Go-Ahead øker antall avganger – snart tilbake til normalen
Fra 3. august øker Go-Ahead Norge antall avganger på Sørtoget mandag til fredag. Nattoget er
blant avgangene som er kommet tilbake og vil igjen bli kjørt som normalt i ukedagene.
- Vi vil gjøre det enklest mulig for folk å velge tog fremfor bil, buss og fly. Derfor er det gledelig at vi
fra starten av august kan tilby omtrent like mange avganger med Sørtoget som normalen, sier
administrerende direktør Cathrine Elgin i Go-Ahead Norge, og utdyper videre:
- Siden Covid-19 pandemien tvang oss til å redusere tilbudet i mars, har vi i samråd med
smittevernmyndighetene og Jernbanedirektoratet gradvis økt antall avganger. Flere avganger betyr
større valgfrihet for reisende til å velge klimavennlige og avslappende togreiser, fremfor lange
stressende bilkøer i sommertrafikken, sier Elgin
Nattoget
Nattoget på Sørlandsbanen har vært innstilt siden slutten av mars og mange har savnet å kunne
forflytte seg på natten og bruke reisetiden effektivt mens man sover.
- Å ta toget handler om mer enn å komme seg fra a til å. For mange er toget et sted for å jobbe,
prate, tenke eller bare bli inspirert av den vakre naturen som glir forbi utenfor vinduet. Andre
foretrekker å sove seg gjennom reisen for å våkne godt uthvilt til det viktige møtet neste morgen. Vi
skal ta vare på alle og jeg er derfor veldig glad for at nattoget er tilbake. Fremover vil det være flere
og flere som velger tog når de reiser med jobb mellom Stavanger og Oslo, og vi er overbevist om at
etterspørselen etter nattog vil øke, sier Elgin
Gjennom sommeren har det vært mye engasjement om hvorfor nattogene har vært innstilt når så
mange nå ønsker å tilbringe ferien i Norge. Nattoget har lange tradisjoner på Sørlandsbanen og
engasjerer mange innbyggere i landsdelen.
- Med koronaviruset ble det bråstopp i verden, og selvfølgelig har det påvirket oss også. At vi kan
begynne å kjøre for fullt er svært gledelig. Vi ønsker pendlere, arbeidsreisende og ferierende
velkommen om bord på Sørtoget. Og denne gang heldigvis også på nattoget, avslutter Cathrine Elgin,
som ønsker å gi ros til egne ansatte for måten de har håndtert perioden på.
For mer informasjon om rutetabellen, se www.go-aheadnordic.no
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