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Uppdaterad information från Resplusinfo
2015:10
Information om gränskontroller i trafiken över Öresund och de konsekvenser det
ger för Resplusresor
Öresundståg från Danmark fr.o.m. 4 jan – 20 mars:
Om man bokar en resa från Danmark till Sverige får man under perioden 4 jan-20 mars alltid en
resa med ett byte på Köpenhamns flygplats Kastrup, vid detta byte sker en ID-kontroll innan man
kan stiga på ett Öresundståg mot Sverige.
När Öresundståget kommer till Malmö Hyllie station sker ytterligare en gränskontroll innan tåget
åker vidare in i Sverige, vid denna gränskontroll sitter man kvar ombord på tåget.
Avgångstiden från Köpenhamns flygplats Kastrup, Malmö Hyllie station och Malmö Triangeln
station är tidigarelagd med ca 20 minuter för att kompensera tidsåtgången för gränskontrollen på
Malmö Hyllie station. Från Malmö C avgår tågen enligt ordinarie avgångstid. Bytestiden till SJ-tåg
och Snälltåget på Malmö C är förlängd till 30 minuter.
Från och med 21 mars gäller ordinarie tidtabeller igen.
Alla bokningskanaler som använder den nationella databasen samt Resrobot reseplanerare är
uppdaterade med gällande tider.
Läs gärna mer på www.oresundstag.se respektive www.skanetrafiken.se som uppdaterar sina
hemsidor kontinuerligt.
SJ tåg från Danmark fr.o.m. 4 jan:
Alla SJs tåg mellan Danmark och Sverige är inställda från 4 januari och tills vidare. SJ arbetar för en
lösning som möjliggör ID-kontroller enligt regeringens nya lagkrav, så att trafiken kan komma igång
igen. Mer information om den inställda trafiken på sj.se.
Expressbussar från Danmark fr.o.m. 4 januari:
Nettbuss går inte att boka i riktning från Danmark mot Sverige (däremot finns det med för resa till
Danmark). Dock går det att köpa resor i båda riktningar på deras hemsida www.nettbuss.se
Swebus kör normal trafik till/från Danmark, läs gärna mer på deras hemsida www.swebus.se
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Krav på identifikation:
Ta alltid med giltig identitetshandling med dig vid resa till/från Danmark. Barn under 18 år som är i
sällskap med målsman behöver enligt reglerna ingen identitetshandling, men det är en fördel att
ha med det ändå då det underlättar hanteringen.
Giltig identitetshandling är pass eller ett giltigt nordiskt körkort för de som är nordiska medborgare
eller personer som har uppehållstillstånd i ett nordiskt land, se även
http://www.dsb.dk/kampagner/id-kontrol/retningslinjer-for-id-kontrol/
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