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SJ säger upp avtalet med Tåg i Bergslagen
Resandet med Tåg i Bergslagen har gått ned med 40 till 50 % under pandemin. Det har
medfört att SJ, som kör tågen, tappar intäkter i samma storleksordning. Kostnaderna är i
stort desamma, vilket gör att avtalet går med förlust för SJ. Avtalet sägs nu upp med verkan tre år i förtid eller i december 2023 mot tidigare avtalat 2026.
Trafiken finansieras av skattebetalarna i Dalarna, Örebro Gästrikland och
Västmanland.
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BRA lanserar fyra linjer till Sälen i vinter
Flygbolaget BRA lanserar 4 linjer till och från Scandinavian Mountains Airport i vinter.
Stockholm/Bromma, Ängelholm, Malmö samt danska Århus. Intresset för de svenska fjällen ser ut att bli rekordstort även under kommande säsong. Flygningarna görs med ett ungt
och modernt propellerflygplan (ATR 72-600) som är världens klimateffektivaste regionalflygplan.
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SL snabbare och miljövänligare än taxi?
Om du vill ha hjälp med att resa med SL när du kommer till Stockholm är du välkommen
till deras nya informationsdisk. Den ligger på gatuplanet vid huvudentrén från Vasagatan.
Där får du goda råd om resvägar och biljetter.
För din fortsatta resa till resmålet är det många gånger billigare och snabbare att välja
tunnelbanan eller buss än att ta en taxi. Det är ju också bättre för miljön.
Notera att SL-bussarna har påstigning genom framdörren som tidigare.
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Längre restider till Hudiksvall och Sundsvall
På grund av ett stort banarbete går tågen på Ostkustbanan en omväg mellan Gävle och Söderhamn. Det förlänger restiderna med cirka 30 minuter. Restiden Falun-Sundsvall ligger
nu på drygt 4 timmar. Banarbetet pågår till och med den 21 november 2021.
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Sammanträde i Stockholm 09.00-15.30 Tåg?
Dessa möjligheter finns för att närvara på ett sammanträde i Stockholm!
Från Falun 05.28 till Stockholm 08.11 Restid 2.43 Inga byten
Från Falun 05.52 till Stockholm 08.28 Restid 2.36 Byte i Gävle 11 min
Från Stockholm 15.47 till Falun 18.27 Restid 2.40 Inga byten
Från Stockholm 16.29 till Falun 19.19 Restid 2.50 Byte i Gävle 23 min
OBS Snabbtåget från Falun 06.12 till Stockholm 08.43 Restid 2.31 är inställt!
Tiderna gäller vardagar till och med 11 december 2021 enligt SJ.se 2021-08-31
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Viktiga nummer och länkar

Nya tåg- och busstider!

BRA
Dalatrafik
Hedmans Buss
Masexpressen
SJ
Tåg i Bergslagen

Tågtrafiken i landet går över till ny tidtabell söndagen
den 12 dec 2021. SJ har ännu inte öppnat för försäljning av resor fr o m 12 december.
Masexpressen byter tidtabell söndagen den 12 sept
och måndagen den 20 dec 2021.

Tel 0771-440 10 www.flygbra.se
Tel 0771-95 95 95 www.dalatrafik.se
Tel 0246-79 88 80 www.hedmansbuss.se
Tel 0651-10 000 www.masexpressen.se
Tel 0771-75 75 75 www.sj.se
Tel 0771-75 75 75 www.sj.se
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