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

 

   

 
 

 

   SMART Resplan! 
Sänk resekostnaderna - bli en attraktiv 
arbetsgivare - stärk ditt varumärke! 

Unikt erbjudande från kollektivtrafiken! 

Allt fler företag pratar mindre om sina 
produkter och tjänster och mer om sin roll i 
samhället för att möta kundernas 
förväntningar. Vill du vara ett företag i 
framkant och vara med i Gävleborgs 
"SMARTA" nätverk? 

För mer information kontakta: 

susanne.lantz@regiongavleborg.se 
0270-741 07 
linda.landstrom@regiongavleborg.se 
0270-741 12 
 

Intresseanmälan senast 30 november 2015! 

 

   

   

 Nya biljetter för dig som 
reser med X-trafik och UL 
Från 1 juni erbjuder X-trafik och UL 
gemensamma biljetter för att kunna resa i 
båda länen.  

Dessa finns i form av 30-dagarsbiljetter för 
två olika områden: Gävle stad + UL län och 
X-trafik län + UL län. 
 
Biljetterna finns för vuxen, studerande och 
7-19 år. 

Du som är 20-25 år köper vuxenbiljett. 
Vuxen kan även köpa årsbiljett. Du 
kan köpa biljetterna i vår webbshop, på 
våra kundcenter eller ombord på bussarna 
och X-tågen. 

Mer information hittar du här: 

http://xtrafik.se/ul-x-trafik 

 

 

 

   
 

 

   

   

 
 

 

    
 

"Förut bestod varje kommun av 
flera mindre zoner, i dag kan en 
zon bestå av flera kommunder. 
Det betyder att många av våra 
kunder nu har möjlighet att resa 
inom ett större område på sina 
biljetter" 

Information hur det har gått kommer att 
finnas på hemsidan i länken nedan inom 
kort. 

Läs mer på http://nyazoner.xtrafik.se/ 

 
 

 

   

   

 WiFi 
Nu är internet ombord på 
plats på våra bussar! 

Under 2016 kommer även X-
tågen att erbjuda uppkoppling 
via Wifi. 

 

   Realtid 
Vi jobbar för att införa 
realtidsinformation för våra 
bussar. 

Det innebär att du kommer se 
när bussen kommer på 
monitorer,  i X-trafiks app 
eller i reseplaneraren på 
hemsidan. 

För X-tågen finns denna 
information redan i dag på 
http://www.sj.se. 

Gilla oss på Facebook så får 
du veta när det är dags! 

 

 

   Direktbuss 
Mellan Hudiksvall och 
Sundsvall kommer vi sätta in 
en direktbuss för att minska 
pendlingstiden. 

Den nya turen börjar gå 15 
december 2015. 

 

   

   
 

www.xtrafik.se/foretag | foretag.xtrafik@regiongavleborg.se    

   

 
 

 

   
 

 

   

   

   Facebook            

 
 

 
 

mailto:susanne.lantz@regiongavleborg.se?subject=SMART%20Resplan
mailto:linda.landstrom@regiongavleborg.se?subject=SMART%20Resplan
http://xtrafik.se/ul-x-trafik
http://nyazoner.xtrafik.se/
http://www.sj.se/
http://www.xtrafik.se/foretagskort
mailto:foretag.xtrafik@regiongavleborg.se
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%5b//urlencodedwebversionlink%5d
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%5b//urlencodedwebversionlink%5d

