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SJ saknar ”flygplatschefer”

Så här ser det ut på många järnvägsstationer i dag. SJ har stängt resebutiken och placerat ut en
biljettautomat. SJ har i motsats till flyget ingen lokal förankring. Allt styrs från Stockholm. SJ
saknar ”flygplatschefer” som slår vakt om de lokala intressena.
Foto: Vi Resenärer

Intresse med bra avkastning
Tack vare starka ideella krafter i Svenska
Spårvägssällskapet rullar det nu moderna
spårvagnar i centrala Stockholm. Medlemmarna driver den kommersiella trafiken i
ett bolag, som ger dem mycket bra avkastning.
Tänk att dessa entusiaster kan konkurera med internationella företag som
Arriva och dessutom gå med vinst!
Foto: Vi Resenärer

ReseLedare: SJ saknar ”flygplatschefer”
”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.
Att Jönköping åter har direktflyg till Arlanda kan man
tacka de lokala krafter som tillsammans med flygplatsens
verkställande direktör jobbat hårt för detta.
Varje flygplats med reguljär trafik har en lokal organisation som leds av en verkställande direktör eller en
flygplatschef.
Tack vare denna struktur finns det starka lokala krafter
som tillvaratar flygets intressen.
Vad har järnvägen i detta avseende? Ingenting.
Samtliga tjänstemän som utvecklar och styr SJ sitter i
Stockholm.
Långt tillbaka i tiden fanns det en stins på de större
stationerna, som var järnvägens lokala representant. De
har ersatts av biljettautomater.
SJ hade en gång i tiden också resebyråer ute i landet
med det var då det!
Under senare tid har de lagt ned alla resebutiker utom
de i storstäderna. Platser som verkligen skulle behöva en
resebutik är exempelvis Arlanda och universitetsstäderna
Uppsala, Lund och Umeå.
SJ saknar i dag helt känselspröt för att fånga upp de
lokala önskemålen och behoven av tågtrafik. .
SJ missar helt att delta i de lokala nätverken. Den tjänsteman hos SJ som svarar för trafiken till och från Karlstad exempelvis är helt anonym för resenärer, myndigheter och näringsliv i Karlstad. Han är inte igenkänd på stan
och behöver inte riskera att ställas inför överraskande och
knepiga frågor. Han eller hon är också okänd för lokala
media, som alltid hänvisas till den i Stockholm placerade
centrala presstjänsten.
Swedavia äger driver och utvecklar det nationella basutbudet av flygplatser i Sverige. De tio flygplatserna bildar ett system som knyter samman Sverige – och Sverige
med världen.
Jernhusen, som äger stationshus men inte spår och perronger, vill vara ett föredöme inom långsiktigt hållbar
fastighetsförvaltning med ett tydligt kund- och utvecklingsperspektiv. Jernhusen prioriterar en långsiktig och
effektiv ekonomisk och teknisk förvaltning av fastighetsbeståndet.
Swedavia äger byggnader och landningsbanor medan
motsvarande ägande på järnvägssidan är uppdelad mellan
Jernhusen och Trafikverket.
De verksamheter som stöder flyget är som synes samlat
och kundinriktat.

Invigning i Jönköping av Arlandalinjen:
Foto: Jönköpings flygplats

De verksamheter som stöder tågtrafiken är splittrade
och har inte kunden i fokus. För Jernhusen gäller det
att nå högsta möjliga avkastning på kapitalet och
Trafikverket har överlåtit all kundkontakt på tågbolagen
Förutom att flyget har en stark lokal förankring möter de kunderna med en samlad och kundfokuserad
organisation.
Tågtrafiken är än i dag helt centralstyrt och ansvaret
gentemot kunderna är splittrat och inte fokuserat på
kunderna/resenärerna.
Järnvägen har ingen ansvarig för utveckling av
stationerna i likhet med Swedavias ansvar för utveckling av flygplatserna.
Längs den svenska järnvägen finns i dag hundratals
öde stationer. I bästa fall
finns där en väntkur eller en
väntsal men inga tidtabeller
och annan information om
trafiken. Det finns inte ens
uppgift om ett telefonnummer dit resenärerna kan
vända sig vid förseningar och andra problem.
Här påminns vi igen av SJs bristande intresse för allt
som rör sig utanför storstäderna.
Om tågtrafiken ska utvecklas måste det finnas plats
för lokala och regionala initiativ.
Järnvägen måste skaffa sig ”flygplatschefer”, dvs
personer som svarar för samordningen av den kollektiva trafiken på lokal nivå och som får möjlighet att
påverka utformningen av trafikutbud, tidtabeller mm.
Det måste finnas en motkraft till den centrala styrningen av dagens tågtrafik.
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Taxi, vara god sakta ned!
Trots aktiva insatser och dialog med de stora taxibolagen fortsätter de att höra till de värsta fartsyndarna på
våra vägar. En studie som gjorts av VTI visar att hastighetsöverträdelserna ligger på ungefär samma nivåer som
2017.
Studien har avgränsats till två vägsträckor där andelen
taxitrafik är hög: E4 mellan Stockholm och Arlanda
samt riksväg 40 mellan Göteborg och Landvetter. Där
har hastighetsmätningar med laser gjorts av NTF under
perioderna april – juni 2017 och april – juni 2019.
Mätresultaten har därefter analyserats av VTI.
Resultaten från studien visar fler än 90 procent av
taxiförarna kör för fort på de studerade vägsträckorna
där hastighetsbegränsningen är 80 km/tim.
– Många taxibolag arbetar systematiskt med trafiksäkerhetsfrågor, men det återspeglas inte på vägen när det
gäller hastighetsefterlevnad, säger Anna Vadeby på VTI
som lett studien. Det behövs nya arbetsmetoder för att
få företag att prioritera frågan.
Hösten 2017 och 2018 har Trafikverket, Transportstyrelsen och Polisen fört dialog med de stora taxibola-

gen för att tillsammans hitta lösningar för en bättre
hastighetsefterlevnad. Tidigare studier har också visat
att företag som arbetar systematiskt och långsiktigt
med hastighetsfrågan når bättre resultat vad gäller hastighetsefterlevnad.
– Att köra för fort har tyvärr blivit en social accepterad norm i samhället som är
svår att lösas av enbart den
enskilda föraren. Det krävs en
förändring på systemnivå där
taxibolagen måste ta ett ansvar för hastighetsefterlevnaden. Ny teknik i fordon kan stödja detta arbete, säger
Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör, Trafikverket.
Att följa hastighetsbegränsningarna är avgörande för
att minska antal dödade och skadade i trafiken. Om
medelhastigheten minskar med 1 km/tim kan 15 liv
per år sparas, visar beräkningar. Yrkestrafiken har ett
särskilt ansvar för att påverka trafikrytm och hastighetsefterlevnad hos andra trafikanter.

SJ kör Öresundstågen i nytt dotterbolag
SJ etablerar ett dotterbolag, SJ Öresund AB, som får i
uppdrag att hantera Öresundstågstrafiken, vilken SJ tar
över under nästa år. Anders Gustafsson är utsedd till vd
för bolaget.
I maj stod det klart att SJ fick uppdraget att köra och
underhålla Öresundstågen från december 2020 till december 2028 med option på ytterligare två år. SJ
Öresund AB kommer att ha helhetsansvaret för trafikplanering, drift och trafikledning, personal, underhåll
och ersättningstrafik för Öresundstågen.
Beställarna har högt ställda krav på att SJ ska leverera
en verksamhet med ökad punktlighet och högre kvalitet
i alla delar än i dag. SJ bygger därför upp en helt ny
organisation i Skåne för uppdraget inklusive en dedikerad driftledning och kommer att ta en helt ny depå i
drift i Hässleholm dit allt underhåll av tågen ska flyttas.
Underhållet görs för närvarande i Danmark av DSB.

- Det är väldigt spännande att ta sig an det här uppdraget. Jag har ju haft förmånen att vara med hela vägen
från upphandlingens start med framtagande av anbud
och förhandling med beställarna. Den resan fortsätter nu
med att jag får chansen att
förverkliga det vi har lämnat
anbud på, vilket är väldigt
kul, säger bolagets nyutnämnde vd Anders Gustafsson.
- Jag är mycket nöjd med utnämningen av Anders
som vd för SJ Öresund. Han har lång erfarenhet av tågbranschen och av upphandlad trafik. Öresund är en
mycket spännande region med stark tillväxt och stora
infrastrukturprojekt, säger SJs vd och koncernchef
Crister Fritzson.

Transdev på tredje plats

Ta båten till skidbacken!

Efter konkurrensverkets godkännande har Transdev nu
slutfört förvärvet av A Björks AB. Genom förvärvet stärker Transdev sin ställning på den svenska marknaden
med en årlig omsättning på ca 6 miljarder SEK och över
6000 medarbetare. Därmed är Transdev den tredje
största kollektivtrafikoperatören i Sverige.

Birka Cruises arrangerar för andra året i rad en skidresa
med båt från Stockholm till Sundsvall. Skidåkningen
sker i Hassela Ski Resort. Skidorna transporteras till
backen utan kostnad. Evenemanget äger run den 14
februari 2020.
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Från museitrafik till lönsam kommersiell trafik
De medlemmar i Svenska Spårvägssällskapet som drog igång
museitrafik i centrala Stockholm för nästan 20 år sedan
trodde nog inte att de skulle köra kommersiell trafik i stor
skala en vacker dag. Men så är det.
I dag drivs trafiken på Djurgårdslinjen av AB Stockholms
Spårvägar, vars ursprung är museiverksamheten. De kör sedan hösten 2010 reguljär trafik på mellan T-Centralen och
Djurgården, linje 7. De har också tilldelats ett avtal för trafiken på Lidingöbanan. Den kom igång i oktober 2015 och
avtalet gäller i åtta år.
Övrig spårvagnstrafik i Stockholm drivs av Arriva.
På Djurgårdslinjen har man cirka 11 000 resenärer per dag
och på Lidingöbanan cirka 14 500.
Bolaget har fem moderna långgolvsledbussar för snabba
insatser i ersättnings- och evenemangstrafiken.
Medlemmar i Spårvägssällskapet har 90 % av aktierna.
Moderbolaget hade en omsättning i trafiken på 186,3 mkr
under 2018. Det är en ökning med hela 13 % mot året innan. En förklaring till detta är att spårvagnarna sedan september vänder vid T-Centralen och inte som tidigare vid
Kungsträdgården.
Trots den starka omsättningsökningen försämrades rörelseresultatet från ett plus på 5,0 mkr till ett minus på 2,9 mkr.

Invigningen av den nya hållplatsen vid T-Centralen
Foto: Vi Resenärer

Samtliga kostnadsposter har stigit kraftigt. Personalkostnaderna med 11 % driftskostnaderna med
23 %.
Bolaget har en stabil ekonomi med ett eget kapital på 29,0 mkr och likvida medel samt korta
fordringar på tillsammans 47,4 mkr. Styrelsen
föreslår en utdelning till aktieägarna på 1,2 mkr.
Bolaget hade ett resultat efter finansiella poster
på hela 22,2 mkr under 2015-2017.

Det är lätt att bli lurad på tågbiljetten!
Den som söker på SJs sajt för en resa Stockholm-Falun får
upp 14 förbindelser för resa en vardag. För den som inte har
en viss tid att passa utan som är ute efter bästa möjliga resa
kan det vara svårt att välja.
Restiderna skiljer sig från två och en halv timme till nästan
fyra timmar.
De flesta förbindelserna innebär byte av tåg antingen i
Borlänge eller Gävle. I många fall är väntetiderna vid dessa
byten långa eller vad sägs om att behöva vänta en hel timme
i Borlänge på tåget till Falun.
Det är också stora variationer i priserna. I vår undersökning låg det lägsta priset för en vuxen i andra klass med ombokningsmöjlighet på 265 kr. Det dyraste alternativet låg på
635 kr för resa via Gävle.
För en bilist kan det vara intressant att jämföra hastigheten per kilometer och biljettkostnaden per mil.
Den snabbaste tågresan innebär en snitthastighet från station till station på 88 km/tim. Att resa från Stockholm
09.44 innebär att snitthastigheten till Falun blir 60 km/
tim.
Den dyraste tågbiljetten motsvarar en kostnad per mil om
drygt 28 kr. Och det gäller för en person. Kan man åka med
ett tåg där biljetten endast kostar 265 kr sjunker kostnaden
per mil 12 kr.

Biljettköp i ett öde stationshus i Falun.
Foto: Vi Resenärer

Det är inte lätt att välja rätt biljett och det är
omöjligt att få goda råd från någon som kan trafiken.
Det är lätt att tågresan blir onödigt dyr och
jobbig bara för att resenären köpt fel biljett.
Tänk när SJ hade resebutiker ute i landet med
mycket kunnig personal som hjälpte resenärerna in
på rätt spår.
Undersökningen presenteras i nästa regionala
nyhetsbrev, Dalabanan.se. Se www.gronaresor.se
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