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Stopp på Dalabanan i fem veckor
Trafikverket genomför ett stort banarbete 9/8 - 13/9 på Dalabanan och stänger av
tågtrafiken mellan Avesta/Krylbo och Hedemora under denna tid. Resenärerna hänvisas
till ersättningsbussar och alternativa resvägar som över Gävle. Det innebär förlängda restider, exempelvis morgontåget Mora-Stockholm, 5 tim. mot vanligen 4 tim. flera tågbyten och resor med tåg som inte har sittplatsbokning.
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Masexpressen erbjuder singelplatser
Masexpressen har spärrat en rad ytterplatser, vilket innebär att man kan få en
fönsterplats och ingen bredvid. Perfekt i dessa tider!

Res inte med en okänd person!
Folkhälsomyndigheten varnar för att man reser tillsammans med okända personer i tåg och
buss. Det gör man om en person sitter på sätet bredvid. Avståndet till den personen är bara
någon decimeter och det ska helst vara två meter. Folkhälsomyndigheten rekommenderar
att man bara reser med tåg som har sittplatsbokning, dvs i Dalarna endast med SJs tåg på
Dalabanan. Tåg i Bergslagen har inte sittplatsbokning.
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Ludvika kan tappa busstrafik med hög kvalitet
VyBus, som ägs av det norska statliga tågbolaget, NSB, har aviserat om nedläggning av busstrafiken Ludvika-Arlanda/Stockholm.
I de mätningar som årligen sker av kvaliteten i kollektivtrafiken i vårt land har Vy Buss
tagit första platsen i en lång rad av år.
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Ingen trafik på Inlandsbanan i år
Inlandsbanan har beslutat att ställa in persontrafiken i sommar. Bakgrunden är den
minskade efterfrågan på resor. Inlandsbanan har sedan starten av utbrottet av covid-19 haft
ambitionen och arbetat för att kunna genomföra sommartrafiken som planerat. Bokningsläget var starkt i början av året men har därefter försvagats kraftigt. Man har därför beslutat
att ställa in all trafik i sommar.
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Viktiga nummer och länkar
Dalatrafik
Masexpressen
SJ
Tåg i Bergslagen
Vy Bus

Tel 0771-95 95 95 www.dalatrafik.se
Tel 0651-10 000 www.masexpressen.se
Tel 0771-75 75 75 www.sj.se
Tel 0771-75 75 75 www.sj.se
Tel 0771-15 15 15 www.vy.se

Dalabanan.se
På www.dalabanan.se finns
lokala reseportaler för Falun,
Rättvik, Mora och Malung. De
innehåller restips och praktisk
information för resenärer.
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