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Tack SJ, SL och Trafikverket för ett utmärkt jobb!

Nu rullar tågen över Getingmidjan i Stockholm igen. Under de åtta veckor som tågtrafiken varit
avstängd har resenärerna varit hänvisade till nya rutiner. Det har fungerat utmärkt och vi riktar ett
stort tack till SJ och Trafikverket för det jobb de gjort under dessa veckor. På bilden ser vi SJs projektledare, Maja Rapp, som klivit ombord på ett tåg som snart rullar över den upprustade
Getingmidjan.
Foto: SJ

Bus4You och SJ i topp
Nu är trafikbolagens årsredovisningar offentliga och vi har läst och kommenterat ett antal av dem.
Det är imponerande att läsa redovisningen för
Bus4You. De ligger i topp i de kvalitetsmätningar
som Svensk Kvalitetsindex gör och de ligger även i
topp vad gäller lönsamheten. Det går med andra
ord att förena ett bra bemötande mot resenärerna
och en bra vinst.
SJ redovisar också ett bra resultat. Vad gäller kvalitetsindex går det inte att jämföra
dem med Bus4You. SJ driver ett omfattande trafiksystem och tåget har en annan bemanning än expressbussen.

Tack SJ, SL och Trafikverket för utmärkta insatser!
Under åtta veckor i sommar var tågtrafiken över Getingmidjan i Stockholm avstängd. Det var därmed stopp för
alla tåg utom pendeltågen, som numera körs i egen tunnel,
mellan Stockholm Central och Stockholms Södra.
Det var ett mycket stort arbete för Trafikverket och
deras entreprenörer. Längs med hela sträckan lades ut ny
räls, signaler och kontaktledningar. Flera mil el-, tele- och
signalkablar har lagts och kopplats in. I Södertunneln har
den gamla banöverbyggnaden av makadam ersatts med en
ny banöverbyggnad.
En ny järnvägsbro på nästan 200 meter och på 1 400
ton lyftes på plats.
– Vi använde lyftvagnar på pontoner istället för kran
för att lyfta på bron. Ett mycket effektivt och tekniskt
intressant arbetssätt som gjorde det möjligt att få hela
bron över Söderström lanserad på endast ett fåtal dagar,
säger Lahja Forssbeck Rydberg, projektledare för brobytet
på Trafikverket.

tänker dels på det gemensamma arbetet mellan MTR
Pendeltågen och SL och Trafikverket kring punktligheten för pendeltågen. Ett arbete där man professionellt och systematiskt identifierat de punkter i trafiksystemet där flest förseningar uppstår och så bevakar
man de. Så har punktligheten och kundupplevelsen i
Pendeltågstrafiken ökat markant.
Redan förra året var informationen på centralen och
Södra station föredömlig och mycket tydlig. I år är
den ännu tydligare och det känns också att det är en
hel del seniora informatörer på plats. Det är tydligt
skyltat och man möts med vänlighet och nyfikenhet.”

Tack SJ för ett utmärkt jobb!

Imponerande teknik av Trafikverket.

Foto: Trafikverket

”Under dessa åtta veckor passerade 450

000 resenärer
och många gjorde det för första gången. Då är det viktigt
att bytet sker så smidigt som möjligt, allt för att ge en bra
resenärsupplevelse och underlätta för tågresande. För att
få allt att fungera behövde vi arbeta gemensamt med tågoperatörer och stationsförvaltare,” skriver Trafikverket på
sin hemsida. De anlitade under sommaren 220 informationsvärdar som fanns på plats från det att första till sista
tåget rullat på någon av våra fyra bytesstationer: Stockholms Central, Stockholm City, Stockholms södra och
Flemingsberg. De guidade resenärerna till rätt avgång och
spår.

Tack Trafikverket för nya spår och utmärkt service
Det är inte bara det tekniska arbetet från Trafikverket sida
som imponerar utan också hur det fungerat för resenärerna under ombyggnadstiden.
Vi har fått följande brev från en av våra läsare:
” Jag har flera gånger varit starkt kritisk till Trafikverket
efter de upplevelser jag haft som flitig tågresenär. Nu vill
jag passa på att hylla för de steg jag ser att man tar. Jag

Vi har fått många positiva reaktioner från resenärer
gällande information och bemötande från SJs personal. Projektledare Maja Rapp, affärschef på SJ, bekräftar detta och säger till Vi Resenärer:
”Getingmidje-avstängningen är en relativ stor förändring i våra kunders resa. Det påverkar alla våra kunder
som behöver resa på sträckan. Därför är det viktigt för
oss att ta fram lösningar som fungerar både för kunder som reser dagligen till och från jobb, men också
för fritidsresenärer som ofta reser längre och ibland
med byten. Under året har vi förberett kundomhändertagandet med fokus på kommunikationen och
kundbemötande. Alla kunder som berördes har fått
tydlig information vid köp av resa, inför och under
resan i alla våra kanaler. Sedan har vi haft många engagerade kundvärdar som har funnits på plats vid Stockholm Södra och Flemingsberg hela sommaren. Hela
vår produktionsverksamhet, som ser till att tågen är
där och i det skick de ska vara, har fungerat väldigt
bra i sommar med hjälp av engagerade och kundfokuserade medarbetare som har använt och förfinat lösningar från förra sommarens avstängning. Det välfungerande samarbetet mellan Trafikverket, operatörer
och SLs pendeltågstrafik har verkligen varit en framgångsfaktor för kundernas upplevelse. Vi har stämt av
och gjort förändringar tillsammans så fort något inte
fungerat.
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Ekonomi: Vintern knäckte Tågkompaniet
Svenska Tågkompaniet, Vy Tåg AB, redovisar en rörelseförlust om 87 mkr för 2018. De fick dock ett koncernbidrag av systerbolaget, Bus4You, på 49 mkr, vilket
minskade den redovisade förlusten till 38 mkr. Från tidigare år fanns balanserade vinster på 47 mkr att ta ifrån så
vid årsskiftet var det egna kapitalet 8 mkr. Det förbrukades redan under mars månad i år och kontrollbalansräkning upprättades. Ägaren, den norska staten, utfärdade en
kapitaltäckningsgaranti som gäller tom sista december i år.
Då ska bolaget ligga på plus igen vad gäller det egna kapitalet.
Bolaget gick med förlust även året före, dvs 2017. Då
var rörelseförlusten 54 mkr att jämföras med 87 mkr i
fjol. Förlusten ökade med andra ord med 35 mkr.
Bakom denna utveckling ligger en drastisk ökning av
kostnaderna. Personalkostnaderna steg med 8 mkr och
övriga externa kostnader med 76 mkr. För denna kostnadsökning fick man kompensation i form av högre intäkter på endast 51 mkr.

Ekonomi:

Foto: Tågkompaniet

Vilken kvalitet och vilket resultat!

Nettbuss Travel AB bedriver expressbusstrafik med varumärkena Nettbuss Bus4You och Nettbuss Express.
Båda varumärkena står för
mycket hög kvalitet enligt de mätningar som Svensk Kvalitetsindex
gör. I senaste mätning kom
Bus4You på första plats och Nettbuss Express på andra.
Bolaget lyckas förena den höga
kvaliteten med mycket god lönsamhet. Det är de ensamma om
detta i branschen.
Bolagen hade ett rörelseresultat
2018 på 14,5 mkr och året innan
på 14,0 mkr. Det motsvarar en
rörelsemarginal om drygt 7 %.
Ägaren, det norska tågbolaget NSB AS, har genom
bokslutsdispositioner överfört vinsterna för de båda åren
till systerbolaget Svenska Tågkompaniet.

Ekonomi:

Som förklaring till kostnadsökningen pekar man på den
snörika och kalla vintern och
höga kostnader för regularitet
och punktlighet samt för ersättningstrafik och extra underhåll
av fordonen på grund av vintern.
Under året hade man också uppstartkostnader för
trafiken med Krösatågen.
Detta år ska fokus läggas på positiv utveckling av
leveranserna inom befintliga kontrakt. Styrelsen bedömer att man har goda möjligheter i vinna nya upphandlingar.
För närvarande har Tågkompaniet följande avtal:
Värmlandstrafik tom 2020
Krösatågen tom 2020
X-tåget tom 2023
Norrtåg tom 2025

Under 2018 har bolaget investerat i ett antal nya
bussar och nu har över 95 % av bussarna den modernaste avgasningstekniken (EURO 6). Man uppfyller mer än väl kriterierna för miljömärkningen Bra
Miljöval.
Bolaget har dock under året övergått från bränslet
HVO till vanlig diesel som har ett förnybart innehåll
på upp till 50 % för hela bolagets busspark.
Bolaget trafikerar bl. a linjerna GöteborgStockholm via Jönköping, Stockholm-Ludvika via
Västerås,
Arlanda-Oslo via Västerås, Örebro och Karlstad samt
linjen Oslo-Köpenhamn via Göteborg.

Vi Resenärer kommenterar
Det är viktigt för hela kollektivtrafikbranschen att det
finns företag som sätter kvaliteten i första hand och
som dessutom tjänar pengar.
Nettbuss Travel bryter bilden av att kollektivtrafik
är att resa obekvämt och långsamt med ekonomiskt

Keolis tänker som en resenär

”Vi tänker som en resenär”. Det är huvudrubriken på
Keolis hemsida. Vi har läst deras senaste årsredovisning
och har följande kommentarer.
Keolis Sverige AB, med tidigare SJ-chefen Jan Forsberg
som styrelseordförande, redovisar högre intäkter och ett
förbättrat rörelseresultat för 2018. Intäkterna steg med
4,8 % till 4 769 mkr och rörelseresultatet med 18 % till
38,8 mkr.
Intäktsökningen beror i huvudsak på indexregleringar i
befintliga avtal. I trafiken i Stockholms innerstad och på
Lidingö är intäkterna baserade på antalet resenärer och
där redovisas en minskning för andra året i följd.

Bolaget bedriver skattesubventionerad busstrafik
och färdtjänst med cirka
1 600 fordon. Antalet
anställda uppgår till
6 071 varav 4 757 är
bussförare.
Efter erhållna utdelningar om 28,0 mkr redovisas
ett resultat på 70,3 mkr. Av denna vinst erhöll moderbolaget Keolis Nordic AB 69,1 mkr i koncernbidrag. Dotterbolaget Commuter Security Group fick 3
6,6 mkr.
Foto: Vi Resenärer

Ekonomi: FlixBus under uppbyggnad
FlixBus i Sverige AB bedriver teknologisk utveckling, nätverksplanering, marknadsföring, försäljning, kvalitetsarbete och kontinuerlig produktexpansion. Den dagliga driften handhas av busspartners.
FlixBus i Sverige AB tog under 2018 över Swebus expressbusstrafik och är i ett kraftigt uppbyggnadsskede.
Omsättningen steg från 33 mkr under 2017 till 140 mkr.
Det blev en förlust för 2018 om 28 mkr. Den täcktes
genom ett aktieägartillskott på 30 mkr. Det egna kapitalet
uppgick vid årsskiftet till 16 mkr.
Bolaget äger inga egna bussar. All trafik utförs av partners. De redovisade tillgångarna uppgår endast till 3 mkr.
FlixBus i Sverige AB är ett helägt dotterbolag till
FlixMobility GmbH med säte i Munchen, Tyskland.

Foto: FlixBus

Ekonomi: Nobina störst på busstrafik
Nobina i Sverige AB är landets största företag inom kollektivtrafik med buss. De har knappt 2 000 bussar på en
marknad om drygt 8 200 tursatts bussar och med en årlig
omsättning på drygt 25 miljarder kronor.
Nobina hade i fjol en omsättning på 6,5 miljarder kronor, vilket var en ökning mot året innan på 7 %.
Rörelseresultatet uppgick till 399 mkr mot 341 mkr
året innan. De lämnade bokslutsdispositioner om 397
mkr.
Nobina i Sverige är ett dotterbolag till Nobina AB.
Elbusstrafik har startats i Malmö, Landskrona och
Norrtälje inom ramen för befintliga uppdrag.
Efter verksamhetsårets utgång har man vunnit trafik i
Bollebygd och Kinna samt i Halland. Två kontrakt löper

Ekonomi:

Förarlöst i Barkarby

Foto: Nobina

ut under 2019. Det är trafik i Helsingborg och
Örebro.
Nobina har avtal om tågersättningstrafik med Tågkompaniet. MTR Pendeltåg samt med MTR Tunnelbana

Blandad kompott i resultatligan

Det är intressant att notera att det norska tågbolaget, NSB, har det mest lönsamma bolaget i svensk kollektivtrafik
och det med högst kundnöjdhet, Nettbus Travel, och det bolag som har sämst ekonomi och som är nära konkurs,
Svenska Tågkompaniet.
SJ AB dominerar branschen som största bolag och med en lönsamhet som ligger på en hedrande andraplats bland
de företag som redovisas nedan. Listan kommer att uppdateras med bl. a MTR Express, vars årsredovisning inte var
officiell när denna rapport upprättades.
Omsättning 3)
Mkr
SJ AB
Nobina Sverige
Keolis Sverige AB
Svenska Tågkompaniet
Nettbuss Travel AB
FlixBus Sverige AB

Rörelseresultat 1)
Mkr

7 874
6 517
4 769
473
203
140

1 222
436
139
-87
33
-17

Antal
Procent anställda
15,5%
3 756
6,7%
7 869
2,9%
6 071
Neg
297
16,1%
102
Neg
12

Oms/Anställd Utdelning/bokslutsdisp mkr
Kkr
2 096
828
786
1 592
1 991
2)

Från bolaget
Till bolaget
- 194,,0
-405,0
-76,0
48,9
-14,7
29,7

1) Rörelseresultat + av- och nedskrivningar= EBITDA
2) Trafiken utförs av fristående partners.
3) Nettoomsättning
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Varför inte nattåg till Oslo?

MTRs nya hållbarhetsstrategi

I en debattartikel i DN efterlyser teknologie doktor Magnus
Olofsson nattåg mellan Stockholm och Oslo. Nya nattåg
skulle kraftigt minska flygandet
mellan dessa städer.
Han frågar varför inte regeringens uppdrag till Trafikverket om nattågstrafik bara gäller trafik med slutdestinationer på den europeiska kontinenten. I dag
görs 1,4 miljoner flygresor per år mellan Stockholm
och Oslo. Länk till artikeln finns på www.vireser.se

MTR är Sveriges största tågbolag räknat i antal resenärer,
då en miljon stockholmare är
beroende av den spårbundna
kollektivtrafiken. Betydelsen av
dessa resor som dagligen görs i
Stockholmsregionen har stor
betydelse för miljön. Genom att välja bort bilen och ta
tunnelbana eller pendeltåg i stället går det att minska sitt
totala koldioxidavtryck med ungefär en fjärdedel.
Även om spårtrafiken är ett av de mest klimatsmarta
sätten att resa på, finns det områden inom verksamheterna där det går att göra mer skillnad för klimatet. Genom
en ny hållbarhetsstrategi lägger MTR nu fokus på att
minska samtliga bolags klimatpåverkan genom att bland
annat ta ett större grepp om energieffektivisering av depåer, pendeltågsstationer och tåg, ersätta samtliga tjänstefordon till fossilfria bilar och minska koldioxidutsläpp
vid tjänsteresor.
Mer om MTRs nya hållbarhetsstrategi finns på deras
hemsida.

Bra sommar för Tågab
Under sommaren har Tågab
kört dagliga tåg FalunGöteborg, Mora-Göteborg
och Karlstad-Stockholm.
Under juli noterades All time
high med ca 35 000 resor. Allra bäst gick FalunGöteborg. Tågen förstärktes på den linjen samt i trafiken mellan Mora och Göteborg, berättar bolagets
vd, Lars Yngström, för Vi Resenärer.

Direkttåg Stockholm-Berlin
Snälltåget fortsätter
att satsa på nattåget till
Berlin och utökar nu
med tre direkttåg
Stockholm - Malmö Berlin under hösten
2019. Det blir avgångar i anslutning till Berlin maraton, trettioårsfirandet av Berlinmurens fall och till Berlins julmarknader.
Direkttågen Stockholm - Malmö - Berlin avgår från
Stockholm på torsdagar (26/9, 7/11 och 5/12)
klockan 22.30 och stannar även i Södertälje,
Norrköping, Linköping, Nässjö och Alvesta. Avgången från Malmö blir på fredagar klockan 07.00.
Från Berlin blir det avgång omkring lunchtid på måndagen och tåget ankommer Malmö 20.57 och Stockholm 06.00 på tisdag morgon. Tåget reser med Stena
Lines färja mellan Trelleborg och Sassnitz.
Biljetter och mer information på www.snalltaget.se/
destinationer/berlin.
Det finns även möjligheter att köpa biljetter online
till ytterligare 30 tyska orter på Snälltåget.se, t ex om
man vill resa vidare till Oktoberfest i München som
pågår samtidigt som Berlin Maraton.

En viktig uppgift för Trafikverket
Det var ett tidigare godsmagasin i Hässleholm som
brann och orsakade ett totalt trafikstopp i flera dagar.
Tusentals resenärer drabbades av tåg som ställdes in utan
ersättningsbussar och mycket förlängda restider.
Järnvägsdebattör Carl-Johan Jargenius uppmanar Trafikverket i en debattartikel i Svd att inventera byggnader
som står nära spåren. Det finns nedlagda godsmagasin i
trä på flera stationer i vårt land. Bland annat i Krylbo,
Boden och Luleå. Länk till artikeln finns på vår hemsida.

Om Vi Resenärer
Information om oss och vår verksamhet finns på hemsidan www.gronaresor.se. Där tar vi även upp aktuella
händelser och ger tips och råd.
Det är inte lätt att åka kollektivt. Därför har vi på vår
hemsida lagt in ett antal block med information som
visat sig vara mycket uppskattat av våra besökare. Gör
gärna ett besök och kom med synpunkter. Vår adress är
press@vireser.se.
Det är flera som skriver om trafik men vi är fortfarande ensamma om att belysa trafiken ur resenärens synvinkel och att skriva om resor med all kollektivtrafik,
som med buss, flyg och tåg.
Efter 25 år i branschen har vi en ”vässad” penna.

Nyhetsbrevet Vi Resenärer utges av Idégruppen Vi Resenärer KB.
Svartviksslingan 45, 1403, 167 38 Bromma. E-post: press@vireser.se
Tel 0735-20 72 75 Org. nr 969618-3004 Ansvarig utgivare: Jan-Åke Bosell.
Copyright: Idégruppen Vi Resenärer. Citera gärna våra artiklar men ange källan.
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