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Värmlandstrafik i samarbete med Oxyfi

Gratis internet ombord på bussar och tåg
med teknologi från Oxyfi
Värmlandstrafik har beslutat att införa trådlöst internet ombord på sina bussar och tåg.
Sedan tidigare finns sju bussar utrustade, nu utökas de till totalt elva. Även de moderna
tågen av typen Itino och Regina får nu internet ombord. Värmlandstrafik blir därmed det
första länstrafikbolaget i Sverige som inför trådlöst internet i större skala.
När resenären startar sin laptop och öppnar sin webbläsare så kommer hon eller han automatiskt till
Värmlandstrafiks webbplats. På webbplatsen finns information om Värmlandstrafik, nyheter och
inloggning. Efter inloggning har användaren fri tillgång till internet under hela resan.
Systemet kommer att införas successivt under första halvåret 2010 och kommer att vara gratis för
resenärerna.
-

Vi tycker internet ombord är en utmärkt tjänst att erbjuda våra resenärer och vi hoppas att det
kan locka fler resenärer till våra linjer, säger Johnny Albenius, teknisk chef på Värmlandstrafik.

-

Vi har utvecklat en teknologi som ger både en lättanvänd tjänst till resenären och en mycket
kostnadseffektiv lösning för Värmlandstrafik, säger Håkan Larsson, VD på Oxyfi.

Linje 500 och 10 tåg
Värmlandstrafik kommer att installera lösningen på fem tåg av typen Regina och fem tåg av typen
Itino. Värmlandstrafik kommer dessutom att installera lösningen på fyra stycken bussar som går i
linjetrafik på linje 500 Karlskoga – Karlstad, därmed är samtliga bussar på den linjen utrustade med
internet ombord. Sedan tidigare finns sju bussar utrustade med en enklare internetlösning och även
dessa uppgraderas nu till Oxyfi:s lösning, bussar som går på linjerna 300 och 700.
Oxyfi är huvudleverantör till Värmlandstrafik och levererar systemen och tjänsterna för webbportal,
inloggning, övervakning och statistik medan det mobila bredbandet levereras av mobiloperatören
ice.net.
Vill du som journalist veta mer? Ring Värmlandstrafiks tekniske chef Johnny Albenius på tel 070326 50 05
Om Värmlandstrafik AB
Värmlandstrafik ägs av kommunerna och landstinget i länet. Ordförande i styrelsen är riksdagsman
Tommy Ternemar (s), Kristinehamn och vice ordförande är f d kommunalrådet Halvar Pettersson (c) i
Säffle. Mer information finner du på vår webbplats www.varmlandstrafik.se. Där kan du även diskutera
kollektivtrafiken i vårt forum.

Vill du fråga oss om buss- och tågtider i länet? Ring oss på Resetjänsten i Munkfors,
tel 0771 - 32 32 00.
Om Oxyfi AB
Oxyfi är en ledande leverantör av WiFi-lösningar till persontransportföretag och operatörer. Företagets
egenutvecklade teknologi gör det möjligt att bygga stora trådlösa nät på ett mycket kostnadseffektivt sätt.
Vill du veta mer om Oxyfi ?
Kontakta VD Håkan Larsson på telefon 073-037 80 01 eller e-mail hakan@oxyfi.se
Läs mer om Oxyfi på www.oxyfi.se.

