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Stora försämringar på Dalabanan
På grund av coronapandemin har SJ reducerat trafiken på Dalabanan kraftigt. Det går nu
bara ett tåg i vardera riktningen mellan Mora och Stockholm på vardagar. Trafiken mellan
Falun och Stockholm via Borlänge består också av bara ett tåg i vardera riktningen på vardagar mot sju tåg i vanliga fall. Vid sökningar på www.sj.se får man fram ett stort antal
alternativ till Dalabanan. Vad sägs om Stockholm-Falun via Örebro (restid 5:10) eller
Avesta-Stockholm via Fagersta och Västerås (restid 4:31).
IC-tågen går från Mora på vardagar 06.25 och från Stockholm mot Mora 17.44. IC-tåget från Falun avgår 17.34
och från Stockholm mot Falun 06.14. För att kunna sitta på lämpligt avstånd från medresenärerna är gångplatserna
i IC-tågen ej bokningsbara. Hos Tåg i Bergslagen och bussbolagen finns ingen sådan avståndsgaranti.
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Masexpressen har gjort en paus
Masexpressen har ställt in trafiken mellan Stockholm och Mora tills vidare på grund av rådande coronasituation. De skriver på sin hemsida att de hoppas komma i gång under sommaren.
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Snabbare evakuering av tågresenärer
Nu har det första bärgningsloket kommit upp på spåret. Totalt ska 15 lok placeras ut, varav
ett kommer till Borlänge under oktober månad. Förutom tillkomsten av dessa lok har Trafikverket tagit fram nya rutiner för evakuering. Utanför storstadsregionerna får det ta max
två timmar att påbörja evakueringen och inom tre timmar ska röjning av spåren påbörjas.
Det har inte funnits några röjningslok tidigare utan bärgning av ett havererat tåg har skett
med hjälp av ett annat ordinarie tåg av samma modell.
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Undvik SL när du kommer till Stockholm
SL avråder från att åka kollektivt. ”Res bara om du absolut måste och inte kan ta dig fram
på andra sätt”. Framdörrarna på SLs bussar är stängda och påstigning sker genom de andra
dörrarna. Biljett köps innan påstigning och det gäller nu även på Djurgårdslinjen. SL-biljett
köps på www.sl.se eller i deras app.
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Ludvika har bästa trafiken

Dalabanan.se

Expressbussen LudvikaStockholm körs av företaget
Vy. De har för tionde året i
rad fått högsta betyg av resenärerna i de mätningar som
Svensk Kvalitetsindex gör.
Bolaget ägs av norska staten. Långt ned på listan kommer SJ och övriga tågbolag.

På vår hemsida,
www.dalabanan.se. finns
lokala reseportaler för
Falun, Rättvik, Mora och
Malung. De innehåller
information om buss, flyg
och tåg till respektive ort
samt tips på bra förbindelser. Det går bra att länka till
dessa portaler.
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