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 Nyheter från X-trafik 
Vi tar kollektivtrafiken till nya höjder! 

 

   

 
 

 

   Upptäck sommaren! 

Res hur mycket du vill i hela länet med X-
trafik. 

Kampanjpris 15 juni - 15 augusti. 

Med våra bussar och X-tåg har du möjlighet 
att koppla av och samtidigt resa snabbt och 
bekvämt till sommarens spännande platser. 

Läs mer här http://sommar.xtrafik.se/ 

 

   

  

 Fler väljer att resa hållbart 
med X-trafik! 
För första gången någonsin har vi under de 
första 6 månaderna i år över 7,5 miljoner 
registrerade resor, vilket är ca 300 000 fler 
resor jämfört med samma period förra året. 

 

 

   
 

 

   

   

 
 

 
"Tillsammans för vår hållbara 
framtid genom smarta resor och 
möten" - Det är SMART Resplans vision. 

Sandvik, Coor, Arbetsförmedlingen, Tyréns 
och Region Gävleborg investerar tid och 
engagemang för att tillsammans ge och få 
stöd av varandra i att arbeta 
med klimatsmarta tjänsteresor och 
pendlingsresor. 

 

   En nulägeskartläggning och analys av 
resevanor finns nu att arbeta med i 
projektet för hållbara resor och möten. Och 
nu är målsättningsarbetet i gång.  

Handlingsplaner och aktiviteter ska tas fram 
för att skapa förutsättningar att resa och 
mötas hållbart. 

Arbetet förväntas leda till minskad 
miljöpåverkan för ett hållbart samhälle, 
sänkta kostnader för resor, attraktiva 
arbetsplatser och hälsovinster för de 
anställda. 

Kan det här vara något för ditt företag? Ta 
kontakt med Susanne eller Linda för ett 
besök på ditt företag. 

susanne.lantz@regiongavleborg.se 

linda.landstrom@regiongavleborg.se 

Läs mer http://xtrafik.se/smart-resplan 

 

   

       

   

   
 

   160 har redan provåkt - gör 
det du också! 
Pendlar du med bil och är lite nyfiken på bussen eller 
tåget? Då och då har vi prova-på-kampanjer på utvalda 
sträckor för att få fler att upptäcka fördelarna med att resa 
kollektivt. 

Man får då prova att åka sträckan gratis med X-trafik i 30 
dagar. 

I höst kommer nya chanser att provåka, men vilken 
sträcka det blir är ännu inte helt klart. Håll utkik på vår 
facebooksida så kommer information längre fram. 

   

   

 WiFi 
Vi underlättar för dig som 
arbetar ombord! 

På alla våra bussar finns 
internet ombord! 

 

   Realtid 
I X-trafiks app, 
reseplaneraren eller i 
monitorer ser du när bussen 
kommer. 

För X-tågen finns denna 
information på 
https://www.sj.se/#/ 

 

 

   Fossilfria 
bussar 
Alla X-trafiks dieselbussar 
kommer snart gå på 100 
procent syntetisk diesel, så 
kallad HVO. 

Koldioxidutsläppet minskar 
med upp till 90 procent 
jämfört med vanlig diesel. 
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Om du inte vill ha fler utskick ifrån oss så kan du avanmäla dig här 
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