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Nu går Dalabanan ända upp på fjället

Nu stärker SJ i samarbete med Fjällexpressen trafiken till Dalafjällen. När tågresenärerna
lämnar tåget i Borlänge eller Mora möts de av moderna turistbussar som tar dem till
resmålen.
Foto: Bergkvara Buss

Nytt på spåren i Göteborg
Nu har den första av göteborgarnas nya spårvagnar
kommit till stan. Resan från Bautzen startade i tisdags. Natten mot fredag anlände trailern med spårvagnen, som fått nummer 490, till Göteborg.
Foto: Västtrafik

Val
inför
julresan!

Nu går Dalabanan ända upp på fjället
Nu samordnar SJ och Fjällexpressen sina tåg och bussar
för att resenären ska kunna ta sig enkelt och klimatsmart
till skidorterna i Dalarna och Trysil. Tåget från Stockholm möter Fjällexpressens buss i Mora eller Borlänge
där resenären byter för vidare färd till Kläppen i söder,
via Sälenfjällen till Idre Fjäll eller Trysil i norr.
Fjällexpressens bussar har till årets säsong anpassat
sina stopp i Mora till när SJs tåg ankommer och avgår.
Resenären byter i Mora från tåget och åker vidare med
expressbuss som kör direkt till skidorterna med Kläppen
som första stopp.
-Nu finns det ett fullgott alternativ till att ta bilen
eller flyget till Sälenfjällen. Vi har fått flera
signaler från våra kunder om att den här trafiken är efterfrågad,
säger Martin Drakenberg, affärschef på SJ.
Restiden StockholmSälenfjällen blir cirka sex timmar. Under tågresan kan
tiden utnyttjas för tid tillsammans, besök i bistron eller

efter eget tycke. Den resenär som vill resa med tåg så
långt som möjligt byter till buss i Mora, men det finns
även möjlighet att byta i Borlänge. Den totala restiden
blir ungefär densamma oavsett var bytet sker. Det går
också att byta till Dalatrafikens bussar, med Fjällexpressen bussar blir det ännu enklare att resa klimatsmart till
fjällsemestern.
Den kombinerade tåg och busstrafiken körs i anslutning till bytesdagarna på skidorterna, vilket i princip
innebär torsdag-söndag från mitten av december fram
till och med 20 april.
-Vår trafik till fjällen ökar år från år. Samarbetet med
SJ skapar ytterligare valfrihet och ger enklare för resenären att välja en klimatsmart resa till sin fjällsemester,
säger Simon Sandberg, marknadschef på Bergkvarabuss
AB som äger och driver Fjällexpressen.
Resenären behöver inte boka tåg och buss separat,
utan hela resan finns som ett paket hos SJ och på en och
samma biljett. Utöver tåg och buss med byte i Mora
eller Borlänge kör Fjällexpressen också till Dalarna och
Trysil från Öresundsregionen via Göteborg.

Snälltåget satsar stort på trafik till Tyskland
Under 2020 utökar Snälltåget antalet avgångar med
nattåget Malmö-Berlin med 150 procent. Det innebär
att nattåget kommer att avgå varje kväll under sommaren 22 juni-30 augusti, istället för tre gånger i veckan
som tidigare år. Dessutom utökas antalet avgångar under
vår och höst.
– Vi har under två års tid sett en kraftig ökning i efterfrågan att resa med nattåg till Tyskland, säger Marco
Andersson, Marknadschef för Snälltåget. Under 2019
har vi haft mer än 50 procent fler resenärer jämfört med
2018. Nu storsatsar vi för att erbjuda fler möjlighet att
resa hållbart ut i Europa och hoppas våra resenärer
kommer att uppskatta satsningen.
För att möta den ökade efterfrågan har Snälltåget
köpt ytterligare tio liggvagnar. Vagnarna kommer att
sättas i trafik efter att de genomgått en teknisk uppgradering under våren. Vagnarna har sex bäddar i varje
kupé och har totalt 60 platser per vagn och är utrustade
med klimatanläggning. Kunderna kan köpa en egen
kupé eller bäddplats i delad kupé. På så sätt kan olika
kundönskemål tillgodoses.
– Efterfrågan på tågresor mellan Sverige och Tyskland är störst under sommaren och vid större helger och
skollov och det är då vi kommer att utöka trafiken så att
fler kan resa med tåg ut i Europa, säger Marco
Andersson.

Snälltåget rullar in på färjan till Tyskland
Foto: Snälltåget

Från Berlin finns det bra förbindelser för den som
vill resa vidare till t ex Prag (ca 4,5 timme från Berlin)
eller München (ca 4 timmar från Berlin).
Bokningen för nattåget Malmö-Berlin för 2020 är
nu öppen.
En enkel biljett i bäddplats i delad kupé kostar från
499 kr och egen kupé för upp till 6 personer 1.999
kr.
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Vildmarkståget rullar i augusti
Tidskriften Vagabond arrangerade i går en utställning
på Stockholm Central om intressanta resmål både
inom landet och utomlands. Inlandsbanan och Snälltåget fanns på plats med bemannade montrar.
När Inlandsbanan öppnades för turisttrafik trafikerades den av två ångloksdragana tåg som dagligen
körde sträckan Östersund-Gällivare. Tågen gick under
namnet Vildmarkståget. Det blev en kortvarig insats
och tåget ersattes snart med dieseldrivna motorvagnar.
Nästa år är Vildmarkståget tillbaka med en tur
Stockholm-Kiruna i slutet av augusti. Det är ett evenemang i samarbete med Järnvägsmuseet.
Tåget dras av olika typer av lok på olika sträckor.
Mellan Östersund och Vilhelmina dras tåget av ett
ånglok.
Man åker i gamla fina förstaklassvagnar och en restaurangvagn med vita dukar och riktigt porslin.
Fullständig information finns på
www.inlandsbanan.se.

Helena Jönsson, chef Destination Inlandsbanan

Varning för tåg!

Enkelt att köpa utländska resor

I söndags kväll blev ett 50-tal tågresenärer akterseglade i
Ställdalen mellan Örebro och Ludvika. De fick stå ute i
kylan i över 2 timmar innan ett tåg från Göteborg oplanerat stannade och tog upp dem.
Resenärerna kom till Ställdalen
i en buss som ersatte ett inställt
tåg. I Ställdalen skulle ett nytt tåg
stå för att ta dem vidare mot
Ludvika och Borlänge. Men det
tåget hade åkt när de kom fram
och bussen lämnade stationen direkt. Där fanns ingen
väntsal att värma sig i och ingen personal från SJ.
SJ svarade Dalarnas Tidning följande under kvällen
” Det låter som att en busslast kan ha missats. Vi ser
inga fel i vårt systemen. Det är en tänkbar förklaring,
och om det är så är det olyckligt. Vi ska försöka ta reda
på vad som hänt,” säger Dan Olofsson, kommunikatör
vid SJ.
SJ har senare på Facebook meddelat följande: ”Den
enkla och transparenta förklaringen är att det skedde en
kommunikationsmiss mellan inväntande av ersättningsbussen för det tåg som avgick.”
Med andra ord så avgick tåget från Ställdalen utan att
föraren kontrollerade att resenärer från alla bussar var
med. Ingen SJ-personal åkte med i bussarna, vilket betyder att SJ helt tappade bort denna ”busslast” av resenärer.
Så här ser de rutiner ut som SJ tillämpar när tåg ersätts med buss. SJ lämnar resenärerna helt och föraren
av bussen får bara order om att köra från station A till
station B.
Foto: Vi Resenärer

I går introducerades en ny onlinetjänst för bokning av
tågresor i Europa. Sajten heter Trainplanet.com. Med
den ska man kunna boka resor med över 100 europeiska tågbolag i 31 länder.
Nu kan man alltså köpa en tågbiljett med flera byten
på långa sträckor i Europa. Det går också bra att
klicka i att du redan har ett Interrailkort och bara
köpa platsreservationerna. Sajten har tagits fram av det
privata bolaget www.tagbokningen.se.

Tala om prisskillnader!
Det finns ingen sträcka som
trafikeras av så många bolag
som den mellan Stockholm och
Arlanda. Det är i dagsläget fem
bolag, nämligen SJ, Flixbus,
Flygbussarna, SL, samt Arlanda
Express. SJ tillåter inte lokala resor, varför resenärerna
har fyra bolag att välja mellan.
Priserna för en enkelresa för vuxen varierar från 39 kr
till 299 kr. Den som köper biljett ombord på Arlanda
Express kommer upp i 399 kr.
Biljettköp
Flixbus
Flygbussarna
Arlanda Express
SL

Hemsidan Ombord
≥39 kr ≥39 kr
99 kr
119 kr
299 kr
399 kr
xxxxxx
xxxxxx

Biljettkassa
≥39 kr
119 kr
299 kr
152 kr
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VyTravel förstärker jul- och nyårstrafiken
Just nu råder det ett högtryck på resor i Sverige under
jul och nyår och VyTravel sätter in 50 procent fler
turer mellan 20 december och 6 januari för att klara av
trycket. Både Vy Bus4You och Vy express får utökade
resor och de extrainsatta resorna berör samtliga linjer
över hela Sverige.
– Vi följer utvecklingen över antal resande under
dessa dagar och är beredda att sätta in ännu fler extraturer om det skulle bli ett extremt tryck, säger Elvir
Rascic, försäljningschef på Vy Travel. Mellan 20
december och 6 januari utökas utbudet på samtliga
linjer med ca 50 procent fler resor utöver den ordinarie trafiken.
– Jag vill verkligen uppmana alla resenärer, oavsett
färdmedel, att boka sin resa i god tid eftersom julhelgen är en av landets mest reseintensiva perioder, säger
Elvir Rascic.

Populära destinationer under jul och nyår är Arlanda,
Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Linköping, Karlstad,
Malmö, Västerås, Stockholm och Örebro
Foto: Vy

Ännu en sommar till Halmstad

Varför alla dessa elfel?

MTR Express har inte
aviserat några nyheter i
den tidtabell som börjar gälla om någon
vecka. Vi har dock fått
uppgift om att trafiken
till Halmstad återkommer i sommar.

När detta skrivs, lördag förmiddag, är det stopp för
alla tåg på Mälarbanan. Anledningen är ett elfel. Pendeltågsresenärer och resenärer på linjen StockholmVästerås-Göteborg påverkas
av stoppet. Trafikverkets
prognos säger att felet ska
vara avhjälpt först kl 18.00.
I debatten om järnvägens
problem talas det aldrig om
de brister som Trafikverket
har i eltillförsel och signaler.

MTR Express i Halmstad.
Foto. Vi Resenärer

Dyrast blir ännu dyrare!
Arlanda Express höjde
med kort varsel sina priser med 9 kr. En vuxen
enkel kostar nu 299 kr
och en ungdom enkel
149 kr. Det är samma
pris vid köp av biljetten
på Centralen eller på Arlanda som på nätet.
Pensionärsbiljetten togs bort för ett antal år sedan
men är nu tillbaka till ett pris om 249 kr för enkel
resa. Den prisvärda Early Bird biljetten har tagits bort.
Foto: Vi Resenärer

Foto: Banverket

Nya tider men inga nya turer
Nästa söndag, 2019-12-15, går
tågtrafiken i Europa över till ny
tidtabell. De nya tiderna gäller i
ett år. Trots att efterfrågan på
tågresor aldrig varit så stor som i
dag finns det inga några stora och intressanta nyheter i
den svenska tågtrafiken. De flesta turer rullar på i
gamla hjulspår. Men det sägs att FlixTrain kommer i
gång under 2020?
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Res klimatsmart och tryggt

Välj tåget eller bussen framför bilen
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