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Nya nattbussen är en länk till nöjen 
 
Sedan december rullar flera kvälls- och nattbussar mellan Storfors och Kristinehamn. 
Men det är inte bara storforsare som uppskattar turerna. 
- Det här var ju perfekt när vi skulle hem från en fest i Storfors, säger kristinehamnaren Petra 
Eriksson, som klev på halv-två-bussen med ett par vänner. 
 
Storfors första nattbuss är en efterlängtad nyhet. 
- Nattbussar och tätare turer har jag kämpat väldigt länge för, säger kommunalråd Hans Jildesten. 
Det var i och med tidtabellsskiftet den 14 december som Värmlandstrafik satte in de nya turerna, 
sammanlagt fem dubbelturer. De extra bussarna rullar främst mellan Storfors och Kristinehamn, men det blir 
även en extra kvällstur på vardagar till och från Karlskoga. 
- Det här innebär att Storfors invånare får lättare att åka kommunalt till exempelvis teater, bio, restauranger 
eller hockey i Karlstad eller Kristinehamn. Nattbussen är anpassad mot kvällsbuss från Karlstad till 
Kristinehamn, och turerna kommer att göra stor skillnad, säger Hans Jildesten. 
I höstas kunde den som åkte kommunalt välja mellan att åka från Kristinehamn vid sextiden eller strax efter 
klockan tio på vardagskvällarna. I och med den nya tidtabellen blev det en ny tur strax efter klockan åtta och 
dessutom en tur strax efter klockan elva. 
På fredagar och lördagar finns det dessutom en tur klockan tio över ett. 
- Vi hade önskat ännu fler turer och någon ännu senare nattur, men som ett första steg känns detta väldigt 
positivt, säger Hans Jildesten. 
En sen natt i januari testade Pia Melin, Johannna Svedell och Petra Eriksson bussen från Storfors. 
- Vi var tre kristinehamnare som skulle på fest i Storfors. Vi funderade en hel del på hur vi skulle kunna ta 
oss hem mitt i natten. Det är ju inte så lätt att få skjuts den tiden och taxi är ju inte att tänka på, berättar 
Petra, som blev överlycklig när hon upptäckte nya nattbussen. Det blev även väninnorna. 
- Det är väldigt smidigt att åka buss och just den tiden passar nog många. Det är liksom rätt tid att åka hem, 
säger Pia Melin, som till vardags jobbar på Vargbroskolan. 
Petra menar att bussarna faktiskt skulle kunna innebära att hon utnyttjar nöjeslivet i Storfors mer. 
- Det händer ju faktiskt en hel del roliga saker i Kulturhuset numera. Och nu när man kan ta bussen hem 
flera olika tider blir det ju jättelätt att utnyttja det. Busshållplatsen är ju precis utanför Kulturhuset, säger 
hon. 
 
Ytterligare information: Kommunalråd hans Jildesten 0550-651 52 
 
Pressbilder bifogas. Foto: Pia Melin. 


