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Elbussarna ett lyft för kollektivtrafiken!

Med nya långa eldrivna bussar finns möjlighet att höja komforten för
resenärerna och minska klimatpåverkan. Nya projekt kan snabbare genomföras jämfört med spårvagnsdrift
Eldriven buss i Göteborg. Foto: Vi Resenärer

Stationsavgiften kvar 10 år till
A-Train, som kör Arlanda Express och
som äger stationen på Arlanda har fått
sitt avtal förlängt 10 år till 2050. Det
betyder att stationsavgiften om 120 kr
blir kvar.
Arlanda C. Foto: Vi Resenärer

ReseLedare: Det finns pengar till många förbättringar!
Dags att slopa stationsavgiften

När SJ var på konkursens brant för drygt 10 år sedan
samlade deras kvartalsvisa pressträffar ett stort journalistuppbåd. Allteftersom SJ började tjäna pengar tappade
media intresset för SJs ekonomi. Nu är dessa pressträffar
ett minne blott. Intresset för SJs och de övriga trafikbolagens ekonomiska utveckling är mycket lågt. De flesta resenärer är ointresserade av bolagets ekonomi. För dem är
det viktiga att tåget eller bussen håller tidtabellen och att
biljettpriset är rimligt.
Inget trafikbolag finns på den svenska börsen, vilket gör
deras tillvaro ointressant för Veckans Affärer, Dagens
Industri, Affärsvärlden och dagstidningarnas handelssidor.
Till bilden hör att de allra flesta kollektiva resor görs i
trafik som är starkt skattefinansierad. Resenärerna märker
ingen skillnad mellan att åka med Nobina, som går med
vinst, eller med Arriva som går med förlust.
I nedanstående sammanställning har vi med de företag
som lämnat in årsredovisningen till Bolagsverket senast
sista juli. Vi kommer att komplettera rapporten när det
finns offentliga uppgifter för bland annat MTR-bolagen.

En resa Stockholm-Arlanda kostar med Arlanda Express 295 kr utan rabatt och
förköp. Det motsvarar ett pris
per mil om 75 kr. Trots detta
pris lyckas bolaget få nästan fyra
miljoner resenärer att årligen
välja deras snabba och tillförlitliga tåg.
Förutom biljettintäkterna drar bolaget in pengar på
den stationsavgift om 120 kr som resenärer med
andra tågbolag måste betala för att använda
Arlanda Central.
A-Train, som kör Arlanda Express och som äger
stationerna på Arlanda, omsatte i fjol 909 mkr med
ett justerat rörelseresultat på drygt hälften eller 482
mkr. Varje anställd omsätter över 4 miljoner kronor.
Bolaget lämnar en utdelning om 268 mkr.
För kostnadsmedvetna flygresenärer finns det möjligheter att åka billigt till Arlanda med SL, Flygbussarna eller Flixbus. Åker fler tillsammans är faktiskt
taxi och egen bil är ett prisvärt alternativ.
Av siffrorna att döma borde A-Train kunna slopa
stationsavgiften.

SJ har råd med bättre service!
SJ AB dominerar som synes branschen med en omsättning på 7,9 miljarder och ett rörelseresultat på över en
miljard kronor. Ett intressant mått är omsättning per anställd. Även där ligger SJ i topp med över två miljoner
kronor per anställd.
SJs kunder har givetvis bidragit till de vinster som SJ
har. Vi betalar 100 kr för ett personligt råd vid ett biljettköp. Vi har anpassat våra biljettköp via telefon till kontorstid på vardagar. Vi har vant oss vid att SJ inte har
fordon tillräckligt för att ge alla helgresenärer plats på
tågen. För de som pendlar Stockholm-Uppsala är inställda och försenade tåg vardagsmat.
SJ sitter på en unik kunskap och erfarenhet av svensk
tågtrafik och borde få ägarens tillstånd att lägga ned
pengar på projekt som gynnar tåget i första hand och SJ i
andra hand.

Nobina ett säkert ekonomiskt kort!
Nobina Sverige kommer på andra plats i landets kollektivtrafik mätt i omsättning. De kör i huvudsak
skattesubventionerad trafik på uppdrag av kollektivtrafikmyndigheter. De har kör även ersättningstrafik
åt bl. a MTR och Tågkompaniet.
De gjorde för räkenskapsåret 2018/2019 ett
resultat efter finansiella poster på 397 mkr, varav
något mer eller 404 mkr gick till moderbolaget i
form av koncernbidrag.
Deras resenärer är inte bolagets kunder. De redovisar inte heller några uppgifter på kundnöjdheten i
årsredovisningen.

Resultattabell
Omsättning

Rörelseresultat 1)

Mkr

Mkr

Procent

Antal

Oms/anställd

anställda

kkr

Utdelning och
koncernbidrag mkr

SJ AB

7 874

1 222

15,5%

3 756

2 096

-194,0

Nobina Sverige AB

6 517

436

6,7%

7 869

828

-405,0

Keolis Sverige AB

4 769

139

2,9%

6 071

786

-76,0

Arriva Sverige AB

2 668

133

5,0%

2 786

958

88,2

A-Train AB (Arlandabanan)

909

482

53,0%

192

4 734

-268,0

Svenska Tågkompaniet

473

-87

Neg

297

1 592

48,9

Nettbuss Travel AB

203

33

16,1%

102

1991

-14,7

FlixBuss Sverige AB

140

-17

Neg

12

2)

29,7

1) Rörelseresultat + av- och nedskrivningar= EBITDA
2) Trafiken utförs av fristående partners.
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Snälltåget köper 10 liggvagnar!
En stark resandetillväxt för nattåget Malmö - Berlin gör
att Snälltåget investerar i fler vagnar för att kunna utöka
antalet avgångar till nästa sommar. Vagnarna är internationella liggvagnar med klimatanläggning. De kan användas även på andra sträckor än de som Snälltåget trafikerar
idag.
”Under sommaren har vi haft 47 procent fler resenärer
jämfört med 2018 på nattåget Malmö - Berlin och många
avgångar har varit slutsålda långt i förväg. Det gör att vi
nu väljer att investera i fler vagnar för att förbättra och
utveckla trafiken,” säger Marco Andersson, Marknadschef
för Snälltåget.
Snälltåget har köpt 10 liggvagnar som tidigare använts i

internationell natttågstrafik i Europa
och kan därför även
användas på andra
sträckor än de Snälltåget trafikerar idag.
Vagnarna har 6 bäddar i varje kupé och
har totalt 60 platser per vagn och är utrustade med klimatanläggning. Under hösten och vintern kommer vagnarna att genomgå en teknisk översyn och uppfräschning av kupéer och förväntas att vara i trafik under
2020.
Foto: Vi Resenärer

Norrtågs fritidsresande upp 22 % under sommaren.
Under juli månad ökade Norrtågs försäljning av enkelbiljetter med 22 procent jämfört med samma period
förra året. ”Allt fler vill resa hållbart och i närområdet
under semestern,” säger Christer Berglund, affärschef för
Norrtågstrafiken. Den stora resandeökningen överraskade till och med Christer Berglund:
”Sommaren brukar vara en period då resandet minskar,
så jag blev mycket glad över att så många åkte med
Norrtåg i sommar,” säger han
Varför valde så många att åka med Norrtåg i juli?
”Jag har inga bevis, men jag har mina aningar. Jag vet att
allt fler vill resa hållbart och i närområdet under

semestern. Det är ju
faktiskt ett mycket
skönt och avslappnat
sätt att resa. Det
tågsemesterkort vi
lanserade i våras har
bidragit till ökningen
men det blev framför
allt en viral succé, så
det kan ha bidragit till ökat intresse.
Sedan har regulariteten, alltså andelen tåg som faktiskt
har varit i trafik, varit rekordhögt.”
Foto: Norrtåg

I Danmark minskar tågresandet!
Det danska statliga tågbolaget, DSB, redovisar för första
halvåret en minskad nettoomsättning med 34 danska
miljoner kronor eller en procent.
Resultatet före poster av engångskaraktär sjönk med
85 miljoner till 45 miljoner danska kronor.
Verksamheten har präglats av stagnerad omsättning
och stigande omkostnader. Både omsättningen och kostnaderna har påverkats av stora infrastrukturarbeten.
Minskat resande och lägre biljettpriser har också påverkat utvecklingen under första halvåret. Nedgången i resandet hänförs i huvudsak till S-togen.
Kundtillfredsställelsen låg på 8,1 på en skala från noll
till tio. För samma period året före låg den på 8,0.
DSB har frågat kunderna om förslag på en grönare
trafik. De fick över 1 700 förslag. Nu är förslagen samlade i en idébank.

Några intressanta nyckeltal för DSB
1901-1906

1801-1806

Nettoomsättning mkr

4 773

4 807

Antal anställda

6 857

7 096

Kundpunktlighet fjärr/reg

94,8

94,6

Kundpunktlighet S-tog

98,7

98,4

Antal kunder miljoner

86,7

87,2

Omdöme av resenärer

55,6

52,0

Omdöme av icke resenärer

46,8

46,6
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Så ser bussbranschen ut i dag!
Sveriges Bussföretag publicerade under veckan en statistikrapport över landets busstrafik. De vill med rapporten att vi som inte känner till branschen närmare ska
få en överblick.
Inledningsvis konstateras att det säkraste sättet att
färdas på våra vägar är att åka buss. Bussen minskar
också trängseln på vägarna.
Nästan alla bussar som är i trafik är mindre än 10 år.
Turistbussarna är oftast inte äldre än 4 år.
I den skattesubventionerade trafiken har 94 % av alla
bussar rullstolsplats, 92 % ramp eller lift och 79 % har
låggolv med bekväm på– och avstigning. Alla bussar
har numera plats för minst en barnvagn.
I den skattesubventionerade busstrafiken drivs alla
fordon i Värmland, Gävleborg, Stockholm och Västmanland med förnybara drivmedel. På Gotland och i
Norrbotten ligger andelen på 30 %.
I Sverige går bussbranschen mot fossilfritt och biogas.
Globalt går trenden mot elektrifiering. Men nu förvän-

tas en ökning av antalet elbussar
här hemma. I dagsläget finns
enbart 100 elbussar.
Den internationella trenden
går mot eldrift av stadsbusstrafik. Eldrivna bussar är tystare,
vibrerar mindre och är helt emissionsfria vilket förbättrar luftkvaliteten. I Kina är stadsbusstrafiken helt elektrifierad i flera mångmiljonstäder som infört skattelättnader för elbussar.
”Ska elektrifieringen av stadsbusstrafiken komma
igång på allvar kan inte el till bussar beskattas högre än
el till spårtrafik. Det borde löna sig att vara miljövänlig
och därför kan vi inte straffbeskatta elbussarna. Som
även EU-kommissionen framhållit är ekonomiska styrmedel avgörande för busstrafikens elektrifiering,” säger
Anna Grönlund, vice vd och branschchef vid Sveriges
Bussföretag,

Jönköping-Arlanda

Miljö: Inlandsbanan i täten

I måndags fick Jönköping
tillbaka flygförbindelser till
Arlanda. Flygbolaget Air
Leap flyger med upp till 30
turer i veckan, 15 i vardera
riktningen.
”Jätteskönt att vi åter är
igång med flygtrafiken till Stockholm. Vi vet att linjen
fyller en viktig funktion, inte bara för Jönköping utan
för hela regionen. Tillsammans med Air Leap kommer
vi nu bearbeta marknaden så att vi även kan utveckla
linjen ytterligare,” säger Rony Forsberg VD för Jönköping Airport.
Sammanlagt flyger Air Leap reguljärt året runt från
sju olika flygplatser i Sverige, Norge och Finland. Bolaget är ett svenskt regionalt flygbolag med norska ägare.

Inlandsbanan AB har tagit beslutet att aktivt arbeta med
miljöanpassningsfrågan. Dels för sin egen attraktionskraft, för att kunna erbjuda kunder hållbara person- och
godstransporter, dels för att ta sitt ansvar för att nå de
nationella miljömålen.
I ett steg för att nå
företagets mål om att
koncernens spårbundna fordon vara
fossilfria 2020 pågår
nu en uppbyggnad av tankstationer för fossilfri diesel,
HVO.
Inlandsbanan AB är först ut i järnvägsbranschen att i
stor skala tanka sina järnvägsfordon med HVO. Då Inlandsbanan inte är elektrifierad så drivs fordonen, förutom några undantag, idag mestadels på fossil diesel.
Första anläggningen står nu på plats i Östersund varifrån bolaget kan tanka både järnvägsfordon som landsvägsfordon. Leverantör av 50 m3 cisternen är Energifabriken som också levererar HVO-drivmedlet. I en kommande upphandling under 2019 så planeras ytterligare
tankanläggningar längs Inlandsbanan och då i Mora,
Sveg, Hoting, Storuman samt Arvidsjaur.
Etableringen av tankstationer för HVO innebär en
successiv reducering av företagets nuvarande dieselanvändning som tidigare uppgått till cirka 500 m3/år.
Genom en fullständig omställning till HVO skulle
CO2-utsläppen minska med 1 430 000 kg.

Foto: Jönköping Airport

Bäst i tid i världen !
Flygbolaget BRA redovisar en
ankomstpunktlighet på 93 % för
tiden januari-juli i år. Den är beräknat på en marginal om 15 minuter, vilket är standard inom flyget.
Enligt bolagets pressmeddelande
är de därmed punktligast i världen.

Foto: Vi Resenärer

Foto: Skånetrafiken

Foto: Inlandsbanan
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Ekonomi: Arriva Sverige fortsätter blöda
Arriva i Sverige AB redovisar en nettoomsättning för
2018 om 2 662 mkr. Det är en nedgång med 2 % jämfört med året innan. Rörelseresultatet exkl. avskrivningar uppgick till 133 mkr, vilket är något lägre än under
2017.
Antalet anställda uppgick till 2 786, vilket ger en omsättning per anställd på 958 000 kr.
Bolaget erhöll ett koncernbidrag om 88 mkr. (2017:
199 Mkr). Bolaget ingår i den tyska Deutsche Bahn AG
(DB), som har cirka 291 000 medarbetare i 130 länder
över hela världen.
VD Johan Åhlander inleder förvaltningsberättelsen
med dessa ord. ”Arriva Sverige fortsatte under 2018 att
investera tid och pengar i syfte att bli det kollektivtransportföretag i Sverige med den modernaste och effektivaste IT-plattformen.”
Under 2018 tog Arriva hem ett nytt kontrakt i
Helsingborg samt förnyade avtal för trafik på Ekerö i
Stockholm samt i Solna, Sollentuna, Sundbyberg,
Bromma och Saltsjöbaden. De nådde också en förlängning av avtalen för spårvagnstrafiken på Tvärbanan,
Nockebybanan i Stockholm samt för driften av Saltsjöbanan. Nytt kontrakt har också tecknats för Pågatågstrafiken.
Det nya avtalet för trafiken i Helsingborg kommenterar vd Johan Åhlander som följer. "Att vinna ett kontrakt i en sådan expansiv region som Helsingborg betyder mycket för oss. Vårt anbud fokuserade på att göra

resan lättare för kunderna med hjälp av ett nytt tidtabellsystem, högre servicenivåer, ny teknik och förbättrad integration med järnvägstrafiken. Vi vann kontraktet i hård konkurrens där vårt anbud ansågs ha den
högsta kvaliteten", 85 nya eller moderniserade bussar
sätts i trafik i det nya avtalet, inklusive 13 el-bussar
som ska användas i den nya BRT-linjen (Buss Rapid
Train) med namnet HelsingborgsExpressen, linje 1.
"Den nya HelsingborgsExpressen är en spännande
utveckling av kollektivtrafik i Helsingborg, som
ska bidra till möjligheten att resa snabbt, bekvämt och
hållbart till och från Helsingborgs centrum på ett sätt
som varit möjligt tidigare", säger Johan Åhlander. Avtalet innebär att Arriva ska tillhandahålla tjänster till passagerare över Helsingborgs bussnät från den 16 juni
2019 till den 16 juni 2027. Arriva tilldelades kontraktet från Skånetrafiken och Helsingborgs stad i april
2018 efter att ha lämnat det mest konkurrenskraftiga
anbudet.”
Foto: Arriva

Ekonomi: Stationsavgiften blir kvar ytterligare 10 år
A-Train som äger Arlandabanan med två stationer och
som kör Arlanda Express hade i fjol en nettoomsättning
på 909 mkr. Det är en ökning med 0,3 % från 2017.
Rörelseresultat sjönk från 489,67 mkr till 481,3 mkr.
Hela den redovisade vinsten efter skatt, 268 mkr delades
ut till aktieägarna. Bolaget hade vid räkenskapsårets utgång 192 heltidsanställda.
Arlanda Express hade i fjol 3,6 miljoner resenärer på
sina tåg. Utöver dessa reste 2,2 miljoner med de övriga
företag som trafikerar Arlandabanan. Totalt har således
5,8 miljoner ”flygresenärer” valt det miljövänliga
Arlanda Express i stället för att resa i bil eller buss på
den hårt trafikerade vägen Stockholm-Arlanda.
Syftet med bygget av Arlandabanan var också att
minska den miljöpåverkan som bilar och bussar har i
trafiken mellan flygplatsen och centrala Stockholm.
Under juli månad i år meddelade bolaget att man förlängt avtalet med staten 10 år. Det betyder att avtalet nu
gäller fram till 2050.
Nytt är att bolaget senast 2030 ska ha tagit en ny tågflotta i drift och samtliga spår på Arlandabanan ska ha
bytts senast 2044. I samband med förlängningen gjorde

A-Train AB en tilläggsbetalning till svenska staten
på 681 mkr.
Det förlängda avtalet innebär för oss resenärer att
stationsavgiften på Arlanda blir kvar ytterligare 10
år.
Frågan är om det inte funnits möjlighet att i samband med de förhandlingar som skett hittat en lösning så att landets enda stationsavgift kunnat
slopas.

Foto: Vi Resenärer
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Upp 18 % i sommar

Tåg i tid vecka 34

För tredje året i rad
fortsätter ökningen av
resenärer på Inlandsbanan. Efter avslutad
säsong kan det konstateras att det varit
en rekordsommar för
tågresande genom
Norrlands inland.
Antalet resenärer på Inlandsbanan fortsätter stadigt att
öka. Totalt så har 14 900 resenärer rest med Inlandsbanan
den här sommaren, vilket är en ökning med 18 procent
från förra året och över 50 procent fler än 2016.
Tågluffa är populärt
Det har sålts 17 procent fler Inlandsbanekort än förra
sommaren. Inlandsbanekortet är ett tågluffarkort som tilltalar de som vill planera och lägga upp resan själva. Det ger
obegränsat resande under 14 dagar och möjlighet till att
hoppa på och av tågen som man vill. Paketresan Upptäck
Inlandsbanan, som är ett ”baspaket” med få externa inslag
och där fokuset helt enkelt är Inlandsbanan har varit väldigt populär. Även Taste of Lapland ökar kraftigt, där mat
och den samiska kulturen är i fokus.
- Trenden att ”hemestra” har fått fler att vilja upptäcka
vårt exotiska inland och allt vad det har att erbjuda. En
önskan att minska sitt klimatavtryck tror jag också är en
bidragande orsak till att fler vill resa med oss. Eftersom
våra tankanläggningar för förnyelsebart bränsle, HVO, nu
kommit på plats och våra persontåg kan drivas helt fossilfritt gör att resan på Inlandsbanan blir ännu mer attraktiv
ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Peter Ekholm, vd på
Inlandsbanan AB.
Vinterns trafik
Inom kort öppnar bokningen till vinterns trafik på Inlandsbanan, Snötåget som går mellan Östersund och Mora
får en tur dagligen i vardera riktningen.

SJ återupptagit rapporteringen av punktligheten efter
ett sommaruppehåll. De första siffrorna gäller vecka 34.
På linjen Stockholm-Göteborg var 28 % av tågen försenade i båda riktningarna. På linjen Stockholm-Malmö
var hela 32 % försenade.
I trafiken Stockholm-Oslo var 54 % av tågen försenade i riktning mot Oslo och 33 % i riktning Stockholm.
Det gick bättre för norrgående fjärrtåg från Stockholm. För Stockholm-Östersund var 13 % försenade,
Stockholm-Umeå 13 % till 19 % och StockholmMora 7 till 13 %.
I pendlingstrafiken till Stockholm var andelen försenade regionaltåg
Från Katrineholm 20 %
Från Eskilstuna 15 %
Från Västerås
8%
Från Uppsala
12 %
MTR Express har valt att inte publicera några punktlighetsdata under löpande år, men de säger i marknadsföringen att de punktligare än SJ.

Foto: Inlandsbanan

www.gronaresor.se

Om oss
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 de enda som belyser trafiken ur resenärens synvinkel och som skriver om all kollektivtrafik, som 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.

6

