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Full trafik på nyöppnade tågsträckor från
onsdag
Från och med onsdag kan Skånetrafikens kunder se fram emot i stort sett
normal trafik. Fram till dess kan resenärerna söka sin resa enligt
tidtabellslagd ersättningstrafik.
- Det här är glada nyheter och det underlättar väsentligt för våra kunder,
säger Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken.
Skadorna efter branden på stationen i Hässleholm är gigantiska. Ändå
beräknas Södra stambanan mellan Alvesta–Höör att öppnas redan natten till
onsdag. Även sträckan mellan Hässleholm –Kristianstad beräknas köra med
normal trafik.
Från och med lördag morgon den 24 augusti beräknas sträckorna
Hässleholm-Tyringe samt Hässleholm-Markaryd öppnas. Det betyder att
samtliga avstängda sträckor är öppna igen från och med lördag.
Fram tills onsdag morgon är det ersättningsbussar som gäller för
Skånetrafikens kunder. Dessa är nu lagda i en tidtabell och är sökbara både i
Skånetrafikens app och på hemsidan.
- Vi har lyckats organisera ersättningstrafik utifrån förutsättningarna på ett
väldigt bra sätt. Nu kan våra kunder väldigt enkelt se när de ska ta sig till
jobb, skola eller till andra resmål, säger Magnus Andersson, som ansvarar för
Drift och Fordon på Skånetrafiken.
Men det gäller för resenärerna att hålla sig uppdaterade. Det kan bli
förseningar i ersättningstrafiken på grund av det omfattande
återställningsarbetet på Hässleholm station.
Bästa sättet att hålla sig a jour och att söka sin resa är i Skånetrafikens app

eller på skanetrafiken.se

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag
reser över 300 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med
buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna.
Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett
levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.
Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region
Skåne. Vi omsätter cirka 5,8 miljarder kronor och varje år görs fler än 167
miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg,
Krösatågen och serviceresefordon
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