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Varberg får snabbtåg i sommar
I sommar inför SJ avgångar med snabbtåget X 2000 mellan Göteborg och
Köpenhamn – med stopp i Varberg. Totalt blir det två dagliga avgångar i
vardera riktningen under perioden 28 juni-8 augusti.
– Vi tror att många vill fira sommar i Varberg. Därför testar vi snabbtågsstopp
för sommarturisterna i den halländska pärlan. Det gör det också enkelt för
varbergborna att bekvämt ta snabbtåget till Göteborg eller Köpenhamns
nöjesliv, säger Anders Larsson, affärschef på SJ.
SJ har under det senaste två åren haft en positiv resande utveckling på
Västkustbanan med ett stadigt ökande antal tågresenärer. Den nya

sommarsatsningen på snabbtåg mellan Göteborg och Köpenhamn innebär att
SJ nu lägger Varberg till utbudet av tågstopp.
– Satsningen på Varberg innebär att vi flyttar fram positionerna ytterligare på
Västkusten. I sommar får alla som vill ta sig från Varberg längs med kusten
ett både snabbt och miljövänligt alternativ, säger Anders Larsson.
Från regionens sida är man positiv på SJs sommarsatsning:
– Satsningen är ett bra initiativ av SJ. Att låta snabbtåget stanna i Varberg gör
oss tillgängligare för alla sommarturister som vill ta sig hit på ett miljövänligt
sätt, samtidigt som det avsevärt förbättrar förbindelserna till både Göteborg,
Malmö och Köpenhamn för alla varbergbor, säger Ann-Charlotte Stenkil,
Kommunstyrelsens ordförande i Varberg.
Sträckan kommer att trafikeras med SJs populära snabbtåg X 2000 under
perioden 28 juni-8 augusti. Ombord på det luftkonditionerade tåget finns
bland annat servering i bistro, gratis Internetuppkoppling och 1 klassavdelning.
Restiden för sträckan Varberg–Köpenhamn blir 2,5 timmar, Varberg–Malmö
tar knappa två timmar och sträckan Varberg–Göteborg tar mindre än 35
minuter. Lägsta priset för sträckan är 195 kronor. SJs sommarkampanj pågår
mellan den 19-23 mars.

För ytterligare information och pressbilder:
SJs presstjänst: 010-751 51 84 och press@sj.se

Varje dag reser 85 000 kunder med SJ AB och 5 000 medarbetare verkar för
att tågresorna ska vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ kör dagligen 1
450 avgångar, varav cirka 440 i egen regi och ytterligare cirka 1 030
avgångar i upphandlad trafik. SJ trafikerar 160 stationer mellan Köpenhamn
och Narvik. Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. 2013
omsatte SJ 9 miljarder kronor.
För pressbilder, reportage och nyheter besök SJ Nyhetsrum pånyhetsrum.sj.se.
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