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Bättre för pendlare
Trycket från tågpendlarna i länet ökar. Därför utökar nu X-Trafi k och SJ möjlighe-
terna på några av de hårdast belastade sträckorna.

Från 12 juni får resenärer med länskort och X2000-tillägg även resa med det 
X2000-tåg från Hudiksvall/Söderhamn som anländer i Gävle strax efter kl 08.00.

Från den 15 augusti sätter SJ in ytterligare ett InterCitytåg på sträckan Ljusdal-
   Gävle-Stockholm. Avgångstiden från Ljusdal blir kl 05.40, Bollnäs kl 06.27 och 
Ockelbo kl 07.10. Ankomst till Gävle cirka kl 07.40 och till Stockholm kl 09.15. Retur 
från Stockholm kl 17.00 och från Gävle kl 18.35 för vidare färd mot Ockelbo-Bollnäs-
Järvsö-Ljusdal.

Tätare till E-center
Den 12 juni förändrades busstrafi ken i de centrala delarna av Söderhamn. Den 
största nyheten är kanske att möjligheten att nå E-center har förbättrats. 
– Man kan likna centrumtrafi ken vid ett ”Y” med den ena änden i Vågbro, den 
andra i Bromsäng och foten vid E-center, säger trafi kplaneraren Mats Eklund. De 

båda busslinjerna sammanstrålar i centrum 
och går sedan ut till E-center. Det inne-
bär att sträckan Köpmantorget-E-center 
får 30-minuterstrafi k i båda riktningarna.
– Dessutom införs en helt ny stomlinje som 
går sträckan Bergvik-Mohed-Marmaverken-
Söderala-Centrum-Sandarne-Ljusne.

De nya busslinjerna täcker in de områden 
utanför stadskärnan där fl est människor bor. 
Utgångspunkten har varit att skapa en så bra 
och effektiv trafi k som möjligt utifrån den 
begränsade ekonomiska ramen.

Res billigare 
i sommar!
Ungdomar under 21 år åker hela 
sommarlovet i hela länet med 
Fritidskortet. 
    Dessutom får vuxna 50% rabatt 
på 30-dagarskortet under juni 
och juli. Mer information fi nns på 
våra försäljningsställen och på 
www.x-trafi k.se

  

Var så god! 
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resa – en ny tidning från X-Trafi k. Vi reser mer än någonsin. Ingen 

höjer på ögonbrynen om man berättar att man varit på andra sidan jorden 

för att hälsa på kompisar eller att man har sin arbetsplats 10-tals mil från 

hemmet. Resandet är både vardag och fritid, både rutin och äventyr.

Förra året gjordes 12 781 000 resor med X-Trafi k. Det är i genomsnitt 

lite drygt 35.000 resor per dag. Vi är utan tvekan länets största rese-

arrangör och har förstås massor som vi vill informera våra resenärer om.

I resa tänker vi berätta om nyheter som du kan ha nytta av, låta 

dig möta människor som reser både långt och kort, ge dig prak-

tiska restips och förhoppningsvis också lite trevlig läsning.

Har du tips om något vi borde skriva om, skicka ett brev eller 

e-post till oss. X-Trafi k, Marknadsavdelningen, Box 125, 826 23 

Söderhamn eller marknad@x-trafi k.se

 Nästa nummer av resa kommer i din brevlåda i början av 

september. Trevlig läsning och trevlig resa!
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– Det är konstigt. Jag åker samma sträcka 
varje dag och tittar alltid upp från tidningen på 
exakt samma ställe, vid avfarten till Forsbacka.

Tills för tre år sedan pendlade Gunnar 
Höghielm med bil mellan Gävle och Sandviken 
varje dag och håller med om att det kan vara 
bekvämt att åka bil. 

– Jag gillar bilar, har en riktig jeep (ingen 
löjlig stadsjeep!) som kan köra över stock och 
sten. Men då kände jag att det inte var ekono-
miskt försvarbart längre.

Gunnar är chef för landstingets mansmottag-
ningar i Sandviken och Hudiksvall. Han arbetar 
med något så ovanligt som andrologi.

– Andrologi är läran om mannens sexu-
alitet och handlar både om fysiska och psykiska 
problem kring sexualiteten. I grunden är jag 
utbildad sjuksköterska och har jobbat på både 
akutmottagningen och senare ungdomsmot-
tagningen. 
   Att Landstinget Gävleborg har den här typen 
av verksamhet är nära nog unikt i landet. Det fi nns 
en mottagning i Järva utanför Stockholm också, 
men den är enligt Gunnar på väg att dras ner.

– Eftersom landstinget har ett ansvar att 
erbjuda service till alla invånare i länet, är jag 
i Hudiksvall en dag i veckan. Jag åker med X-
Tåget och det fungerar jättebra. Det enda jag 
saknar är möjligheten att dricka kaffe ombord.

På de längre resorna utnyttjar Gunnar tiden 
till att läsa för jobbets räkning och att ta en del 
telefonsamtal. Men mellan Gävle och Sandviken 
blir det mest olika tidningar och snack med 
medresenärer.

– Man träffar en hel del andra människor i 
bussen som man hejar på och pratar med. Jag 
åker verkligen inte kollektivt för att jag måste, 
utan för att jag har möjlighet att göra det, skrat-
tar Gunnar. Bussarna är rena och varma, chauf-

Namn: Gunnar Höghielm
Ålder: 54 år
Yrke: Enhetschef, sexolog, 
leg. sjuksköterska.
Familj: Son 11 år, två 
utfl ugna barn, änkeman
Intressen: Paddlar kajak 
och cyklar på sommaren, 
långfärdsskridskor och 
skidor på vintern, 
sjunger i kör

Bil: Mitsubishi Pajero 
Sport, -00
Buss: 41 mellan Gävle 
och Sandviken

Gunnar Höghielm:

Om cykelhållare 
och potensproblem

förerna trevliga och jag får lite tid för mig själv 
varje dag.
   Tiden ombord ger Gunnar en stunds avkopp-
ling. Han cyklar till bussen i Gävle och promene-
rar sedan oftast från Resecentrum i Sandviken 
till mottagningen på Torggatan. Mycket av hans 
arbetstid går åt till att prata med män som sökt 
sig till mansmottagningen av olika skäl.

– Oftast fi nns det en bakomliggande orsak till 
potensproblem eller andra problem i den sexu-
ella relationen. Vi försöker räta ut frågetecknen 
som kan fi nnas hos de som söker sig hit. Till ex-
empel kom en man hit för en infektion som han 
hade fått i 20-årsåldern när han gjorde rekryten. 
Nu var han 83 år. Under ett helt liv hade han be-
svärats i onödan av sin svampinfektion utan att 
veta vart han skulle gå för att få hjälp. Vi botade 
honom på en vecka.

– Många gånger söker man för ett fysiskt 
problem som sedan visar sig ha psykologiska 
 orsaker. Men det är nästan aldrig fel att ta kon-
takt med oss så slussar vi vidare om det behövs.

Även om Gunnar är en väldigt nöjd resenär, 
fi nns det två saker han tycker att man borde 
införa. 

– Det första gäller bussarna. Jag skulle vilja 
att alla bussar hade cykelhållare så att jag kunde 
ta cykeln ena vägen, till eller från jobbet. Det 
andra gäller alla män, som borde införa en kläm-
dag i månaden. På den dagen ska de klämma 
och känna på sina testiklar och runt sin penis 
för att upptäcka eventuella förändringar i tid. 
Alla kvinnor får lära sig att undersöka sina bröst 
– männen måste också ta ansvar för sin kropp. 

Mansmottagningen drivs av Landstinget Gävle-
borg. Alla män från 15 år och uppåt kan vända 
sig dit. Tidsbokning sker vardagar kl 9-10 på 
tel 026-27 86 35, övrig tid fi nns telefonsvarare. 
www.lg.se/mansmottagningen

R E S E N Ä R E N
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Är du en sån där som tar alla chanser 
att predika kollektivtrafi kens fördelar?
– Ja, det får man nog säga. Det är ju faktiskt 
min plikt, men jag gör det också med hjärtat. 
Jag är mycket engagerad i frågor som rör 
samhällsutveckling och dit hör kollektivtra-
fi ken. Det talas ofta om regional utveckling, 
tillväxt, miljömål, att hela Sverige ska leva 
och så vidare – och även om betydelsen av 
en bra kollektivtrafi k i dessa sammanhang. 
Det återstår dock mycket handling och poli-
tisk prioritering för att se till att kollektivtra-
fi ken verkligen får rätt förutsättningar att bi-
dra till det. Jag tycker inte att det vore fel att 
lägga till ordet Kollektivtrafi k när man pratar 
om Vård, Skola och Omsorg! Vår verksam-
het är ju faktiskt en förutsättning för oerhört 
många människor om de ska kunna ta sig 
till vård, skolor och omsorg – liksom till sina 
arbeten. Idag kan valet i realpolitiken stå 
mellan att lägga skattepengarna på att laga 
vägar eller att köra buss, vilket är smått ab-
surt. Människor måste kunna lita på att det 
fi nns möjlighet att resa. Om förutsättning-
arna plötsligt förändras och möjligheterna 
försvinner, försvinner också lätt människors 
tilltro till vår verksamhet. Jag har dock stor 

Det ska alltid vara 
tryggt att åka med oss

I N T E R VJ U N

förståelse för svårigheterna att vara politi-
ker, alla verksamheter kräver mer pengar!

Du har en väldig massa argument för ditt 
resande. Buss- och tågresenärer får ofta 
en slags ”förnuftighetsstämpel” på sig. 
Varför det?
– Ja, säg det. För min del är det viktigt att 
arbeta med saker som jag är intresserad av. 
Dessutom utgör framför allt tågresor en vik-
tig del av min tillvaro. Kollektivtrafi k handlar 
om att ge människor möjlighet att resa till-
sammans. Det är effektivt och ekonomiskt 
ur ett samhällsperspektiv, förutsatt att det 
fi nns ett tillräckligt stort underlag av rese-
närer. Vi måste komma ihåg att kollektiv-
trafi ken är en kraftigt skattesubventionerad 
verksamhet.

Det kräver en viss planering att åka kol-
lektivt. Hur kan ni bli ett alternativ även 
för människor som inte är så bra på att 
planera sina liv?
– Genom att göra turtätheten så hög att 
det aldrig är lång tid mellan bussarna längs 
områden med ett stort resandeunderlag. 
Stomlinjerna i Gävle, till exempel, har hög 
turtäthet och är snabba och raka med resul-
tatet att det stora fl ertalet människor har fått 
en mycket bra kollektivtrafi k. Tyvärr räckte 
inte pengarna till att ge alla som borde ha 
det den möjligheten, vilket jag beklagar.

Ställer vi kanske för stora krav på punkt-
lighet och tillgänglighet? Skulle det vara 
bättre med en mer sydeuropeisk livsin-
ställning?
– Nej, det tycker jag inte. Vi nordbor är nog 
vanligen mer strukturerade till vår natur och 
det är viktigt för oss att hålla tider. Det är 
dock alltid ännu viktigare att bussen körs på 
ett säkert och för resenären behagligt sätt 
än att tidtabellen hålls. Människor ska alltid 
känna sig trygga när de åker med oss.

Hur använder du din egen restid? Känner 
du ett krav att vara effektiv under resan?

– Det kräver en viss 
självdisciplin att 
jobba som jag gör. 
Men jag vet att om 
jag använder res-
tiden effektivt så 
kan jag bland an-
nat få mer tid över 
till att lattja med 
min son som är 
sex månader, när 
jag kommer hem. 
Därför använder 
jag restiden till att 
läsa, skriva, han-
tera mail och i viss 
mån tala i telefon. 
Jag använder den 
moderna tekniken 
för att kunna vara 
så effektiv som 
möjligt.

För väldigt många 
är det en frihets-
grej att kunna åka 
i egen bil. Kan du 
förstå det?
– Absolut. Jag 
tycker att man ska 
försöka välja rätt 
färdmedel vid rätt 
tillfälle. Vi har en bil som vi använder för att 
åka och storhandla, hälsa på släkten eller ta 
oss ut i svampskogen med. Men alla har inte 
möjlighet att ha bil och därför måste vi se till 
att det fi nns goda alternativ. För egen del 
skulle det inte vara ett alternativ att ta bilen 
mellan Uppsala och Söderhamn, jag skulle 
förlora massor av värdefull arbetstid på det 
sättet.

Det bästa för många människor skulle 
kanske vara att ha en någorlunda billig bil 
som de använde ibland, men åkte kollektivt 
så ofta de kunde. Genom att åka kollektivt 
bidrar man också till en bättre miljö och en 
högre trafi ksäkerhet på vägarna. Den som 

Malte Burwick har varit VD för X-Trafi k i en vecka när den här 
intervjun görs. Men han är långt ifrån ny i kollektivtrafi kbranschen. 
De senaste fyra åren har han varit Trafi k- och Parkchef i Gävle. 
Och han är en fl itig resenär, inte minst på tågen mellan Uppsala där han 
bor och Söderhamn där X-Trafi ks kontor ligger.
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”Om jag använder restiden  
effektivt, så kan jag bland annat få 

mer tid över till att lattja med min son när 

jag kommer hem”.

reser kollektivt får dessutom i genomsnitt 
bättre hälsa än den inbitne bilisten eftersom 
man rör sig mer, något som bland annat 
minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Vad blir nästa steg i kollektivtrafikens 
utveckling? Spårtaxi, förarlösa fordon, 
rullband?
– Spårtaxi är en fantastisk idé, men knap-
past genomförbar här hos oss. Jag har svårt 
att se att någon ”icke-storstad” skulle kunna 
investera i det som krävs för att bygga upp 
ett sådant system eftersom det skulle kosta 
många miljarder. Vi ska satsa på bussar och 
tåg, kompletterade med samhällsbetald 
taxi där det behövs. Vi ska också verka för 
att bussar prioriteras i städernas trafiksys-
tem genom särskilda bussgator och signal-
system som ger dem förkörsrätt för att göra 
dem ännu mer attraktiva som färdmedel.

Kan du nämna en stad eller en region 
med bra kollektivtrafik?
– Stockholm och Göteborg har väldigt bra 
kollektivtrafik. Men det finns även flera 
lite mindre städer som är bra, till exempel 
Jönköping och Luleå. Gemensamt för dem 
alla är att de har satsat på stomlinjenät och 
prioriterat trafiken till och från de stora be-
folkningsområdena.

Kan du tänka dig helt bilfria städer eller  
zoner?
– Ja, absolut – åtminstone zoner. Frågan är 
väl bara hur stora zonerna ska vara. Det är 
mycket viktigt att ha en dialog med närings-
idkarna i sådana frågor. Rätt utfört med väl 
anpassade kringarrangemang tror jag att 
även handlarna många gånger kan bli vin-
nare vid begränsning av biltrafiken. Många 
centrumbesökare vill kunna flanera i lugn 
och ro utan bullrande och farliga bilar. På 
många håll har man kunnat notera uppsving 
för handeln och turismen efter centrum-
ombyggnader som gett fotgängarna ökat 
tillträde till det attraktivare bilfria gaturum-
met.

Mycket av vårt resonemang har handlat 
om trafiken i städerna? Hur kan kollek-
tivtrafiken bli ett alternativ på landsbyg-
den?
– Jag tror att man måste inse att vi inte kan 
köra kollektivtrafik överallt. Det måste finnas 
ett rimligt resandeunderlag, annars blir det 
alltför dyrt. Men här handlar det om politik 
och det är lätt att besluten blir prejudikat, 
alltså att trafik på ett ställe leder till krav på 
liknande trafik på andra ställen.

Vilka frågor vill du driva som VD för  
X-Trafik?
– Det finns många, men låt mig nämna 
några:
• Ytterligare ökad tillförlitlighet. Människor 

ska alltid kunna lita på att trafiken fungerar.
• Långsiktighet. Undvik snabba förändringar 
som skapar förvirring och minskar förtroen-
det för kollektivtrafiken.
• Ytterligare ökat engagemang hos entre-
prenörerna. Alla förare ska se sig själva som 
personer som ger våra resenärer service. 
Olika slags bonussystem kan vara intres-
santa.
• Ökad prioritering av busstrafiken på 
gatorna med bättre framkomlighet. 
Bussresenären ska känna sig som vinnare.
• Förbättra helhetssynen hos kommunerna 
och landstinget. Idag är det inte helt sam-
ordnat mellan de olika penningpåsarna.
• Öka kollektivtrafikens egen attraktions-
kraft. Allt vi erbjuder ska upplevas som en-
kelt, tryggt, snabbt, rent och snyggt.

• Öka nyttjandet av modern teknik för 
smartare och effektivare lösningar, vid tra-
fikplanering såväl som vid till exempel infor-
mationsarbete. Bland annat erbjuder GIS, 
geografiska informationssystem, fantastiska 
möjligheter.
• Ett närmare samband mellan visioner och 
realpolitik. Stora satsningar görs på infra-
strukturen i till exempel järnvägsnätet, men 
inom driften saknas ofta pengar.

Slutligen, vad skulle få dig att sluta åka 
kollektivt?
– Ingenting, om man inte kraftigt skulle för-
sämra allt  som har med resandet att göra, 
till exempel tillåta rökning överallt. Eller 
om man inte alls kunde lita på tidtabellen 
längre. 
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Enkät gav ros och ris
”De som bor längs stomlinjerna är mycket 
nöjda och de som blev av med sina buss-
linjer är mycket missnöjda.” Så enkelt skulle 
man kunna sammanfatta resultaten av den 
enkät som genomfördes i månadsskiftet 
november/december. Men bakom siffrorna 
döljer sig förstås en mängd olika uppfatt-
ningar om busstrafi ken i Gävle.

Under vecka 49, 2004, genomfördes 
en enkät ombord på stadsbussarna och 
bland annat på X-Trafi ks försäljningsställen 
i Gävle. Cirka 800 enkäter delades ut och 
320 enkäter (40%) besvarades.

Nöjd eller inte?
70% av alla svar kom från resenärer som 
bor längs någon av de stora stomlinjerna 
med tät trafi k. Av dessa var 80% mycket 
nöjda med trafi ken. Antalet enkätsvar från 
boende i Hemlingby och Åbyggeby som 
förlorat sin trafi k, var inte så stort. Men av 
de cirka 35 enkäter som kom in var i stort 
sett alla mycket missnöjda.

Många reser ofta
En stor andel (85%) har svarat att de reser 
varje dag eller fl era gånger per vecka. 80% 
har uppgett att de reser dagtid.

Endast 15% bedömer att de har mindre 
än 100 meter till närmaste hållplats och 
hela 40% har mer än 400 meter.

Mer trafi k önskas
Gemensamt för svaren från de olika om-
rådena är att pålitligheten är viktig, liksom 
att bussresan går snabbt och känns trygg. 
Många vill ha mer trafi k, både till olika bo-
stadsområden som Hemlingby, Åbyggeby, 
Brynäs, Stigslund, Strömsbro och Hille. På 
stomlinjerna vill man ha tätare turer, fram-
för allt på helgerna.

Ett knappt år senare kan man kon-
statera att förändringarna till stora delar har 
varit lyckade. Åtminstone för den stora delen 
gävlebor som fi ck bättre kommunikationer. 
Antalet resor ökade med 7 procent under de-
cember 2004.

– Tidtabellerna blev enklare med tätare tu-
rer, vilket gör att människor ser bussen som ett 
tydligare alternativ för sina resor, menar Lennart 
Skoog, trafi kplanerare på Swebus. Det går snab-
bare idag att ta sig med bussen till och från de 
stora bostadsområdena.

En annan effekt av det nya linjenätet är att 
Gävles större köpcentra har fått bättre trafi k.

– Många tar 1:an från stan ut till Valbo Köp-
centrum. Även Hemlingby Köpcentrum och inte 
minst centrumhandeln har märkt av att det kom-
mer fl er med buss.

På minussidan ligger de bostadsområden som 
inte fi ck del av de nya stomlinjerna. Och på vissa 
sträckor behövs betydligt tätare turer.

– Vi skulle vilja bygga ut trafi ken mer till 
bland annat Hille och Stigslund. Visserligen 
kommer det redan från 22 augusti att bli halv-
timmestrafi k till Stigslund och Hille hela dagar-
na (måndag – fredag, 06:20 – 18:20) men det 
behövs egentligen ännu tätare trafi k till dessa 
områden. Brynäs centrum får bättre trafi k när 
linje 12 den 22 augusti börjar trafi kera Fjäll-
backens köpcentrum och Brynäs centrum. Men 
även till Hagaström, Valbo och Andersberg 
fi nns behov av tätare trafi k, konstaterar Lennart 
Skoog.

Den 16 augusti förra året genomfördes den största 
förändringen i Gävles busstrafi k på mer än 50 år. 
Ett helt nytt busslinjenät såg dagens ljus. Tre stomlinjer 
med tät trafi k mellan de stora bostadsområdena och 
centrala Gävle är grunden för stadstrafi ken i Gävle.
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  Med facit i hand …

Första vintern med Stadsbussarna i Gävle
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Marie Stolt och Harry (Chinese Crested Powder Puff), Sätra

– Jag har alltid haft tjänstebil tidigare, men nu har jag åkt buss till 
jobbet hela vintern. Det har fungerat jättebra. Jag bor längst upp 
i Sätra och tar 10:an eller 2:an ner till stan. Till 2:an får jag gå en 
bit, men det kan vara skönt ibland. Jag har åkt med 10-dagarskort 
hela tiden, trots att jag vet att det blir billigare med 30-dagars-
kort. Jag har kanske varit lite optimistisk och tänkt komma igång 
tidigare med att cykla till jobbet. Men nu ska det i alla fall bli av!

Iris Roos, förskollärare och utvecklings-
ledare på Tummelisagårdens förskola i 
Hemlingby, med ansvar för fem avdelningar 
och 93 barn. 

Hur har det fungerat för er den första vin-
tern utan buss i Hemlingby? 
– Vi har fått stanna hemma från de fl esta 
stadsaktiviteter. Tidigare åkte vi ungefär en 
gång i veckan till biblioteket, nu har vi varit 
på ett teaterbesök. Men med de små barnen 
kan vi inte ta oss i väg någonstans.

Dessutom så kan inte längre föräldrar 
välja att ha sina barn här om de inte har bil. 
En förälder blev tvungen att fl ytta sitt barn 
härifrån, sedan man la ner bussen. Och när 
vi har vikarier som inte har bil så är det också 
krångligt, de ska vara här tidigt och måste gå 
ända nerifrån McDonalds. 

Hur långt har ni till närmaste busshållplats?
– Vi måste gå i en halv timme med barnen för 
att komma till bussen, sen måste vi förstås gå 
lika långt hem, igen.

Kan du förstå argumenten från kommu-
nen? Att för få åkte buss tidigare?
– Bussen kanske inte behövs så tätt hela 
dagen, utan på vissa tider. På morgonen för-

stås, förmiddagen, eftermiddagen och så på 
kvällen. Folk måste ju kunna ta sig till skola 
och jobb! Och ut till skogen! Vi är mycket ute 
på grillplatserna men vi märker stor skillnad, 
det är mycket mindre folk nu. Skolgrupper 
och pensionärer tar sig inte längre ut i sko-
gen.

Har man tagit åt sig av era protester på 
något sätt?
– Nej ännu har vi inte någon buss!

Tänker ni fortsätta att agera? Hur?
– Vi har fullt upp med vår dagliga verksamhet 
och har inte så mycket tid, men vi har skrivit 
på protestlistor och alla föräldrar, barn och 
personal ställer upp om det behövs!

Hemlingby-
bussen tillbaka 
på prov
Protesterna mot den indragna buss-
linjen till Hemlingby har varit starka 
under hela vintern. Det har fått 
politikerna i Tekniska nämnden att 
låta bussen återuppstå på prov från 
22 augusti 2005 till och med 11 
juni 2006. Det blir trafi k alla dagar 
i veckan, både på morgonen, under 
dagen och på kvällen. 

Trafi ken kommer att utvärderas in-
för nästa års tidtabell. Om resandet 
inte blir tillräckligt stort, fi nns risken 
att linjen läggs ned igen.

7resa

  Med facit i hand …

Första vintern med Stadsbussarna i Gävle
Fakta: Under 2004 ökade intäkter-
na för stadstrafi ken med 3,4 mkr, 
från 51,3 till 54,7 mkr. Samtidigt 
ökade kostnaderna från 103,3 
till 106,5 mkr. Efter införandet av 
det nya linjenätet minskade först 
resandet, för att sedan succe-
ssivt utvecklas allt starkare. Under 
 decemberveckorna 49-52 note-
rades en ökning med 7% jämfört 
med samma period 2003.
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Gävle

Söderhamn

Hudiksvall

Furuvik

Ljusdal

Wij Trädgårdar
I Ockelbo byggs en unik anläggning – ett centrum för nord-
isk trädgårdskultur. Initiativtagare är Lars Krantz som tidi-

gare skapade Rosendahls Trädgård. Nu har Lars och hans 
medarbetare kommit en bra bit på väg med de olika 
delarna i Wij Trädgårdar. Ta X-Tåget till Ockelbo och 
därefter Kuxabuss eller en promenad på cirka 2 km.

Öppettider: 17 juni - 28 augusti, kl 11-17 alla dagar 
i veckan, kvällsöppet varje torsdag till kl 19.

29 augusti - 2 oktober, kl 11-17 onsdag – söndag, 
kvällsöppet varje torsdag till kl 19. Gratis för barn upp 
till 16 år. 40 kr för vuxna. 

www.wij.se

Ta tåget till sommaren
Vad ska du göra i sommar? Får vi rekommendera  
en utflykt med tåg till något av alla besöksmål som 
vårt län har att erbjuda? Vi har valt ut några resmål  
som du når med X-Tåget. Trevlig resa!

Järvzoo
Om du möter en björn – spring inte. Björnar springer mycket 

fortare. Klättra inte upp i ett träd. Björnar gör det också, 
både snabbare och effektivare.

Möt våra stora däggdjur och fåglar på nära håll när 
du vandrar längs den 3 km långa trätrottoaren. Årets 
stora nyhet är rovdjurscentret ”De 5 Stora”. Där möter 
man de fem stora rovdjuren – björnen, vargen, järven, 
lodjuret och människan. Där får du också veta mer om 
vad du ska göra om du råkar möta björn, lo eller varg i 
det fria. Ta X-Tåget till Järvsö. 

Öppettider: Alla dagar kl 10-17 (13/6-30/9). Gratis för 
barn upp till och med 6 år, ungdom 7-17 år 75 kr, vuxna 

120 kr. Familjekort (2 vuxna + 2 barn) 315 kr. 
www.de5stora.com. www.jarvzoo.se

Möljen och Fiskarstan i Hudiksvall
 Att fisket var viktigt i Hudiksvall under flera hundra år visar 

minnen från den tiden – Strömmingssundet och sjöbodar-
na vid Möljen. Fiskarstan, där fiskarna bodde vintertid, 
med sina karaktäristiska trähus med inbyggda gårds-
tomter, är ett annat exempel. De röda sjöbodarna  på 
båda sidor om Sundskanalen är något av Hudiksvalls 
signum. Fiskarstan brann 1792. Stadsdelen återupp-
byggdes i en s k rutnätsplan med en låg och tät trä-
husbebyggelse som än idag finns kvar. De flesta av 
dagens byggnader härstammar från 1800-talets mitt. 

Tidigare bodde här fiskarbefolkning under vinterhalvå-
ret, därav namnet Fiskarstan. Ta X-Tåget till Hudiksvall och 

ströva runt i de pittoreska kvarteren vid vattnet.

8 resa
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Ta tåget till sommaren

Sommarshopping i Gävle
Små butiker, gallerior och en livlig torghandel väntar i lä-
nets största stad. Kombinera shopping med ett besök på 
en uteservering eller kryp in i någon mysig restaurang. 
Shopping är ju egentligen den perfekta sommarak-
tiviteten – helt oberoende av vädret. Ta X-Tåget till 
Gävle.

Öppettider: De fl esta butiker har öppet måndag-
lördag kl 10-19. Butikerna kring Stortorget även sön-
dagar kl 12-16.

Sveriges Järnvägsmuseum
Se en unik samling med några av världens fi naste lok och 
vagnar. Hela den svenska järnvägshistorien från de första 
ångdrivna loken till dagens höghastighetståg. En fasci-
nerande resa genom Sveriges utveckling de senaste 
170 åren. Ta X-Tåget till Gävle och därefter buss nr 2 
till Sörby Urfjäll.

Öppettider: Alla dagar kl 10-16 (20/6-21/8). Stängt 
midsommarafton och midsommardagen. Gratis för 
barn upp till 16 år. 40 kr för vuxna, 20 kr för studerande 
och för pensionärer. 
www.banverket.se/jarnvagsmuseum

Furuviksparken
I hela 105 år har Furuviksparken 10 km söder om Gävle varit 
ett populärt utfl yktsmål för hela familjen. I år har man 
tagit de första stegen mot en ännu starkare satsning 
på apor, där målet är att bli en av norra Europas bästa 
temaparker för apor. I Furuvik fi nns förutom 47 olika 
djurarter ett nöjesfält, cirkus med de populära 
Furuviksbarnen, utomhusbad, en härlig parkmiljö 
att vistas i. Dessutom besöks parken av några av 
Sveriges mest populära artister. Eller vad sägs om 
Darin, Lena Ph, Nordman, Magnus Uggla, Thomas Di 
Leva och Pistvakt.

Ta X-Tåget till Gävle och därefter Furuviks-Expressen 
ända fram till entrén. Öppettider: 18 juni - 14 aug kl 10-
19. 15 aug - 21 aug kl 10-17. 27 aug - 28 aug kl 10-17. 
www.furuvik.se

9resa

Åk med sommardagkort
Köp ett dagkort så reser 
du en hel dag i hela länet 
med alla X-Trafi ks tåg 
och bussar. Det kostar 
bara 100 kr för vuxna 
och 60 kr för ungdomar. 
Erbjudandet gäller i 
juni och juli 2005.
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Klockan 06.00 varje vardagsmorgon 
tar informatörerna på X-Trafi ks 

Trafi kupplysning på sig sina headsets. 
Om det är dåligt väder vet de att en 

körig dag ligger framför dem.

Trafi kupplysningen –

Bäst i Test!

10 resa
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– Det konstigaste samtal vi har 
fått, var nog från en person som hade glömt 
både ett element och en höbal ombord på 
ett X-Tåg. Det visade sig att höbalen var till en 
kanin, men man hade ju redan börjat undra, 
skrattar Roger Östlund. Tillsammans med Jenny 
Bergström och Linda Norlander-Styf jobbar han 
på Trafi kupplysningen och de är bäst i Sverige 
på att svara i telefon.

Nu är inte Trafi kupplysningen i första hand 
till för att leta reda på borttappade saker, men 
de får vara med om lite av varje i sitt jobb.

– När man till exempel hjälper ett barn som 
”tappats bort” på ett tåg eller buss att komma 
tillrätta känns det förstås lite extra roligt, säger 
Jenny.

Trafi kupplysningens främsta uppgift är att 
hjälpa resenärer att hitta bästa möjliga resväg 
oavsett varifrån man reser eller vart man ska.

– Men det blir lite svårt när det ringer män-
niskor från Danmark och frågar hur de ska kom-
ma vidare från platsen de befi nner sig på, säger 
Linda. Då kan det vara Nummerupplysningen 
som av misstag kopplat vidare till oss. Men vi 
försöker alltid hjälpa till så gott vi kan.

Att X-Trafi ks Trafi kupplysning är duktig har 
man papper på. De utsågs förra året till bästa 
kundservice i klassen ”Resor & Trafi k” i konkur-
rens med bland andra Vingresor. Och Linda fi ck 
redan 2003 utmärkelsen ”Ms Contact Center” i 
samma tävling. Bäst i Test, alltså. Själva tävling-
en går till så att ett undersökningsföretag ringer 
200 anonyma samtal och bedömer hur snabbt 
och korrekt man svarar och med vilken attityd 
man bemöter kunderna.

– De vanligaste frågorna som människor har 
är av typen ”När går bussen till …” eller ”Hur 
kommer man till …”, berättar Linda. Vi har alla 
tidtabeller i våra datorer och kan snabbt slå upp 
det när någon ringer. Sedan har vi förstås själva 
mycket i huvudet när det gäller geografi n eller 
priser på olika resor.

– Många som ringer tror att vi sitter i Gävle 
och en del har svårt att tro att vi kan hjälpa dem 
när vi sitter i Söderhamn. De blir lite förvånade 

Fem bra sätt 
att få information
Ring 0771-9 10 10 9 till Trafi k-
upplysningen.

På X-Trafi ks hemsida www.x-
trafi k.se, fi nns alla tidtabeller 
att ladda hem som pdf-fi ler. 
Reseplaneraren är en nyut-
vecklad tjänst på hemsidan 
som ger stora möjligheter att 
skräddarsy sin reseinforma-
tion.

Talsvar – en automatisk tjänst 
som är under utveckling. 
Använd tjänsten om du vill ha 
information om X-Trafi ks buss- 
och tågtider.

Tryckta tidtabeller skickas hem 
till alla hushåll. Busschauffören 
kan också ha ett begränsat 
antal för den aktuella linjen.

Busshållplatsen. Där fi nns tid-
tabeller anslagna för de linjer 
som trafi kerar hållplatsen. På 
vissa större hållplatser fi nns 
även annan trafi kinformation.

Fakta: 
Trafi kupplysningen 
X-Trafi ks Trafi kupplysning är 
bemannad vardagar kl 06.00-
22.00 och helger kl 09.00-
22.00. Övrig tid kan du använda 
Talsvar.

År 2004 besvarades 87.616 
samtal.

Trafi kupplysningen har radio-
kontakt med all busstrafi k i 
länet. De har även direktlinjer 
till länets buss- och tågdrifts-
centraler.

Telefonnumret 0771-9 10 10 9 
kostar som ett vanligt lokal- 
samtal, oavsett varifrån i länet  
du ringer. Ringer du från din 
mobiltelefon, gäller din mobil-
operatörs taxa.

när vi kan beskriva precis hur de ska gå för att 
komma rätt, säger Roger.

Den här förmiddagen är det relativt lugnt på 
telefonerna. Det är fredag och vackert väder.

– Det är alltid större tryck i början av veckan, 
säger Jenny. Och när det är dåligt väder har folk 
mindre tålamod att vänta eller vill vara säkrare 
på att komma fram i tid. Då ringer det många 
fl er. Man kollar alltid vädret lite extra på kvällen 
för att förbereda sig om det ska bli oväder och 
körigt på jobbet.

Trafi kupplysningen, 0771-9 10 10 9, har öp-
pet från kl 06.00 till klockan 22.00 på vardagar 
och mellan kl 09.00 och kl 22.00 på helger. De 
inkommande samtalen fördelas rättvist av en 
dator mellan de tre informatörerna, den som 
varit ”ledig” längst får ta nästa samtal. Dygnet 
runt kan resenärer även få hjälp via Talsvar på 
samma telefonnummer eller via Reseplaneraren 
på X-Trafi ks hemsida.

– Men vill man ha snabba upplysningar är 
dock inte e-post den rätta vägen att gå, säger 
Jenny. Vi kan inte garantera att någon hinner 
besvara frågan samma dag och då kan det ju 
redan vara för sent.

– Vi märker också att framför allt äldre blir 
lite stressade av att det kostar pengar att ringa 
till oss. Vårt 0771-nummer kostar som ett vanligt 
lokalsamtal, säger Linda. Det är klart att det kan 
kosta en del om man ringer från mobiltelefon, 
men från en vanlig telefon blir det inte särskilt 
dyrt. Tidigare, när vi hade ett 020-nummer som 
var gratis, fi ck vi för många bus-samtal och be-
rusade som bara ville ringa och prata av sig.

Vilken är då den viktigaste egenskapen om 
man ska jobba på trafi kupplysningen?
– Tålamod, svarar alla tre med en mun. 
Man kan också gissa att det underlättar om man 
gillar att tala i telefon.

– Fast när vi är lediga undviker vi telefonen 
så mycket det går, säger Linda. Alla tre låter sina 
respektive svara när det ringer hemma. 

Och de erkänner att de lätt faller in i samma 
tonläge som på jobbet, om de någon gång 
ändå tar luren på fritiden.

Viktigaste egenskapen om man ska 

jobba på Trafi kupplysningen? 

– Tålamod, skrattar alla tre med en mun. 

Trafi kupplysningen

0771- 9 10 10 9
www.x-trafi k.se
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Dieselskatten höjer priserna
Från 12 juni har X-Trafik tvingats höja biljettpriserna. 
Det är främst ökade drivmedelspriser, höjda löne-
kostnader och en särskild skatt på dieselbränsle som 
är orsaken. Effekten av dieselskatten motsvarar cirka 
2 miljoner kronor per år för X-Trafik.

– Vi kan inte räkna med några ytterligare pengar 
från våra ägare kommunerna och landstinget, säger 
Lars Björling, marknadschef på X-Trafik. Alternativet 
är att minska trafiken ytterligare men det ser vi som 
en dålig lösning.

Satsa på ett kort
– Det bästa sättet att minska effekterna av prishöj-
ningen som resenär är att köpa något slags kort. 
Prisökningen är störst på enkelbiljetter som man be-
talar kontant. För vissa kort har rabatten däremot till 
och med ökat i förhållande till kontantpriset.

Lars Björling rekommenderar att man tar chansen 
att åka riktigt billigt nu i sommar.

– Ett sommardagkort kostar bara 100 kr för vuxna 
och 60 kr för barn. På det åker man en hel dag över 
hela länet med både buss och tåg.

– En annan höjdare är Fritidskortet för ungdomar 
under 21 år. Det kostar 420 kronor och gäller dygnet 
runt under sommarlovet i hela länet.

För komplett prisinformation, se www.x-trafik.se, 
tidtabellen som distribuerats till alla hushåll eller ring 
Trafikupplysningen 0771-9 10 10 9.

Bussar kör  
5820 mil per år
Statistiska Centralbyrån har räk-
nat ut att Sveriges bussar kör i 
genomsnitt 5820 mil per år. Mest 
av alla fordon kör timmerbilar, 
som rullar 13850 mil per år. 

Personbilar kör i snitt 1440 
mil per år och mest av alla bilar 
rullar de som finns i Stockholm. 
Där kör varje bil i genomsnitt 
1530 mil per år.

Sommarens banarbeten
I sommar kommer flera större banarbeten att 
störa tågtrafiken i vårt område. Under veck-
orna 28-38 ska sträckan Bollnäs-Ljusdal an-
passas för snabbtåg. Man förbättrar då också 
bärigheten.

Dessutom pågår arbetet med Edängebron 
mellan Järvsö och Ljusdal under hela somma-
ren och en bit in på hösten.

Ett flertal mindre arbeten kommer också 
att genomföras. På X-Trafiks hemsida finns ak-
tuell information om störningar i tågtrafiken. 
www.x-trafik.se

Ta bussen och X-Tåget  
till Cityfesten
Sveriges största gratisfest hålls i Gävle i mitten av  
augusti. Cityfesten lockar besökare från hela länet 
och mer därtill. Som vanligt kör vi extrabussar och 
extra Natt-X-Tåg under dessa dagar. Håll utkik efter 
annonser i dagspressen eller gå in på vår hemsida för 
mer information. www.x-trafik.se

1,5 varv  
runt jorden
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Du vet vart du ska, men inte hur du ska komma dit. Lugn, hjälpen fi nns på X-Trafi ks 
hemsida. Vid sidan av den manuellt bemannade Trafi kupplysningen och Talsvar har 

X-Trafi k vidareutvecklat sin Reseplanerare som nu tillhör de främsta i landet.
– Vi är mycket stolta över hur bra den har blivit, menar Andreas Eriksson på X-Trafi k.

Nyhet från X-Trafi k: Reseplaneraren

Enklare att hitta rätt resa

Du kan söka resor i hela länet under 
hela den gällande tidtabellsperioden. 
Du väljer också vilka färdmedel du vill 
använda.

Sök på hållplats
Välj mellan vilka hållplatser du vill åka. 
Är du osäker på namnen fi nns en lista att 
välja från. Systemet föreslår också olika 
hållplatsnamn om du inte träffar rätt. Du 
kan även lägga in ett uppehåll under re-
san. Ange bara var du vill stanna och hur 
länge. 

Sök på adress
Skriv in den gatuadress du vill åka från 
och vart du vill åka. Systemet räknar ut 
var närmaste hållplats ligger och hur 
långt det är dit. 

Sök på kartan
Har du varken hållplats eller gatuadress 
går det lika bra att bara peka på kartan 
var du vill börja och avsluta din resa. 
Du får gatuadresser och hållplatser på 
köpet. 

Visa hållplatsen på bild
När du söker resa med hjälp av kartan, 
kan du klicka på de olika hållplatserna. I 
takt med att systemet byggs ut kommer 
man så småningom att kunna se en bild 
från alla 4000 hållplatser.

Bytestid
Om du vill ha lite extra tid när du ska 
byta mellan två bussar eller andra färd-
medel, väljer du att systemet ska ta hän-
syn till det. 

Prioritera tid eller byten
Du kan välja om du vill att resan ska ta 
kortast möjliga tid eller hellre innehålla 
få byten. 

Tid och ressätt
Du får fyra resförslag med avgång, an-
komst, antal byten och restid. Där visas 
även vilka busslinjer och tåg som ingår 
i din resa.

Resväg eller detaljerad resväg
Välj om du vill ha något resförslag pre-
senterat tydligare. Väljer du alternativet 
”Detaljerad resväg” får du en lista med 
alla hållplatser som passeras och vid vil-
ket klockslag detta sker.

Pris
När du fått förslag på de fyra resalter-
nativ som passar dina önskemål bäst, 
kan du även se vad resorna kostar med 
några olika betalningssätt.

– Vår Reseplanerare är riktigt 
skarp, myser Andreas Eriksson, systemansva-
rig för den nya tjänsten. Andreas är kanske allra 
mest nöjd med kartfunktionen, men en snabb 
guidning genom alla funktioner visar att det 
fi nns många både vettiga och smarta lösningar.

X-Trafi k har haft en liknande tjänst i fl era år på 
sin hemsida, men den nya reseplaneraren har 
tagit fl era steg framåt i utvecklingen.

– Reseplaneraren är sammankopplad med 
samma system som skapar våra tidtabeller. Det 
är företaget Forsler & Stjerna som tagit fram 
båda systemen. Kartena har utvecklat kartorna, 
som laddas snabbt och är mycket detaljerade.

– På andra hemsidor är det vanligt att man får 
vänta när man till exempel förfl yttar sig i sidled i 
kartbilden. Här laddas även områdena omkring 
och ligger färdiga när du panorerar över kartan.

– En annan riktigt bra grej är att vi lägger in 
fotografi er på alla 4000 hållplatser i hela länet. 
Redan nu fi nns över 500 bilder i databasen och 

det ökar snabbt. Man 
kan alltså gå in och se 
om hållplatsen man 
tänkt åka till ser ut att 
vara den rätta, eller 
skaffa sig en igenkän-
ning innan man kom-
mer dit. Vi tror att det 
ökar tryggheten för 
många resenärer, sä-
ger Andreas Eriksson.

Utvecklingen av Reseplaneraren har tagit 
några månader och på X-Trafi k är man glada 
över att ligga så långt framme i servicen till sina 
resenärer. Men man nöjer sig förstås inte med 
detta.

– Nästa steg blir nog att vi kan lägga in tra-
fi kstörningar i systemet. Då skulle reseförslagen 
även ta hänsyn till vägarbeten och avstängda 
gator.

Vi lägger in fotografi er på 

alla 4000 hållplatser 

i hela länet

13resa

Reseplaneraren hittar du på www.x-trafi k.se
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Mer om våra kort, priser och villkor hittar du på www.x-trafi k.se

Valet är ditt:

Vilket kort 
passar dig bäst?
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10-dagarskort
Gäller för obegränsat antal resor 
under 10 olika resdagar inom de 
zoner du valt.

Dagkort
Gäller för obegränsat 
antal resor i hela länet 
under en resdag.

Enkelbiljett
En biljett utan rabatter som du 
köper för den aktuella resan.

Årskort
Gäller för obegränsat 
antal resor under ett år. 
Finns för både vuxen 
och ungdom.

Fritidskort
Gäller för resor i hela länet för 
ungdomar under 21 år i 90 dagar, 
efter kl 17 och fram till kl 04, samt 
dygnet runt under helger och 
större skollov.  

NYHET!

Stadsbusskort
Gäller för obegränsat antal resor under 
en 30-dagarsperiod inom en eller två 
zoner  i Gävle. Finns för vuxen och 
ungdom. Håll utkik efter mervärden 
som kopplas till Stadsbusskortet.

Seniorkort
För dig som är över 65 
år. Gäller för obegränsat 
antal resor i hela länet 
under ett kalenderår.

30-dagarskort
Gäller för obegränsat 
antal resor under en 
30-dagarsperiod inom 
de zoner du valt. Finns 
för både vuxen och 
ungdom.

NYHET!

Värdekort
Ladda med 100, 200, 300, 
400 eller 500 kr. Ger 20-30% 
rabatt på enkelresor.

SÄLJSTART 
22/8-05
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resa utges av X-Trafi k . Tidningen distribueras 

till samtliga hushåll i Gävleborgs län.

Ansvarig utgivare: Lars Björling.

Produktion: Kilometer Reklambyrå. 

Upplaga: 160.000 ex.

För ej beställt material ansvaras ej. All eventuell 

vinstskatt i tävlingar betalas av vinnaren.

Vinn Värdekort!
Skicka korsordet senast 8 augusti 2005 till: X-Trafi k, Box 125, 806 23 
Söderhamn. 1:a pris är ett Värdekort på X-Trafi k laddat med 500 kr. 
2:a-5:e pris är Värdekort laddade med 400 – 100 kr. Vinnarna med-
delas per brev och publiceras i nästa nummer av resa. Eventuell vinst-
skatt betalas av vinnaren. Glöm inte namn, adress och telefonnummer.

Valet är ditt:

Vilket kort 
passar dig bäst?
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Ta bussen på fritiden
Gör dig fri på din fritid. Åk ut i naturen och ägna dig åt dina fritidsintressen. 
Det finns massor av spännande platser du kan nå utan bil. Ta bussen på din fritid.

X-Trafik AB, Box 125, 826 23 Söderhamn. Tel 0270-741 00, www.x-trafik.se


