Vi Resenärer - Dalarna
Idégruppen Vi Resenärer
2021-03-08 Nr 2021-1
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Att ta tåget under pandemin
Folkhälsomyndigheten rekommenderar tåg med sittplatsbokning. SJs tåg på Dalabanan har sittplatsbokning. I första klass kan hälften av sittplatserna bokas. Den andra hälften är spärrad. I
andra klass gäller också krav på sittplatsbokning men där reser också personer med biljetter som
inte kräver sittplatsbokning. Tåg i Bergslagen har inte sittplatsbokning.
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Tåg i Bergslagen har köpt nya tåg
De som pendlar med Tåg i Bergslagen kan se fram emot nya tåg. Det första beräknas komma kring
årsskiftet 2022/2023. Resterande sex tåg beräknas komma under 2023. Man har köpt samma typ
av dubbeldäckartåg som nu trafikeras i Mälardalen. Kaffeförsäljningen försvinner liksom tresittningen. Tågen är inredda för cykeltransport. Affären är på knappt 800 miljoner kronor.
– Att vi köper in sex plus ett tåg betyder att vi utökar fordonsflottan med två fordon, vilket innebär att vi på sikt kan erbjuda ett bättre utbud med modernare fordon. Att fordonsflottan kommer att harmonisera med Mälab är bra, för det gör det möjligt att låna tåg av varandra i framtiden,
plus att det är en fördel när tågen ska servas, säger Tommy Levinsson, styrelseordförande i
Tåg i Bergslagen, i ett pressmeddelande.

Indragen trafik hos Tåg i Bergslagen
På grund av pandemin har Tåg i Bergslagen dragit in vissa turer. Aktuell tidtabell finns på
www.tagibergslagen.se. Biljetter bokas och köps på www.sj.se
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Ingen trafik med Masexpressen
Masexpressen har ställt in all trafik tills vidare. De skriver på sin hemsida: ”Vi är ledsen att behöva
meddela att vi från och med den 15 februari ställer in samtliga avgångar som utförs av MasExpressen. Trots att vi har infört krav på munskydd, installerat ECO3 i bussarna för renare luft och ytor,
begränsat antalet passagerare ombord och utökat våra städrutiner så att det ska vara tryggt och säkert att resa med oss så är det inte tillräckligt. Idag har regeringen tagit beslut att införa max 50 %
beläggning ombord på långfärdsresor över 15 mil, ett beslut som gör att det inte är möjligt för oss att bedriva verksamheten under dessa premisser och vi har därför valt att pausa trafiken mellan Dalarna och Stockholm tillsvidare.”
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Undvik biljettköerna på Centralen
Du kan nu köpa en enkelbiljett hos SL genom att blippa ditt betalkort från Visa, Mastercard eller
American Express mot en biljettläsare. Priset, 38 kronor per enkelresa, är detsamma som i SL‑appen, biljettautomaterna eller om man använder reskassa på ett SL Access-kort. Det går ännu inte att
köpa biljetter med reducerat pris via betalkortet.
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Viktiga nummer och länkar

SJs service på Centralen

Dalatrafik
Masexpressen
SJ
Tåg i Bergslagen

Resebutiken på Centralen är stängd för alltid.
SJs lounge är stängd under hela mars för en mindre
upprustning men kommer att öppnas igen, meddelar
SJ.
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