbättringsarbete undersöker de hur du upplevde resan.



Askersund kommun 

Askersund  Askersunds busstation    

 Askersund torget   

 Idrottsvägen    

Degerfors kommun
Degerfors  Degerfors järnvägsstation      

  Degerfors medborgarplats   

 Nya Brogatan    

Hallsberg kommun
Pålsboda Centralplan    

Hallsberg Hallsberg station     

 Nytorget     

Vretstorp  Vretstorp Stationsgatan     

Hällefors kommun
Grythyttan Grythyttan torget  

 Måltidens Hus

Hällefors Hällefors station    

Karlskoga kommun 
Karlskoga Gesällgatan norra     

 Karlskoga busstation    

 Karlskoga Lasarettet    

 Vindarnas väg norra     

Kumla kommun
Kumla Kumla station     

Laxå kommun
Laxå Laxå järnvägsstation    

 Laxå sjukhem  

 Postgatan    

Hållplatser kan tillfälligt stängas av eller upphöra. Om den hållplats du ska resa till eller 

från berörs kommer du att bli informerad om det när du bokar din resa. Du hittar alltid 

den senaste informationen på lanstrafiken.se.

Lekeberg kommun 

Fjugesta      Fjugesta Storgatan    

Mullhyttan      Mullhyttans kyrka   

Lindesberg kommun 

Fellingsbro Fellingsbro station     

Frövi Frövi station     

Storå Storå station   

Lindesberg Lindesbergs lasarett  

 Lindesberg station     

 Ågården  

 Östermalm  

 

Ljusnarsberg kommun
Kopparberg Garhytteskolan  

 Kopparberg station  

 Malmtorget Kopparberg  

 Vårdcentralen  

Nora kommun
Nora Haga Nora  

 Nora Station    

Örebro kommun 

Garphyttan Garphyttan centrum  

Glanshammar Glanshammar kyrka  

Odensbacken Odenskolan    

Stora Mellösa Stora Mellösa  

Vintrosa Vintrosa centrum  

Örebro Brunnsparken  

 Eurostop   

 Haga centrum     

 Lavendelvägen   

 Svampen   

 Trollbärsgatan  

 Matvaruaffär     Resecentrum     Apotek     Vårdcentral

Närtrafikhållplatser i Örebro län
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Boka din resa hos  
Länstrafikens beställningscentral  

vardagar kl 08.00–16.30 på telefon  
0771-92 00 00

Res dagtid 
Helgfri vardag kl 09.00–14.30

Res kvällstid 
Helgfri måndag–torsdag kl 17.30–21.00

Res helger 
Lördag–söndag kl 10.00–16.00

För mer information och svar på de  
vanligaste frågorna om Närtrafik besök  

lanstrafiken.se/nartrafik

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

Närtrafik gör det möjligt att resa hållbart  
med oss oavsett var du bor i länet 

Närtrafik  
i Örebro län


