
 
 

 

   Ser mailet konstigt ut? 
Klicka här för att öppna det i en webbläsare. 
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 Nyheter från X-trafik 
Vi tar kollektivtrafiken till nya höjder! 
 

 

   

 

 

 

   Klimatsmarta företag! 
Företag och organisationer i länet har 
påbörjat resan mot ett hållbarare samhälle. 

I första nätverket arbetar Sandvik, Coor 
Service Management, Arbetsförmedlingen, 
Region Gävleborg och Tyréns tillsammans 
för att följa upp och minska 
organisationernas totala CO2-avtryck för 
resor.  

Arbetet går ut på att analysera resvanorna i 
anslutning till arbetet, dvs pendlings- och 
tjänsteresor för att sedan identifiera 
kostnadseffektiva åtgärder för att nå miljö- 
och kostnadsmål inom transporter. 

Här analyseras även möjligheten till en 
förbättrad tillgänglighet för tjänste- och 
pendlingsresor.  

Företagen erbjuder sina anställda att svara 
på en enkät som handlar om resvanor. 

Enkäten är värdefull och ger ett nuläge för 
att sedan ta fram aktiviteter och 
förbättringar till hållbara resor och möten.  

 

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

 

 

   

   

 

   

   

 Prova på - Fria resor i 30 
dagar! 
Håll utkik efter Prova på - kampanjer vi har 
under året! 

Fram till 24 april kan du ansöka om att bli 
prova på resenär på sträckan Bollnäs-
Gävle! 

Mer information finns på 
http://www.prova.xtrafik.se/ 

 

   

 

 

   

   

 

 

 

   En inspirerande och 
lyckad Effect dag! 
Den 14 mars deltog vi på Effect dagen på 
Gävle Konserthus där vi pratade hållbara 
resor.  

Vi träffade många nya och gamla kunder 
som gav härlig inspiration och energi. 

Vår tävling "På spåret" var populär och 5 st 
vinnare lottades ut av de rätta svaren vilka 
fick reskassa laddad med 200 kr. 

Grattis till er och tack för engagemanget 
med att gissa "vart vi är på väg". 
Destinationen denna gång var Sandviken. 

 

   

   

 WiFi 
Vi underlättar för dig som 
arbetar ombord! 

Håll utkik efter X-trafik's 
nätverk när du åker buss! 

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

 

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

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

 

 

   X-trafik's app 
Med X-trafik appen kan du 
enkelt söka din resa, köpa 
mobilbiljett, hämta 
tidtabeller och hålla koll på 
bussen i realtid. 

 

   

   
 

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

   

 
 

 

   
 

 

   

   

   
Om du inte vill ha fler utskick ifrån oss så kan du avanmäla dig här 

X-trafik 2015 | www.xtrafik.se    
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