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Enklare att resa med tåg mellan Karlstad
och Göteborg
Från 13 december blir samtliga typer av biljetter från Västtrafik och
Värmlandstrafiken giltiga på regionaltåget mellan Göteborg och Karlstad som
körs av SJ. Samtidigt förlängs en avgång till och från Kristinehamn så att en ny
direktförbindelse, Kristinehamn-Göteborg, skapas.
Från den 13 december 2020 blir det ett antal förbättringar för tågresenärerna
mellan Göteborg och Karlstad.
Utöver SJs biljetter blir nu samtliga typer av biljetter från Västtrafik och

Värmlandstrafik giltiga för resor inom det län där biljetten är köpt. Tidigare
har bara periodkorten varit giltiga, men nu kommer det gå att resa även på
enkelbiljetter på regionaltågen mellan Göteborg och Karlstad.
Den resenär som vill resa över länsgränsen gör det enklast med en SJ-biljett.
Om resenären vill boka plats på tåget eller resa i 1:a klass behövs också en
SJ-biljett. Kiosken ombord behålls och sortimentet ska utvecklas för att få in
mer ekologiska varor.
-Det är viktigt att det blir enklare för fler att välja tåget. Ett sätt att
åstadkomma det är att göra så många typer av biljetter som möjligt giltiga.
Nu har vi lyckats ta ett stort steg i den riktningen. Det känns tillfredsställande
säger, Martin Drakenberg, affärschef på SJ.
För Västtrafiks kunder betyder det att samtliga Västrafiks biljetter gäller på
såväl Västtågen som på regionaltåget mellan Göteborg och Karlstad som körs
av SJ.
För resor inom Värmland blir det biljettmässigt ingen skillnad på
Värmlandstrafiken och på regionaltåget mellan Karlstad och Göteborg som
körs av SJ.
En ytterligare nyhet från 13 december är att en avgång förlängs till och från
Kristinehamn. Normalt sker byte i Karlstad för vidare resa mot eller från
Kristinehamn, men nu skapas en ny direktförbindelse Kristinehamn-Göteborg.
Dessutom underlättas den regionala pendlingen i Värmland.
-Trots pandemin tror vi fortfarande att tåget, med sitt klimatsmarta och
effektiva resande, är framtidens sätt att resa. Därför fortsätter vi att
produktutveckla och göra det enklare för resenärer att välja tåget, säger
Martin Drakenberg, affärschef på SJ.
Nyheterna är en följd av det nya trafikeringsavtalet mellan Västtrafik, Region
Värmland och SJ. Avtalet inleds 13 december 2020 och gäller i åtta år.
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SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i
samarbete med andra. Koncernen hade 4 600 medarbetare och en
omsättning på cirka 8,6 miljarder kronor under 2019. Som marknadsledande
tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje
dag väljer 150 000 personer att resa med någon av SJs 1220 avgångar från
291 stationer. SJ har utsetts till Sveriges grönaste varumärke, bästa inrikes
transport och Europas mest digitala resebolag. SJ ägs av svenska staten och
har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg
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