
Välkommen till Dalatrafik



Landstinget Dalarna är från och med den 
1 januari 2018 organisatorisk hemvist för den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM).
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Kollektivtrafikförvaltningen

Organisationen leds av 

förvaltningschefen 

Bengt Benjaminsson.

De olika funktionerna 

har tillsammans ett hundratal 

anställda.  



Fakta

• Dalatrafiks bussar rullar varje dag en sträcka som motsvarar drygt ett varv 

runt jorden.

• På ett år blir det 10 miljoner resor.

• Nästan 40.000 resenärer reser med oss om dagen. En kall vinter dag är de 

ca 60.000. 

• Det finns ca 7500 hållplatser runt om i Dalarna.

• Alla våra bussar rullar till 100% med fossilfritt bränsle.
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Hur och var köper man kort och biljetter? 
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• Ombord på bussen – köp/ladda ditt resekort med 
period eller med reskassa, eller köp enkelbiljett.

• På våra försäljningsställen – här kan du ladda 
och köpa kort och biljetter precis som på bussen. Vissa 
återförsäljare säljer förladdade resekort. 

• I Appen (telefon) – ladda ner appen och köp dina resor 
direkt i telefonen. Smidigt och enkelt!

På hemsidan www.dalatrafik.se kan du hitta mer info 

http://www.dalatrafik.se/
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Dalatrafiks App för enkelt biljettköp



• I appen kan du köpa enkelresor.

• Med buss på karta i appen vet du var din buss är.

• Appen guidar dig till närmsta hållplats.

• I Appen kan du boka anropsstyrd trafik.

Dalatrafiks App, enkelt och 

smidigt!
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https://www.youtube.com/watch?v=bnpdc6x3Fm4&feature=youtu.be
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På Dalatrafiks hemsida hittar du aktuell info om alla 
Försäljningsställen. I dagsläget finns ett 25-tal återförsäljare.

TI D TAB EL LER FÖR ETAG SE RV IC ERESO R SKOL A K UNDSERVICE 

311en 

v Försäljningsställen 
På våra försäljningsställen kan du köpa alla våra biljetter och kort. (Undantaget vårt 
seniorkort som endast kan köpas v ia Dalatranks kundservice.) På försäljningsställerna kan 

v du betala med betalkort. 

"' Reservation för eventuella ändringar av öppettider. 

AVESTA 

Coop Extra - Förbutiken 
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Pressbyran. Borlänge resecentrum 
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Våra olika kort

• Periodkort – Du laddar ditt resekort med en period. Den gäller i 30 dagar och du 

väljer själv när den ska börja. Finns som 1-zon, 2-zon, kommun eller län.   

• Reskassa – Du laddar ditt resekort med reskassa på valfritt belopp mellan 

100kr-4000kr.  Reskassa ger 20% rabatt när du köper enkelbiljetter. 

Reskassa är bra för dig som åker då och då. 

• Seniorkort – Gäller från den dag du fyller 65 år. Är ett årskort som också kan köpas 

via autogiro. 

• Resekort period med autogiro  - alla våra Reskort period (30 dagar) kan köpas 

via autogiro. Ditt kort gäller 1 år men månadskostnaden dras bara de 9 första 

månaderna. De tre sista månaderna bjuder vi på! Res 12 betala för 9!

• Resekort Företag – Ett kort som ger företaget och dess anställda många fördelar.

Finns både som tjänstekort och med nettolöneavdrag. Är ett årskort. 

Läs mer på www.dalatrafik.se om våra olika kort! 
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http://www.dalatrafik.se/


DALATRAFIK

Box 924, 781 29 Borlänge

Mästargatan 6A

Växel 0243-625 00

Org.nr. 232100-0180

DALATRAFIK.SE

FACEBOOK.COM/DALATRAFIK

INSTAGRAM.COM/DALATRAFIK


