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Nu kan resenärer åka direktbuss hela vägen från Östersund, Funäsdalen och Edsbyn 
till Stockholm. De nya linjerna är ett nytt och efterlängtat samarbete mellan FlixBus och 
Härjedalingen. Samarbetet innebär att nästan 40 nya destinationer läggs till i FlixBus 
nätverk och att resenärerna framöver smidigt kan boka sina biljetter direkt i FlixBus 
appen eller via bokningssajten. FlixBus har planer att utöka sitt nätverk med ytterligare 
25 procent nästa år. 

Stockholm, 3e september 2018 - Måndagen den 3e september inkluderar FlixBus 40 nya 
destinationer tack vare ett nytt och eftertraktat samarbete med Härjedalingen. 

– I höst satsar vi extra på en linje mellan Stockholm och Funäsdalen via Vemdalen, som körs 
av Härjedalingen, säger Jelena Jovanovic, presschef på FlixBus Sverige. FlixBus sätter in 
löpande fler destinationer där vi ser att resandet är populärt och erbjuder ett prisvärt och enkelt 
sätt att ta sig hela vägen fram. 

FlixBus och Swebus har blivit ett varumärke och integrerar bägge företagens bussnätverk för 
att skapa marknadens starkaste erbjudande för långväga bussresor i Sverige. Tidigare sålde 
Swebus resor med Härjedalingen och fr.o.m. idag erbjuder FlixBus motsvarande destinationer 
via sina bokningsplattformar. 

- FlixBus är Europas största expressbussoperatör och Sverige är vår nästa nyckelmarknad. 
Vår ambition är att förvalta Swebus goda rykte och att under det kommande året utöka det 
befintliga nätverket med 25 procent. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med 
Härjedalingen och att ge fler valmöjligheter till våra resenärer, berättar Jelena Jovanovic. 

 
 

https://www.mynewsdesk.com/se/flixbus/pressreleases


Fakta om de 3 nya linjerna: 

Stockholm – Östersund *via Gävlebro ∙ Söderhamn∙ Iggesund ∙ Hudiksvall ∙ Forsa ∙ 
Näsviken ∙ Delsbro ∙ Ljusdal ∙ Färila ∙ Kårböle ∙ Ytterhogdal ∙ Rätan ∙ Åsarna ∙ Svenstavik ∙ 
Hackås ∙ Fåker ∙ Brunflo 

Stockholm – Funäsdalen *via Uppsala ∙ Gävlebro ∙ Stråtjära ∙ Norrlandsporten ∙ Kilafors ∙ 
Bollnäs ∙ Arbrå ∙ Vallsta ∙ Karsjö ∙ Järvsö ∙ Ljusdal ∙ Färila ∙ Kårböle ∙ Älvros ∙ Sveg ∙ Vemhån 
∙ Björnrike ∙ Vemdalen ∙ Hedeviken ∙ Hede ∙ Långå ∙ Tännäs 

Stockholm – Edsbyn *via Uppsala ∙ Gävlebro ∙ Stråstjära ∙ Norrlandsporten∙ Kilafors ∙ Bollnäs 
∙ Alfta  

 

Om FlixBus 
FlixBus är ett europeiskt företag som fokuserar på långdistansrörlighet. FlixBus har sedan 2013 erbjudit smidiga, 
bekväma och miljövänliga resor som passar allas budget. Tack vare den smarta affärsmodellen, 
nätverksplaneringen och digitala plattformen har FlixBus lyckats att etablera sig som Europas största långfärds 
bussnätverk med 300.000 dagliga förbindelser till 2000 destinationer i 29 länder. 

Förra året reste 40 miljoner passagerare med FlixBus jämfört med 30 miljoner under 2016. Kontoren i München, 
Stockholm, Århus, Berlin, Paris, Amsterdam, Prag, Zagreb, Warszawa, Budapest, Bukarest, Madrid, Milano och 
Los Angeles ansvarar för nätverksplanering, kundrelationer, kvalitetsförvaltning, marknadsföring, försäljning, IT 
och utveckling av företaget. Lokala busspartners – ofta familjeföretag med flera generationers erfarenhet – 
ansvarar för den operativa verksamheten och bedriver en flotta gröna bussar som tar passagerarna till deras 
slutdestinationer. Därför går innovation, entreprenörsanda och ett starkt internationellt varumärke hand i hand med 
erfarenhet, kvalité och lokalkännedom. 

 


