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Trafikverket bör ta över!
Tunnelbanan är landets största
järnväg med nära en miljon resenärer varje dag. Resandet har
under de senaste 20 åren ökat
med 25 %. Under samma tid
har antalet sitt- och ståplatser
minskat med 8 000. Det betyder att trängseln ökat kraftigt.
SL lovade för några år sedan
att trängseln skulle minska
tack vare ett nytt signalsystem.
De har dock inte klarat upphandlingen, vilket gör att
trängseln bara ökar. Att dagligen behöva trängas med
okända personer är varken
trevligt eller hälsosamt.
Låt Trafikverket ta över
signalanskaffningen!
Foto: Vi Resenärer

Till utlandet: DN-tåget
DN-tåget till Venedig blev en stor succé. Nu vet de flesta att det
går att ta tåget till kontinenten. Nästa år rullar tåget bl.a. som
karnevalståg till Österrike och Venedig

Till utlandet: Snälltåget
Snälltåget har nya avgångar i höst i anslutning till Berlin maraton,
trettioårsfirandet av Berlinmurens fall och till Berlins julmarknader.

ReseLedaren: Låt Trafikverket ta över!
I många sammanhang räknas inte tunnelbanan i Stockholm
som järnväg. Så är det exempelvis när regeringen satsar på
tågtrafik. Då avser man enbart det statliga järnvägsnätet.
Tunnelbanan är ju rakt igenom en kommunal angelägenhet.
Tunnelbanan hade i fjol 355 miljoner resenärer eller nästan en miljon per dag. På hela det statliga järnvägsnätet
reste förra året 246 miljoner, vilket är drygt 600 000 resenärer per dag.
Resor i miljoner
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Järnvägen

Tunnelbanan

På väg in i trängseln.

Sedan år 2000 har resandet i tunnelbanan ökat 25 %
medan resandet på det statliga nätet ökat 89 %. Under
denna period har tunnelbanan inte byggts ut eller förbättrats i något avseende. Tvärtom, antalet stå- och sittplatser
har minskat med 5 % eller med drygt 7 000 enligt den
rapport som Trafikanalys nyligen presenterade.
Det är därför inte märkligt att det är trångt ombord på
tunnelbanan speciellt i rusningstid men även andra tider
som mitt på dagen och under helgerna.
En del reser korta sträckor och står gärna ombord några
minuter. Men många reser längre sträckor som
Hässelby-T-centralen eller Farsta -T-centralen och för
många ingår i tunnelbanan i en längre daglig pendlarsträcka
som Uppsala-Radiohuset.

MTRs kundtjänst sprider glädje i trängseln.

Foto: MTR

Det tar i dag 34 minuter att resa mellan Hässelby och
T-centralen. Det är en resa med inte mindre än 18 stopp
innan man är framme.
Uppsalapendlarna åker till Stockholm på 31 minuter non
stop.
En sträcka där trängseln är olidlig är den mellan Slussen
och Östermalmstorg på den röda linjen. SL utlovade för

Foto: Vi Resenärer

många år sedan tätare trafik genom ett nytt signalsystem. Men upphandlingen gick snett så det lär
dröja många år innan resenärerna får det bättre på
den linjen.
Problemet för tunnelbaneresenärerna är att det
inte finns några starka politiker som slår vakt om
deras resmöjligheter.
Tack vare starka krafter i kranskommunerna och
i övriga kommuner i Mälardalen tillkom Citybanan.
Några motsvarande krafter för en bättre tunnelbana
finns inte i förorterna.
Det finns faktiskt ledande politiker som anser att
tunnelbanan är färdigbyggd och att man i stället ska
satsa på spårvagnar.
Tunnelbanan inbjuder inte till en skön och avkopplande resa där man kan göra restid till effektiv
arbetstid vare sig när man står eller när man sitter i
överfylld tunnelbanevagn.
Att SL skurit ned antalet sitt- och ståplatser under de senaste 20 åren samtidigt som resandet ökar
är skrämmande. För fler och fler blir resan med
tunnelbanan ett stressmoment som inte är hälsosamt. I sin egen bil har man i alla fall en sittplats.
Ledande politiker måste ta trängseln på allvar
och se till att den minimeras.
Region Stockholm misslyckades med upphandling av signalsystem till Tvärbanan och nu visar det
sig att de heller inte klarar att köpa ett system till
röda linjen som gör det möjligt att köra flera tåg på
dagens spår. Det betyder att trängseln ökar från år.
Region Stockholm måste inse sin begränsning
och överlåta anskaffningen av signalsystemet till ´
Trafikverket.
Jan-Åke Bosell
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Tågtrafiken i siffror och diagram
Nästan en miljon resenärer stiger på tunnelbanan varje
dag. Det är det största järnvägssystemet i vårt land med
355 miljoner resor
Tågresor
(miljoner)
under 2018. År
2000 låg resandet
på 284 miljoner,
vilket betyder en
ökning med 25 %
under 18 år. Detta
framgår av en
aktuell rapport från Trafikanalys.
Det statliga järnvägsnätet
Resandet på det statliga järnvägsnätet har under samma
tid nästan fördubblats eller gått från 130 miljoner resor
till 246.
Bakom ökningen ligger en mycket kraftig uppgång i
det regional resandet. Det har stigit från 115 miljoner år
2000 till 224 miljoner år 2018 samtidigt som det långväga resandet bara ökat från 16 miljoner till 23 miljoner
resor
176
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Tunnelbanan

Järnvägen

Spårvägen

Regionala/långväga resor
(milj)

T-banan

2000

2018

Förändring

Sittplatser

47 370

44 990

-2 380

Ståplatser

107 606

102 491

-5 115

Totalt

154 976

147 481

-7 495

Kapacitet i det statliga järnvägsnätet
På det statliga järnvägsnätet fanns för 20 år sedan
104 000 sittplatser. Nu är siffran 191 000. Det är nästan en fördubbling.
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Antalet platser i sov- och liggvagnar har däremot gått
ned från 7 100 år 2000 till 5 000 år 2018. Det är en
nedgång med närmare 30 %.
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Det regionala resandet är skattesubventionerat, vilket
gör att 88 % av allt resandet på järnvägen i dag sker med
resor som till stor del finansieras via skattsedeln.
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Platser i sovvagnar

Platser i liggvagnar

Spårvagnar
Spårvagnstrafiken har byggts ut kraftigt sedan år 2000.
Utvecklingen av antalet platser framgår nedan.
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Det kommunala nätet, Tunnelbanan
Att det är trångt och många gånger olidligt att åka med
tunnelbanan bekräftas av de uppgifter på antalet sittplatser som rapporten innehåller.
Både antalet sittplatser och ståplatser i tunnelbanan har
minskat kraftigt sedan sekelskiftet trots att resandet
ökat.
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Ståplatser
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Ta S-tåget tillsammans med en vän som åker gratis
Det danska tågbolaget DSB bjuder in de som pendlar
till och från storstadsområdet att ta en vän gratis med på
S-tåget under alla helger resten av året. Målet är att visa
på fördelarna med de röda S-tågen, så att fler väljer tåget
på sin fritid.
Resenärer med pendelkort kan ta en vän, make eller
flickvän i S-tåget gratis på alla helger resten av året.
Erbjudandet gäller från natt till lördag 21 september
och fram till midnatt söndag 29 december 2019.
DSB: s erbjudande till stamkunder kommer efter att
pendlarna under de senaste åren har upplevt flera perioder med stort arbete med att renovera spår och signaler
samt andra förhållanden som ibland har lett till instabil
drift. Utmaningarna har orsakat önskan att resa bland de
cirka 350 000 dagliga resenärer med S-tåg - detta måste
förändras:
”Med detta initiativ vill vi göra något extra för våra
stamkunder och samtidigt stärka användningen av kollektivtrafik i storstadsområdet. S-tåget är ett snabbt,
bekvämt och klimatvänligt sätt att komma in och ut ur
staden - även på helger när arbetet inte nödvändigtvis
kräver. Vi vill påminna våra pendlare - och vi vill ge
dem möjlighet att visa fördelarna för en god vän eller

familjemedlem, säger Jan Sigurdur Christensen, chef för
DSB Commercial.
S-tågen kör varje dag med hög frekvens och kör hela
natten efter fredagar och lördagar. S-tågnätet sprider sig
väl i området runt huvudstaden, och därmed bidrar Stågen till att ansluta kollektivtrafiken tillsammans med
goda möjligheter att byta till tunnelbana och bussar.
Därför finns det goda möjligheter att komma fram även i Köpenhamn, utan att behöva stå i kö och leta
efter parkeringsplatser.
Foto: DSB

Framtidens resenärer väljer tåget
SJ har under veckan publicerat en rapport över studenternas resvanor. SJ konstaterar att framtidens resenärer
– studenterna – reser mer klimatsmart än svensken i
allmänhet. Deras tågresande ökade med 26 procent
första halvåret i år och betydligt fler väljer tåg framför
flyg och bil.
Tågresandet med SJ når rekordnivåer, men studenternas resandetillväxt var betydligt större än genomsnittet.
Under 2018 ökade studenternas tågresor med SJ med
22 procent och första halvåret i år fortsatte uppgången
med 26 procent, jämfört med samma period i fjol.
Klimatdebatten har gett studentresandet en extra
skjuts. De svenska studenterna är betydligt mer klimatsmarta än svenskarna i allmänhet. Tre av fyra studenter,
73 procent, tänker på miljön när de reser inom Sverige
jämfört med 57 procent av svenskarna i gemen.
Fler studenter väljer tåg framför flyg och bil, enligt
SJs Sifo-undersökning:
50 procent av studenterna säger att de väljer tåg istället för flyg när så är möjligt, att jämföra med 37 procent i hela Sverige.
40 procent av studenterna väljer tåg istället för bil, att
jämföra med rikssnittet på 27 procent.
”Att framtidens resenärer, studenterna, är klimatsmarta och reser allt mer med tåg är positivt och ställer
även krav på framtiden. Vi kommer definitivt att be-

höva både fler tåg och spår för
att möta efterfrågan när nästa
generation kommer ut i arbetslivet och vill resa allt mer”,
säger Tobbe Lundell, presschef
på SJ.
Kvinnliga studenter väljer i större utsträckning än
manliga studenter klimatsmarta transportsätt. Hälften
av kvinnorna (53 procent) och 25 procent av männen
väljer tåg framför bil när så är möjligt. 58 procent av
kvinnorna och 41 procent av männen uppger att de
väljer tåg framför flyg.
Förutom att studenterna väljer tåg av klimatskäl finns
flera andra orsaker till studenternas ökade tågresande.
De tycker att tåg är ett bekvämt och prisvärt sätt att
resa – och kan använda tiden ombord till att plugga.
Att studenternas biljettpriser hos SJ minskat med 34
procent sedan 2014 bidrar också till resandeökningen.
De stora lärosätena lockar flest resenärer till tågen.
Mest populära SJ-linjen bland studenter under första
halvåret i år var Stockholm-Västerås-Örebro-Göteborg,
följt av Stockholm-Malmö-Köpenhamn och Stockholm
-Uppsala. Den linje där resandet ökade allra mest, 35
procent, var Stockholm-Sundsvall-Umeå.
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Färre förseningar för tågen i väst
Resenärer med Västtrafiks tåg har under sommaren drabbats av färre förseningar än
under fjolåret. Andelen försenade tåg sjönk för regionaltågen från 10 % till
5 %. För pendeltågen gick
förseningarna ned från 7 %
till 5 %.
Den största förbättringen hade tågen Göteborg-Skövde
som gick från 26 % till 10 %.
De som reser med Alependeln åker mycket punktligt
eller vad sägs om bara 2 % i andel försenade tåg under
sommaren i år.
– Det viktigaste för våra kunder är att tågen går i tid
och därför är det glädjande att punktligheten ökade i
sommar. Allt fler väljer också att resa med våra tåg vilket
visar att de är uppskattade av resenärerna, säger Kerstin
Karlsson, biträdande affärschef tåg på Västtrafik.
Orsakerna till den förbättrade punktligheten är flera. SJ
Götalandståg, Västtrafiks partnerföretag som kör trafiken,
har bland annat jobbat med underhållet av tågen för att
öka deras tillförlitlighet och tillgänglighet. Något som gör
att fler tåg är i tid och minskar antalet inställda avgångar.
Kinnekullebanan. Foto: Västtrafik

DN-tåget rullar vidare

DN-tåget till Venedig blev en succé. DN går vidare och
arrangerar ett flertal resor under 2020.
Den preliminära planen är
>>Karnevalståget till Österrike och Venedig
>>Sportlovståget till Alperna
>>Påsktåget till Alperna
>>Tåget till midnattssolen
>>Kulturtåget till Östereuropa
Foto: Vi Resenärer

Grattis, TiB

Ta tåget till mässan

Vecka 37

Årets bokmässa arrangeras i
Göteborg 26, 27 och 28 september,
dvs i slutet på nästa vecka.
Hallandstrafiken meddelar att tre
tåg på förmiddagarna gör ett extra
stopp vid Liseberg dessa tre dagar.
Förutom denna service fördubblas kapaciteten i ett antal Öresundståg.

Linjer med högst 5 % förseningar
Avesta-Örebro (TiB)
Gävle-Ludvika (TiB)
Katrineholm-Stockholm
Ludvika-Västerås (TiB)
Ludvika-Örebro (TiB)
Mora-Borlänge (TiB)
Stockholm-Göteborg
Stockholm-Nyköping
Uppsala-Stockholm
Örebro-Ludvika (TiB)
Källa: SJ
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Nytt biljettsystem
Skånetrafiken fasar ut det mycket
populära Jojo-kortet i mitten av december.
Samtidigt har Skånetrafiken infört ett nytt
modernt och hållbart
biljettsystem. Det presenteras på en pressträff
i Malmö den 24 september av bland andra
trafikdirektör Linus Eriksson.

Fabriksnya plan i inrikesflyget
Flygbolaget BRA plockar in fyra fabriksnya
och klimateffektiva ATR 72-600 till sin
flygplansflotta. De nya ATR 72-600 flygplanen har samma kabinkonfigurering som
nuvarande plan i BRAs ATR-flotta, med
plats för 72 passagerare. Samtidigt blir stolarna i kabinen av en nyare, modernare och
ännu lättare modell. Genom en enhetsflotta
med enbart 72-600, blir allt från planering till underhåll, service och
bemanning mer effektivt.
Foto: Vi Resenärer
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