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Nu blir det höst i tågtrafiken
Under helgen går tågtrafiken över till hösttidtabell. Det innebär att på söndag går säsongens sista direkttåg Göteborg-Borlänge-Mora.
SJ återgår till den tidtabell som gällde före sommaren på Dalabanan. Det innebär
flera tåg i ”rusningstid” i båda riktningarna Mora/Falun-Stockholm.
De för Siljansbygden bekväma direkttågen Mora-Stockholm går från Mora på vardagar 06.25 och 14.33. Tillbaka från Stockholm går de vardagar 09.44 och 17.44.
För veckoslutsresor Stockholm-Siljansbygden rekommenderas på fredagar avgångarna
15.47 och 17.44 från Stockholm. För resor till Stockholm på söndagar föreslås direkttågen från Mora 10.33 och 18.21.
Resenärer Stockholm-Falun-Stockholm kan välja att resa över Gävle men det innebär i de allra flesta förbindelser
långa väntetider vid tågbyte i Gävle. Försök att resa över Borlänge helst med SJs direkttåg Stockholm-FalunStockholm. Det blir billigare och bekvämare.
För resor Falun-Göteborg finns flera direkttåg exempelvis avgångarna från Falun 07.44 på lördagar, 13.14 på
torsdagar och fredagar samt 13.48 på söndagar. Restid cirka 6 tim.
Källa: Resrobot 2019-08-07. Reservation för ändringar och feltryck.

Att resa Mora-Östersund
Tågen på Inlandsbanan mellan Mora och Östersund går
fram till och med söndagen den 18 augusti. Då avslutas
sommarsäsongen för denna trafik. Länstrafiken i Jämtland kör två dagliga turer i vardera riktningen MoraÖstersund året om. Restid drygt 5 timmar.

Expressbuss i Dalarna
Det lokala bussbolaget
Masexpressen trafikerar
linjen Mora-BorlängeStockholm liksom det
internationella bolaget
Flixbus. De har tagit
över den trafik som
Swebus tidigare bedrev.
Falun är den enda
större ort i landet som saknar expressbusstrafik.
Bus4You, landets mest uppskattade bussbolag, kör
daglig trafik Ludvika-Västerås-Stockholm.
Länkar för information och biljettbokning finns på
www.gronaresor.se

Idégruppen Vi Resenärer
ger ut detta nyhetsbrev som en lokal version av
Nyhetsbrevet Vi Resenärer.
Information om vår verksamhet finns på
www.grona.resor.se
Ansvarig utgivare: Jan-Åke Bosell
Telefon 0735-20 72 75. E-postadress info@vireser.se
För avbeställning sänd ett mejl till press@vireser.se
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Lägsta priser på SJs direkttåg
Det är billigare att resa med SJs direkttåg MoraStockholm än att välja en förbindelse med byte i Borlänge. En resa nästa torsdag från Mora 06.25 kostar i
dag från 255 kr med direkttåg. Nästa förbindelse med
byte i Borlänge går på minst 325 kr.
En resa Stockholm-Falun med direkttåget 16.36 kostar från 205 kr. Nästa tåg från Stockholm går 17.44
med byte i Borlänge och den resan kostar 295 kr.
Notera att i SJs priser ingår sittplats, vilket inte finns i
de tåg man byter till i Borlänge.

Rätt till ersättning vid försening
Vid resor på Dalabanan (tågen går längre än 15 mil) har
du rätt till ersättning enligt följande:
Försening mer än 20 min. Ersättning 50 % av priset
Försening mer än 40 min. Ersättning 75 % av priset
Försening mer än 60 min. Ersättning 100 % av priset
Om resan är försenad mer än 20 minuter har du också
rätt till ersättning för egen transport.
Du måste anmäla ersättningskravet till SJ. De har formulär på www.sj.se. Mer information finns på
www.gronaresor.se.
Källa: Hallåkonsument

Köp av SJ-biljetter i Falun
Nu kan man köpa SJ-biljetter på Pressbyrån vid Knutpunkten i Falun. SJ skriver på sin hemsida att man kan
köpa biljetter på Resia vid Stora Torget. Men den resebyrån är stängd sedan en viss tid,

www.dalabanan.se

