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SJ sätter in 10 000 nya platser per vecka

De klassiska IC-tågen tillbaka igen på flera linjer

Foto: Vi Resenärer

Miljövänlig trafik på
Inlandsbanan
Den 19 december startar trafiken
med Snötåget mellan Östersund
och Mora. Nytt är att trafiken
fullt ut drivs med förnyelsebart
drivmedel. Eftersom banan inte är
elektrifierad har tågen tidigare kört
på fossil diesel.
Foto: Inlandsbanan

SJ ökar med 10 000 platser per vecka
SJ har nu öppnat för bokning av resor i vinter. I mitten
av december går SJ och de andra tågbolagen över till ny
tidtabell.
Det innebär att SJ sätter in över 10 000 fler platser per
vecka mellan Stockholm-Malmö/Stockholm-Göteborg
och förbättrar anslutningarna för
Köpenhamn.
”Efterfrågan på fjärrtågsresor
fortsätter att öka, både inom landet och till kontinenten. För att
möta den allt högre efterfrågan
tillför vi linjerna Stockholm-Malmö/StockholmGöteborg över 10 000 nya platser per vecka och satsar
på bättre anslutningar för Köpenhamn,” säger Madeleine
Raukas, vice vd på SJ.
Det är ett högt tryck på tågavgångarna längs södra
stambanan. Fler X 2000-avgångar och InterCity-tågens
comeback innebär att kapaciteten höjs med närmare
5 000 platser per vecka på linjen:
En ny kvällsavgång med X 2000 åt varje håll torsdag
och fredag kväll.
Två nya X 2000-avgångar åt varje håll på lördagar.
Ytterligare en X 2000-avgång åt varje håll på söndagar.
Dessutom tillkommer ytterligare en daglig X 2000avgång från och med hösten 2020.
InterCity-tåg gör comeback Stockholm-Malmö
SJ utökar trafiken med InterCity-tåg på torsdag, fredag
och söndag åt båda hållen. Flera av InterCity-tågen ska
dessutom gå via Helsingborg och via Nyköping och
skapar på så sätt nya direktförbindelser mellan städerna.

Flera nya avgångar Stockholm-Göteborg
En vanlig vardag kör SJ 16-17 X 2000 mellan Stockholm och Göteborg i varje riktning. Den senaste tiden
har flera avgångar varit slutsålda och populära avgångar
har behövt dubbla tågsätt för att inte säljas slut.
”Allt fler affärsresenärer väljer klimatsmart resande
med SJ före bil och flyg och sammanlagt får linjen en bra bit över
5 000 fler platser per vecka i
nästa tidtabell,” säger Maria Hofberg, affärschef för linjen Stockholm-Göteborg.
Efter önskemål från näringslivet sätter SJ in en ny
kvällsavgång torsdag, fredag och söndag. Många affärsresenärer har efterfrågat den här typen av avgång för att
kunna hinna med middagsaktiviteter innan avresa.
Lördagstrafiken stärks med en ny avgång i varje riktning. Från Göteborg sätts det dessutom in en extra avgång på lördagsmorgonen.
Nytt direkttåg redan nu
”Vi ser också att våra non-stop tåg med restid på strax
under tre timmar står för en stor del av resandeökningen.
Därför kör vi redan från och med nu i höst ytterligare ett
non-stop tåg från Göteborg måndag-torsdag med avgång
strax före sju,” säger Maria Hofberg.
SJ utökar dessutom antalet InterCity-avgångar för helgresor. Nya avgångar torsdag, fredag och söndag. Det
blir lok och vagn-tåg med wifi och bistro med priser och
restider som passar studenter, äldre och barnfamiljer.

Klart att boka Fjällexpressen

Fosilfria nattåg på Inlandsbanan

Fjällexpressen har öppnat bokningen för vinterns resor.
De trafikerar i år bl.a. linjerna
Köpenhamn-Malmö-Göteborg-Sälen/Trysil/Idre
Stockholm-Uppsala-Sala-Orsa-Sälen/Trysil/Idre

Snälltåget och Inlandsbanan satsar på nattåg från
Malmö via bl.a. Stockholm till södra Lapplandsfjällen
under tre veckor i februari i anslutning till sportloven i
Danmark, Skåne och Stockholm. Nattåget har slutstation Storuman och stannar även i Dorotea och
Vilhelmina på Inlandsbanan och därifrån blir det anslutande buss till fjälldestinationerna Kittelfjäll, Borgafjäll
och Hemavan/Tärnaby.
”Vi på Snälltåget ser ett ökat intresse av att ta tåget
till fjällen och genom satsningen tillsammans med
Inlandsbanan kan vi nu erbjuda tågresor till destinationer som tidigare har varit svåra att nå med tåg, ” säger
Marco Andersson, Marknadschef för Snälltåget.
”Inlandsbanan är redan nu en viktig pulsåder för besöksnäringen i inlandet. Mot bakgrund av den starka
utvecklingen av tågresenärer vintertid till Vemdalsfjällen ser vi att förutsättningarna är goda för samma utveckling norrut. God tillgänglighet och prisvärda kommunikationer är en nödvändighet för destinationsutveckling vilket gör fjälltågssatsningen oerhört viktig för
besöksnäringen i våra ägarkommuner,” säger Peter
Ekholm, vd Inlandsbanan AB.

Klart att boka MTR Express
MTR express har öppnat sin bokning för resor till och
med 22 mars. Inga nyheter har annonserats ut.

Många vill flyga till svenska fjäll
Redan i dag är 50 % av flygstolarna Bromma-Sälen bokade för resor över jul- och nyår. Samma bokningsläge
har BRA på linjen till Östersund och Åre.
Det är också stor efterfrågan på biljetter från Växjö,
Ängelholm, Malmö och Göteborg till Sälen och Åre.

www.vireser.se
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Hundspann - Ny form av kollektivtrafik
Från och med nu är det möjligt att boka hundspann
med Alaskan Huskey-hundar via BRAs sajt, i samband
med bokning av flygresa till den nya flygplatsen i SälenTrysil; Scandinavian Mountains Airport.
Hundspannstransport är möjligt att boka mellan flygplatsen och Hundfjället/Tandådalen från flygplatsen eller
mellan flygplatsen och Högfjällshotellet. Slädturen cirka
45 respektive 60 minuter.
Bokning är möjlig från och med nu för resa från mitten
av december fram till mitten av april nästa år. Varje hundspanns-släde tar upp till fyra personer och kostar 4.995
kronor per släde.
Allt bagage transporteras till hotellet av hundspannsföretaget Peakpoints. Hundspannstransporten mellan flygplatsen och skidbacken har tagits fram av Skistar och
Peakpoints.
I vinter är det möjligt att flyga klimatkompenserat med
BRA direkt till Sälen-Trysil från Stockholm Bromma,
Göteborg, Malmö, Ängelholm och Växjö.

Det blir även möjligt att flyga med BRA via Bromma
från Visby, Trollhättan, Ronneby, Kalmar, Kristianstad
och Halmstad.
I samarbete med Finnair som idag flyger mellan
Bromma och Helsingfors blir det även möjligt att boka
flyg från Helsingfors till Sälen via Bromma.

”Klart Tåg” för FlixTrain
I våras lämnade Flixbus in ansökan till Trafikverket om
att få köra tåg i Sverige under namnet FlixTrain. Nu står
det klart att FlixTrain blir en ny tågaktör 2020 och att
Sverige blir den första marknaden som FlixTrain expanderar till efter lanseringen i Tyskland.
– FlixTrain lanserades för ca 1,5 år sedan i Tyskland.
Inspirerade av framgången vi har nått där, utvärderade vi
möjligheten att trafikera tåg även i andra länder. Sverige är
en lovande marknad och vi ser fram emot att göra en stor
insats för omställningen till hållbara transporter. Nu står
det klart att FlixTrain blir en ny tågaktör i Sverige, vilket
är oerhört roligt och spännande, säger Peter Ahlgren, VD
för Norden på FlixBus.
FlixTrain kommer att trafikera sträckorna StockholmGöteborg och Stockholm-Malmö. Sträckan mellan Stockholm och Göteborg stannar även i Falköping, Hallsberg
och Södertälje. Sträckan mellan Stockholm och Malmö
stannar i Lund, Alvesta, Nässjö, Linköping och Norrköping.
– Dessa är strategiskt viktiga punkter för många resande.
Vi ser en stor och ökande efterfrågan på tågtjänster i Sverige och FlixTrain kommer att vara marknadens mest prisvärda tågalternativ som inte tummar på kvalitén och bekvämlighet. Planen är nu att ha tåg rullande i första halvan
av 2020, säger Peter Ahlgren.
– Vi har sett att om man kombinerar buss- och tågnätverk på ett smart sätt, kan man framgångsrikt bemöta efterfrågan och öka antalet resenärer för bägge transportmedlen. FlixTrain kommer integreras med våra busslinjer

och vi kommer att kunna erbjuda en smidig bokningsprocess med både buss och tåg på en och samma plats,
med nya resesträckor utan långa bytestider. På så vis
kommer vi även att nå personer som inte bor nära järnvägen, säger Peter Ahlgren.
Liksom FlixBus, bygger FlixTrains affärsmodell på
partnerskap med välrenommerade transportbolag. Samarbetet innebär att FlixTrain bidrar med sina genuina
kunskaper inom digitalisering och teknik, samtidigt
som transportoperatörerna tillför erfarenhet och expertis inom den dagliga driften. En kombination som resulterar i det bästa av två världar. FlixBus/FlixTrain har
sedan starten 2013 blivit en ledande aktör inom långdistansmobilitet. Företaget finns idag i 29 länder och har
1300 anställda, samtidigt som man har bidragit till över
7000 förarjobb.
Foto: Flixbus
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Start för fossilfritt Snötåg
Den 19 december startar den dagliga tågförbindelse mellan Östersund och Mora tur och retur på Inlandsbanan
som kallas för Snötåget. Nytt för i år är att trafiken bedrivs på det förnyelsebara drivmedlet HVO.
Starten för vintertrafiken med Snötåget är 19 december
2019 och kommer pågå till och med 19 april 2020.
– Det är stor efterfrågan på persontrafik på Inlandsbanan rent generellt. Ser vi tillbaka på förra
årets säsong så såg den väldigt bra ut
både för Snötågets dagtåg och nattågstrafiken som bedrivs av Snälltåget till destination Vemdalen. Nattåget har ökat med
nästan 200 procent sedan starten 2012
och Snötåget nästan fördubblats. Det
säger oss att tågtrafiken behövs, inte
minst för besöksnäringens skull, säger
Peter Ekholm, vd Inlandsbanan AB.

Fossilbränslefria tåg
För första gången kommer trafiken att bedrivas fullt ut på
förnyelsebart drivmedel. Eftersom Inlandsbanan inte är
elektrifierad har tågen tidigare kört på fossil diesel. Första
tankanläggningen för HVO står nu på plats i Östersund
varifrån bolaget kan tanka både järnvägsfordon som
landsvägsfordon.
– Att vi har infrastruktur på plats för fossilfritt drivmedel är oerhört viktigt för att kunna tillhandahålla våra
kunder och resenärer hållbara transporter. Sedan 2017 har
vi på uppdrag av Snälltåget dragit deras nattågsvagnar från
Östersund till Röjan helt fossilbränslefritt. Att vi nu kan
erbjuda även Snötågets resenärer en mer klimatsmart resa

känns bra. Att vi har en stark ökning av turisttrafiken
innebär också att boende i området också får en möjlighet
att resa med tåg, säger Maria Cederberg, chef på Inlandståg AB.
Anslutande busstrafik med Snöpendeln från och till
Röjan, för transfer till Destination Vemdalen med
skidorterna Vemdalsskalet, Björnrike, (Vemdalen), Klövsjö och Storhogna kommer att finnas.
Tidtabellen skapar möjligheter att koppla ihop resan
längs Inlandsbanan i Mora med avgående och ankommande tåg till mellan- och södra Sverige med bl.a. Stockholm, Göteborg och Malmö. Via anslutning i Östersund
skapas ytterligare möjlighet både med nattåg och med
regionaltrafik från bland annat Sundsvall.
Inlandsbanan har öppnat bokningen för vinterns resor
som kan ske på www.sj.se.
Foto: Vi Resenärer

Nytt flyg Kalmar-Bromma fr o m 2 november
På lördagar tillkommer en avgång från Bromma till Kalmar klockan 15.25
och på söndagar tillkommer en avgång från Kalmar till Stockholm
Bromma klockan 11.50.
Flygningarna kommer att göras med BRAs klimateffektiva ATR med
plats för 72 passagerare. Alla flygresor är alltid klimatkompenserade med
BRA och de som önskar kan enkelt välja fossilfritt biobränsle vid biljettbokningen.
Anledningen till utökningen är Kalmarbornas önskemål om flyg som
förlänger weekendmöjligheterna för resor till huvudstaden och vidare ut i
Sverige via Bromma flygplats.
- Vi lyssnar på våra resenärer och efter att vi tittat på reseutvecklingen över tid gör vi nu bedömningen att en extra
avgång mellan Kalmar och Bromma under helgerna är helt rätt, säger Ulrika Matsgård som är kommersiell chef för
BRA.
Foto: Vi Resenärer
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