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På resenärernas sida sedan 1993

Händer i december
Söndagen
Måndagen
Söndagen
Måndagen

den 12 december.
den 13 december
den 19 december.
den 20 december.

Nya tidtabeller för SJ och Tåg i Bergslagen.
Premiär för ”Siljanspendeln” tåg Borlänge-Leksand-Rättvik.
Säsongspremiär för flyget till Sälen och trafik på Inlandsbanan.
Premiär för Masexpressens trafik till Falun, Avesta och Säter.
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Premiär för ”Siljanspendeln”
Måndagen den 13 december är det premiär för Tåg i Bergslagens nya tågförbindelser mellan
Borlänge och Rättvik på vardagar. Uppehåll under jul och nyår.
Från Borlänge 08.01, 11.01, 13.18, 15.34, 17.26, 19.18
Från Rättvik 09.52, 12.03, 14.25, Från Leksand 16.25, 18.20, 20.22
Tider i rött. Tåget går endast till Leksand och åter. Angör ej Tällberg och Rättvik.
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Förvirrat i Mora och Falun för nya resenärer
Resenärer som planerar att resa med tåg till Mora och sedan med buss till Sälen får ingen klar
information om hur det fungerar i Mora. Tåget kommer till järnvägsstationen men bussen utgår
från Resecentrum. Hur långt är det mellan dessa platser? Samma problem får de resenärer som
tar tåget till Falun. De kommer till Falun C men bussarna går från Resecentrum.
Faluns enda station heter Falun C. Varför C? Mora har två stationer men ingen heter på järnvägsspråk Mora C! Med tanke på de många miljoner som kommunerna satsar för att göra det
enklare för resenärerna borde även järnvägsstationerna heta Resecentrum.
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Fortfarande olöst anknytning till Falun
Trafikplanerarna hos SJ, Dalatrafik och Tåg i Bergslagen har ännu inte lyckats få fram en
acceptabel anknytning så att resenärer till Falun på vardagar kan ta SJs direkttåg 09.44 från
Stockholm. SJs reseplanerare rekommenderar att byta i Hedemora och vänta 25 min på buss
till Falun. En annan rekommendation är att byta i Borlänge och där vänta en timme på ett
regionaltåg till Falun. Vänta en timme för att resa i 17 minuter!
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Flyget bekvämare på marken än tåget!
Det finns många förbindelser till Sälen från Stockholm och många resvägar. Är man inte van att
tolka SJs reseplanerare kan man råka ut för att få sitta en timme i Mora i väntan på en buss till
Sälen eller en timme ute i kylan i Malung vid byte av buss till Borlänge. Det finns ingen att fråga
hos trafikbolagen. För flygresenärer finns det bekväma anslutningar mellan den nya flygplatsen
och hotellanläggningarna. Varför ska de som väljer tåget tvingas åka i långsamma lokalbussar vars
tidtabeller inte än anpassade till tågen? Det borde ligga i hotellens intresse att besökarna i möjligaste mån väljer tåget så långt det går. Hotellen i Härjedalen och Snälltåget har löst problemet.
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Viktiga nummer och länkar
BRA
Dalatrafik
Fjällexpressen
Masexpressen
SJ
Sälens Flygplats
Tåg i Bergslagen

Tel 0771-440 10 www.flygbra.se
Tel 0771-95 95 95 www.dalatrafik.se
Tel 031-700 88 02 www.fjallexpressen.se
Tel 0651-10 000 www.masexpressen.se
Tel 0771-75 75 75 www.sj.se
Tel 0280-48 19 00 info@scandinavianmountains.se
Tel 0771-75 75 75 www.sj.se
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