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Blankettnummer-Utgåva 

38505-2 
 
 

 

 

Posta din ansökan till 

Kollektivtrafikförvaltningen 

Att. Komplettering 

Ängsgärdsgatan 12 

721 30 Västerås 

 

 Ansökan om kompletteringstrafik  
Om din närmaste busshållplats ligger mer än 1 200 meter från ditt hem så kan du ha rätt till 
kompletteringstrafik. Du ansöker genom att fylla i dina uppgifter nedan och skicka dem till oss. 

 

Ansökan om kompletteringstrafik 
Namn Personnummer 

            

Adress Postadress 

            

E-postadress Mobil Telefon 

                  

Jag intygar härmed att den information jag lämnar är korrekt. Jag samtycker till att uppgifterna behandlas i enlighet med 

gällande dataskyddslagstiftning och för det ändamål ansökan gäller. 

Datum och ort Namnunderskrift Namnförtydligande 

             

 

 

 Regler för kompletteringstrafik:  
• Kompletteringstrafik körs helgfri måndag till fredag, mellan klockan 9.00 – 14.00.  

• Du får göra två tur- och returresor eller fyra enkelresor per vecka med högst 16 resor per månad. 
• Du beställer din tur- och returresa vid samma bokningstillfälle. Resorna ska beställas minst 3 timmar innan 

avfärd, helst dagen innan.  
• Turresan ska göras till närmsta ort inom Västmanlands län, som har ett basutbud av handel och service, 

t.ex. bank, post och vårdcentral.  
•  Resa medges endast till eller från en adress där du är mantalsskriven.  
•  Du får utan ta med dig två väskor/kollin som vardera motsvarar storleken på en matkasse. De ska kunna 

placeras utan olägenhet och fara för andra passagerare. Det är alltid föraren som bestämmer.  
•  Priset för din resa är 40 kronor oavsett var du bor eller hur gammal du är. Du kan betala din resa med 

betalkort eller via faktura.  
• Tänk på att kompletteringstrafik är ett alternativ till kollektivtrafik. Vi samordnar därmed din resa med 

andra resenärer, vilket gör att du inte alltid får åka närmaste väg till dit du ska.  

 

Har du frågor om kompletteringstrafik?  

Om du har frågor om kompletteringstrafik så ringer du vår Kundservice på 0771-22 40 00 


