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Här är 99 av 100 nöjda med resan

I den senaste mätningen av kundnöjdenheten hos Transdevs kunder kommer älvtrafiken i Göteborg
i topp. Hela 99 % är nöjda med den service som ges
Foto: Transdev

Resandet upp 14 % i sommar

Foto: Vi Resenärer

Pendeltågen tar över spåren
Foto: Västtrafik

Regionaltågen tar över de svenska spåren!
Trafikanalys presenterar i dag en aktuell rapport över
tågresandet i Sverige. Den visar att tågresandet ökade
med 2 % under 2018 räknat i antal personkilometer.
Det regionala resandet steg med 3 % medan det långväga resandet ökade endast 1 %.
Går man 20 år tillbaka i tiden ser utvecklingen ut
på detta sätt:
Miljoner personkilometer

Regionala
resor

Långväga
resor

Totalt

1980

1 787

5 211

6 998

2018

6 521

7 026

13 547

Ökning snitt
per år

13 %

2%

Det som hänt under 2018 följer således det invanda
mönstret att det regionala resandet ökar kraftigt medan det långväga rör sig knappt framåt.
Antalet järnvägsresor uppgick under 218 till 246
miljoner. Härav gjordes 211 miljoner resor med stöd
av skattesubventioner genom de regionala kollektiv-

trafikmyndigheterna. I
den kommersiella trafiken gjordes i fjol 34
miljoner resor eller
14 % av det totala antalet resor.
Under perioden
2013-2018 ökade de
skattesubventionerade
resorna med 31 % och
de kommersiella med
6 %.
Antalet sittplatser i klassiska lokdragna tåg har minskat
något under senare år. I dag finns det 22 000 platser.
Däremot har antalet sittplatser i motorvagnståg ökat
För fem år sedan var antalet 149 000 och i dag finns det
169 000 sittplatser i dessa tåg.
Antalet sittplatser i snabbtågen har under senare år
legat på en nivå kring 40 000.
Förutom sittplatser finns det i dag 1 900 sovplatser
och 3 100 liggplatser i den svenska tågtrafiken

Fler tåg försenade i augusti månad
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Augusti blev ingen bra månad för tågtrafiken i vårt land, vilket framgår av diagrammet ovan. Förseningarna ökade
för alla tre typer av tåg jämfört med månaden innan. En anledning till detta var den stora branden i Hässleholm.
Vidare slog ett antal åskoväder ut signalsystemet.
Trafikverket tvingades införa hastighetsnedsättningar på ett antal linjer på grund av dåliga spårlägen mm. Detta
inträffade på Ostkustbanan, Värmlandsbanan och Ostkustbanan.
Ett riktmärke för förseningarna är 20 % för fjärrtåg, 10 % för regionaltåg och 5 % för pendeltåg. Under augusti
låg man något över dessa tal i samtliga fall.
2

Tåg i Bergslagen upp 14 % under sommaren
Tågresandet i Bergslagen blir allt mer populärt. Mellan
juni och augusti ökade resandet med Tåg i Bergslagen
med hela 14 procent, jämfört med fjolåret. Samtidigt
väljer allt fler resenärer att utnyttja Sommarkortet, som
under sommaren ökade med tre procent.
Att semestra på hemmaplan blir allt mer populärt, och
många resenärer väljer dessutom att ta tåget under sin
semesterresa. Mellan juni och augusti ökade tågresandet
med Tåg i Bergslagen med 14 procent, jämfört med
samma period i fjol.
- Det är verkligen positivt att allt fler resenärer upptäcker sommaren i Bergslagen, inte minst för klimatet.
Dessutom ser vi också en generellt god punktlighet
bland sommartågen, något som också bidrar till en förbättrad resenärsupplevelse, säger Martin Drakenberg,
affärschef vid SJ.
Andelen resenärer som valde att använda Tåg i Bergslagens sommarkort ökade med tre procent, jämfört med
fjolåret. Kortet ger resenären möjlighet att tågluffa

obegränsat under tre
sammanhängande dagar
inom Bergslagen. Dalarnas län stod för den
enskilt största ökningen.
- Efterfrågan på mer
klimatsmarta resealternativ fortsätter att öka, vilket i sin tur bidrar till att allt
fler ger sig ut för att tågluffa. Sommarkortet är dessutom
vårt mest populära tågluffarkort, säger Martin Drakenberg.
SJ meddelar samtidigt att planeringen inför nästa sommar redan är i full gång.
”Nu blickar vi framåt och drar igång arbetet med att ta
fram nästa års tågluffarkort. Vår ambition är tydlig. Utöver Tåg i Bergslagens ordinarie sommarkort vill vi dessutom erbjuda Bergslagsresenärerna ytterligare ett tågluffaralternativ,” säger Martin Drakenberg.

Hos Transdev är de flesta nöjda!

Snart är de nya tågen här!

I den senaste mätningen av kundnöjdheten hos Transdev kom Älvtrafiken i Göteborg i topp igen med en
kundnöjdhet på 99 %, vilket motsvarar en ökning med
en procentenhet jämfört med 2018. Förutom Styrsöbolaget hamnade också Flygbussarna i topp. Här kommer
topplistan för kundundersökningen våren 2019:

Många väntar på de
nya tåg som ska trafikera Mälardalen.
Enligt tidigare uppgifter ska de första
tågen sättas i trafik
under hösten i år.
Vi har nu fått följande information från Sanna Carlsson, marknadsansvarig på Mälardalstrafik MÄLAB AB. ”För närvarande
gör tågtillverkaren Stadler olika tester med tågen inför
det att de lämnas över till oss så vi och SJ kan sätta tågen i trafik. Vi har idag inget beslutat datum för trafikstart men räknar med att det sker under andra halvan av
hösten. Vi har också planerat för att trafiken på Svealandsbanan ska köras med Mälartåg fullt ut från tidtabellskiftet i december.”
Foto: Mälab

Älvtrafiken 99 %, + 2 enheter
Flygbussarna Stockholm-Arlanda 98 %, + 2 enheter
Buss – Sjuhärad 97 %, +15,6 enheter
Flygbussarna Liljeholmen-Arlanda 97 %, + 3,2 enh.
Flygbussarna Göteborg-Landvetter 96 %, + 2 enheter
Båt – Skärgårdstrafik 95 %, +3,8 enheter
Flygbussarna Charter 95 %,, +2,7 enheter
Flygbussarna Stockholm-Bromma 95 % , +1,7 enheter
Flygbussarna Sundbyberg-Arlanda 95 %, +0,3 enheter
Blidösundsbolaget 95 %

Foto: SJ

Flyget sjunker en månad till!

Fler orter får flyg till Sälen

Under augusti månad sjönk inrikesflyget med 10 %. Från
årets början ligger nedgången på 9 %. Största minskningen har Landvetter med 15 % för augusti och 14 % räknat
från årets början.
Malmö ligger på minus 10 % och Arlanda på 11 % i
augusti och 9 % från årets början.
Bromma hade minus 9 % för augusti och minus 8 %
ackumulerat.

Nu är det klart: BRA adderar ytterligare sex svenska
orter till listan av möjliga att flyga ifrån till Sveriges
och Norges största skidorter. Från Visby, Trollhättan,
Ronneby, Kalmar, Kristianstad och Halmstad flyger
man via Stockholm Bromma till Skandinaviska fjällvärlden.
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Ekonomi: Så ser ekonomin ut för tåg i norr
I vår serie om trafikbolagens ekonomi och årsredovisningar
har vi denna vecka kommit fram till Norrtåg AB. Bolaget ägs
av Länstrafiken i Västerbotten AB, region Jämtland Härjedalen samt kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten och
Västernorrland. Tågen körs av Vy Tåg AB (Svenska Tågkompaniet AB).
Verksamhetsåret 2018 inleddes med stora problem för
tågtrafiken. Snö och kyla gjorde att många turer ställdes in
eller blev försenade. Vy Tåg AB drabbades av stora ekonomiska problem och bolaget var nära att gå i konkurs. Under
2018 var hela 19 % av tågen försenade. Andelen inställda tåg
uppgick till 10 %.
Efter vinterns stora problem har ett antal aktiviteter startats. Bland annat har Vy Tåg AB förbättrat kommunikationen till resenärerna vid trafikstörningar och förstärkt sin
kundtjänst.
Resandeutvecklingen och
resultaträkningen framgår av
tabellen till höger.
Bolaget har, såsom under
2017, 4 heltidsanställda.
Personalkostnaderna uppgick under 2018 till 5 921 kkr,
vilket är en ökning med 15 % mot året innan.

Norrtåg AB 2018
Antal resenärer

Totalt

Snitt/dag

Enkelturer Resande/
per vardag enkeltur 1)

Sundsvall-Umeå
Umeå-Lycksele

627 000
184 000

1 718
504

18
8

95
63

Umeå-Luleå
Luleå-Kiruna
Sundsvall-Storlien

44 000
74 000
475 000

121
203
1 301

4
6
18

30
34
72

1 404 000
1) Inkl. resenärer i helgtrafiken

3 847

54

71

Resultaträkning
Nettoomsättning'
Bidrag från Trafikverket
Bidrag från ägarna
Totalt
Rörelsekostnader
Rörelseresultat

Totalt

Kr/resa

Intäkter

108 832 000
62 062 000
120 764 000
291 658 000

78
44
86
208

-291 670 000

-208

37%
21%
41%
100%

-12 000

Foto: Tågkompaniet

När detta skrivs, fredagen den 13:e, är åtta tåg
indragna på grund av fordonsbrist. Bussar ersätter.
Med tanke på de långa avstånden torde bussersättning inte vara så populärt hos resenärerna.
Det är inte första gången resenärerna möts av
information av detta slag.

Varning vid byte av tåg!

Tack MTR Express!

Den rätt till ersättning som tågresenärerna har vid förseningar
beror på hur långt tåget går. Går tåget en kortare sträcka än 15
mil utgår ersättning vid försening om 20´minuter och mer.
Kör tåget mer än 15 mil ligger gränsen för ersättning på en
timme. Notera att det är tågets körsträcka som gäller inte hur
långt en enskild resenär åker.
Vad händer då om en resenärer börjar sin resa med ett tåg
som kör längre än 15 mil och byter under resans gång till ett
tåg som kör kortare stäcka?
Det kan vara en resa Stockholm-Mora med SJ till
Borlänge och där byte till ett tåg som kör mindre än 15 mil.
Vi har fått följande svar från SJ: ”Består den aktuella resan
av fler delsträckor som berör de olika ersättningsnivåerna (EU
direktivet/Lagen om kollektivresenärers rättigheter) hanteras
dessa som separata resor, enligt gällande regelverk. Således om
en eller fler av de aktuella delsträckorna inte når upp till gällande kriterier för ersättning vid försening, utgår heller ingen
ersättning för de aktuella resorna.”
Säg att SJ-tåget är 45 minuter sent till Borlänge och resenären måste vänta in nästa TiB-tåg mot Mora. Då utgår ingen
ersättning trots att det blir en försening på två timmar till slutmålet i Mora.
Lättfattlig och enkel information om dessa regler saknas
tyvärr.

Som vanligt är det fullsatt på SJs snabbtåg Stockholm-Göteborg en fredag. Det gäller i dag avgångarna 10.32, 11.33, 12.12, 12.33, 13.29, 14.32,
16.03, 16.19 och 17.13.
När vi söker på MTR Express cirka 10.30 i dag
fredag har de platser kvar på alla avgångar.
Tack vare MTR Express finns det således möjlighet för de som är sent ute att ta tåget Stockholm
-Göteborg i stället för flyget.

Tåg i tid vecka 36
Inga förseningar
Stockholm-Östersund
Mora-Borlänge:
Mindre än 5 % försenade tåg
Stockholm-Eskilstuna
Borlänge-Mora
Nyköping-Stockholm
Stockholm-Nyköping
Stockholm-Uppsala
Sämst
Stockholm-Karlstad, 57 % försenade

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.
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