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Mot fossilfri kollektivtrafik!

I mitten av oktober börjar Västtrafik successivt att köra 30 elbussar i Göteborg. De
tysta och rena bussarna ska köra på linjerna 59, 60 och 62. Det är en del av Västtrafiks
stora satsning på en helt elektrifierad stadstrafik.
Foto: Västtrafik

Mohlins Bussar expanderar
Familjeföretaget Mohlins Bussar har
förvärvat Masexpressen. Mohlins Bussar
är mer känt under namnet Härjedalingen med trafik mellan Härjedalen och
Stockholm.
Masexpressen är ett privat bolag med
säte i Mora och med daglig trafik mellan Mora och Stockholm.
Efter förvärvet har Mohlins 160 bussar.
Foto: Mohlins

Kan Transdev göra sjöresan bättre?
Den 1 oktober klockan 05.55 avgick fartyget Värmdö
från Vaxholm och markerar startskottet för det nya avtalet mellan Waxholmsbolaget och Transdevs dotterbolag,
Blidösundsbolaget. Intensiva förberedelser ligger till
grund för att båttrafiken, som nu körs av Blidösundsbolaget på uppdrag av Waxholmsbolaget, ska flyta på
smidigast möjliga sätt för resenärerna.
Det nya avtalet gäller i nio år och omfattar driften av
15 båtlinjer med utgångspunkt från Stockholm via
Vaxholm till stora delar av mellersta skärgården, samt
enstaka avgångar till södra skärgården. Blidösundsbolaget
kommer köra trafiken på linjerna året runt med
Waxholmsbolagets 18 fartyg inklusive de historiska fartygen Norrskär, Storskär och Västan. Kontraktet omfattar även driften av restaurangerna i ångbåtarna och alla
caféer i de övriga fartygen, samt bemanning och tekniskt
underhåll.
- Förberedelserna inför trafikstarten har pågått i flera
månader. Det är ett jättestort projekt att få allt på plats
och vi har arbetat hårt för att allt ska kunna flyta på så
bra som möjligt. Jag är väldigt stolt över att vi respekterade en mycket snäv tidsplan och jag vill rikta ett särskilt
tack till alla inblandade, säger Niklas Oscarsson, affärschef på Blidösundsbolaget.

Representanter från både Trafikförvaltningen, Transdev och Blidösundsbolaget var på plats för att uppmärksamma trafikstarten och besättningen bjöd på kaffe och
delade ut godispåsar till resenärerna.
Det är viktigt att presentera oss för resenärerna. Vi
kommer träffa många av dem varje dag i nio år och vår
avsikt är att skapa en bra relation från första starten.
Genom åren har våra passagerare i Stockholms skärgård
lärt känna oss som ett pålitligt rederi med en mycket hög
känsla för service och bemötande, avslutar Niklas
Oscarsson.
Foto: Vi Resenärer

Samgående över länsgränsen kan ge bättre trafik?
Masexpressen och Härjedalingen är två mycket populära
expressbusslinjer. Masexpressen rullar mellan Siljansbygden och Stockholm och Härjedalingen mellan flera orter
i Härjedalen och Stockholm.
Båda företagen drivs av privata entreprenörer. Nu har
ägaren till Härjedalingen, familjen Mohlin, köpt
Maspressen.
- Tillsammans kommer vi kunna ge våra kunder från
Jämtland i norr till Dalarna och Hälsingland i söder en
bättre service med smartare planering för personal och
fordon och en större närvaro geografiskt och resursmässigt. För oss på Mohlins är det här ett viktigt steg för att
bygga ett ännu starkare trafikbolag för Länstrafik, Expressbuss och Taxi, säger Robert Mohlin, VD i Mohlins
Bussar AB och Mohlin Holding AB, i ett pressmeddelande.
- Masexpressen kommer att fortsätta som eget bolag
med eget bokningssystem, säger Thomas Rogtao, vd och
ägare, till Vi Resenärer. Mohlins har större resurser för

att utveckla expressbusstrafiken mellan Dalarna och
Stockholm. Det finns vissa orter som i dag saknar trafik men som är intressanta.
Efter sammanslagningen har Mohlins 165 fordon
och 400 anställda.
Foto: Masexpressen

Snart kan resenärerna välja efter klimatpåverkan!
Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag på hur det kan göras obligatoriskt att redovisa klimatpåverkan i samband med marknadsföring och försäljning av långväga resor med buss, tåg, flyg eller färja.
I uppdraget ingår att föreslå hur en klimatdeklaration kan utformas så att det går att jämföra klimatpåverkan inom
och mellan olika färdsätt, och att informationen blir lättillgänglig och begriplig för konsumenter. Trafikanalys ska
även analysera och lämna författningsförslag på hur ett krav på obligatorisk klimatdeklaration kan införas, samt vilka
kommersiella aktörer som bör omfattas.
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Flyget kan bli ett bra miljöval!
Flygbolaget BRA har bjudits in till både svenska riksdagen och Europaparlamentet för att berätta om sitt uppmärksammade klimatarbete och de rekordlåga utsläpp
som bolaget registrerade vid en helt klimatoptimerad flygning mellan Halmstad och Bromma i maj i år.
BRA har återkommande visat flygets möjligheter att
minska sin klimatpåverkan med befintlig teknik och med
dagens förutsättningar.
Nu har bolaget bjudits in till svenska regeringen i oktober och till Europaparlamentet i november, för att berätta
om sitt klimatarbete och om den klimatoptimerade flygning som bolaget genomförde i maj.
Där visade BRA att utsläppen från flyg kan halveras
med dagens flygplan - om infrastrukturen optimeras och
biobränsle används.
Utsläpp av koldioxid för flygningen uppmättes till 34
gram per person och kilometer. Vilket kan jämföras med
miljöbilar som idag får släppa ut upp till 95 gram per
kilometer och supermiljöbilarnas maxgräns om 50 gram
per kilometer.

34 gram utsläpp av koldioxid för en kommersiell flygresa med passagerare är förmodligen de lägsta som någonsin registrerats av ett kommersiellt flygbolag i ordinarie
trafik.
Foto: Vi Resenärer

Kan bli svårt att få tag i SJ-biljetter till höstlovet!
Höstlovsresandet går som på räls, och antalet resenärer
som väljer tåget ökar kraftigt, skriver SJ i ett pressmeddelande. De noterar en ökning under vecka 44 med hela
13 procent, jämfört med fjolåret. Lovveckans mest populära resmål är Stockholm, följt av Göteborg och Uppsala.
- Att resa klimatsmart blir allt viktigare för svenska folket. Fler väljer tåget och vi ser ett högt bokningstryck inför höstlovet. Totalt ser tågresandet ut att öka med hela
13 procent, jämfört med samma period i fjol, säger
Tobbe Lundell, presschef vid SJ.
Nattågen mot övre Norrland är tillsammans med
sträckorna Stockholm-Malmö-Köpenhamn samt
Stockholm - Göteborg höstlovets mest populära, där flertalet av SJs avgångar bokas upp i snabb takt.
- Svenska folket reser allt mer med tåg och tiden om-

bord ses som viktig
kvalitetstid, något
som också våra
resenärer planerar
att utnyttja till
fullo. Oavsett om
det handlar om att
läsa en god bok,
umgås med familj
och vänner eller att äta och dricka gott ombord på tåget, säger Tobbe Lundell.
Stockholm toppar SJs lista över höstlovets mest
populära resmål. Andraplatsen går till Göteborg, följt
av Uppsala på tredjeplats. Bland lovveckans bubblare
återfinns Malmö, Linköping samt Lund.
Foto: SJ

Här finns det pengar att tjäna och pengar att förlora!
Pris vid köp av SJ-biljett
Stockholm-Göteborg
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Vi har granskat SJs priser för resor StockholmGöteborg och fann mycket stora skillnader beroende
på när man reser. Billigast var ett morgontåg, avgång
05.53, med ett enkelpris på 364 kr. För många avgångar låg priset på 585 kr men det fanns också fyra
avgångar med priser över 1 000 kr. Avgången,
17.10, låg högst med ett pris på 1 325 kr.
De angivna priserna avser en ej ombokningsbar
enkelresa i 2 klass i snabbtåg för en vuxen resenär.
Vi återkommer i nästa nyhetsbrev med jämförelse
mellan SJs och MTRs priser på denna sträcka.

Tågets avgångstidl
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Enklare att tågpendla i Bergslagen
I tidtabellen för 2020 stärks tågpendlingsmöjligheterna
mellan Mora och Borlänge med timmestrafik som införs
från och med augusti. Bergslagspendeln får förbättrade
anslutningstider i Västerås för tågen till/från Stockholm.
Dessutom införs en efterfrågad förlängning av ordinarie
tidtabell på Dalabanan under sommaren.
Från och med augusti inför SJ timmestrafik MoraBorlänge i samarbete med Tåg i Bergslagen och Region
Dalarna. Syftet är att skapa goda pendlingsmöjligheter
och få fler att välja kollektivtrafik istället för bil.
- Att kunna både påbörja och avsluta arbetsdagen på
ombord på tåget som är ett tryggt och klimatsmart alternativ till bilen borde locka många. Idag har alla TiB-tåg
wifi vilket underlättar för jobbpendling, säger Martin
Drakenberg, ansvarig affärschef på SJ.
Bergslagspendeln (Ludvika-Fagersta-Västerås) får förbättrade anslutningstider i Västerås med tågen till/från
Stockholm. Idag är det ca 30-45 min bytestid, under
2020 blir det ca 10-15 min.
- Det känns mycket bra att få till denna väldigt efter-

längtade förändring och förhoppningsvis lockar det fler till att vilja
pendla, säger Martin Drakenberg.
Under 2020 kommer SJ dessutom att trafikera Bergslagspendeln
med SJs dubbeldäckare. Möjligheten att använda dubbeldäckaren gäller emellertid för just
tidtabellen under 2020 och är inte att betrakta som ett
permanent trafikupplägg.
Förbättrade pendlingsmöjligheter på Dalabanan då
ordinarie tidtabell förlängs till och med 12 juli. Tidigare
började sommartidtabellen direkt efter midsommar, men
sommartidtabellen blir nu förkortad till fyra veckor med
start från och med 13 juli.
- Det har varit mycket efterfrågat av dalfolk som pendlar till Uppsala/Stockholm. Vi hoppas att fler nu ska
kunna både arbeta och semestra sommartid utan att behöva ta hänsyn till hur tågen går, säger Martin
Drakenberg.
Foto: SJ

30 nya elbussar ger helt fossilfri kollektivtrafik
Från mitten av oktober börjar Västtrafik successivt att
köra 30 elbussar i Göteborg. De tysta och rena bussarna
ska köra på linjerna 59, 60 och 62 och är en del av Västtrafiks satsning på en helt elektrifierad stadstrafik.
- Nu tar vi nästa steg mot en buller- och utsläppsfri
stadstrafik. Västtrafik storsatsar på att elektrifiera stadstrafiken och nu står Göteborg på tur. Jag är övertygade om
att de här elbussarna kommer göra stor skillnad i många
göteborgares vardag, säger Peter Hermansson (M), styrelseordförande i Västtrafik.
Västtrafiks mål är att all stadstrafik i Västsverige ska
vara eldriven innan år 2030. I år börjar totalt 60 elbussar
att rulla på flera orter runt om i regionen och under 2020
kommer ytterligare cirka 170 stycken i trafik. Västtrafik
blir då störst i Sverige på elbussar.
Bussarna är tillverkade av Volvo Bussar och kommer att
köras av Västtrafiks partnerföretag, GS Buss.
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- Vi är glada att kunna erbjuda moderna och bekväma bussar för våra resenärer. Vi tror att både passagerare och boende nära linjerna kommer att upptäcka
att elbussarna är mycket tystare än tidigare modeller.
Samtidigt får våra förare en bättre arbetsmiljö, säger
Dan Paulström, affärsområdeschef GS Buss.
Foto: Västtrafik

Vi skriver om all kollektivtrafik
Det är mycket buss i det här numret av Vi Resenärer
och det kan vi få synpunkter på. Den konkurrens som
finns mellan de olika färdmedlen, båt, buss, flyg, spårvagn och tåg får vi då och då känna av.
Vi skriver om all kollektivtrafik och försöker över
tid ge ett balanserat innehåll med utgångspunkt från
resenärens situation.
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