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Resenärerna ger Trafikverket högt betyg

Sommarens avstängning av tågtrafiken genom Getingmidjan i Stockholm var komplicerad för resenärerna. Vissa tåg gick från Stockholm södra och vissa från Flemingsberg.
Trafikverket har följt upp resenärernas uppfattning om hur det fungerade och fått
mycket höga betyg. Bra jobbat, Trafikverket!
Foto: Vi Resenärer

Så kan trafiken i Stockholm bli bättre
Professor Jonas Eliasson har på uppdrag av Stockholms
Handelskammare skrivit en rapport om Stockholms transportsystem, ”45 punkter för bättre stockholmstrafik,” Det är ett
mycket intressant inslag i debatten om framtida trafik i Stockholm. Debatten måste breddas till att inte bara innefatta synpunkter från politiker utan också inlägg och förslag från professionellt håll.
Foto: Stockholms Handelskammare

Så kan trafiken i Stockholm bli mycket bättre!
Stockholms Handelskammare presenterade under veckan
en rapport om Stockholms transportsystem. Rapporten är
skriven av Jonas Eliasson, professor i transportsystem.
Rapporten omfattar generella strategier och åtgärder för
ett bättre transportsystem samt förslag på förbättringar i
kollektivtrafiken, vägtrafiken och i cykeltrafiken.
Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef på Stockholms
Handelskammare, kommenterar
rapporten med att säga att de gigantiska investeringar som nu görs ställer höga ekonomiska krav på att
prioritera trafikeringen så att driftmedlen räcker till att köra all den
planerade nya trafiken.
- Det kommer vara av stor vikt att
pengar används effektivt och att nya
investeringar i kollektivtrafiken är
väl avvägda och skapar hög nytta
för pengarna. Vi bedömer att det
finns bussträckor där man kan uppnå en kapacitetshöjning
med förhållandevis små investeringar, säger Daniella
Waldfogel. ”Det som krävs är enkla åtgärder som att ge
linjerna signalprioritet, egna körfält där det behövs,
påstigning på ”stationer” genom samtliga dörrar i stället
för vanliga hållplatser, raka linjedragningar och tydlig information om var, när och vart bussen går. Allt detta är
förhållandevis billiga åtgärder som kan skapa stora förbättringar”.
Rapporten vänder sig inte i första hand till oss resenärer
men den innehåller ett antal synpunkter och förslag som
berör oss i hög grad.
Vi som reser dagligen i Stockholm city upplever trängseln i bussar och tåg som mycket jobbig. Men medelbeläggningen i SL-trafiken är endast 30 %.
Debatten kring SL-trafiken handlar i stor utsträckning
om arbetspendling. Men, enligt rapporten, är två tredjedelar av det privata resandet fritidsresor. De flesta bilresor är
längre än två mil.
Nu när SL höjer biljettpriserna igen kan det vara intressant att notera att kostnaderna för trafiken ökat med
130 % sedan 1997 räknat i fasta priser. Kostnadsökningen har täckts av en fördubbling av biljettpriset och nästan
en fördubbling av skattebidraget.
Den mycket ojämna beläggningen i trafiken påverkar
både ekonomi och miljö. Jonas Eliasson ger ett exempel.
Driftskostnaden för en buss ligger på ca 500 kr per mil
och för en vanlig personbil 20-25 kr/mil. Är det färre än
20-25 personer i en buss så vore det ekonomiskt sett
bättre om de hade tagit bilen i stället.
Bussar med få resenärer är också en belastning för miljön. En buss i linjetrafik förbrukar omkring 4 liter diesel
per mil och en privatbil cirka 0,5 liter diesel per mil. Bussen är i detta avseende bäst om den ersätter minst 8 per-

sonbilar. Medelbeläggningen i landets bussar är 11 personer.
Jonas Eliasson föreslår nio åtgärder
- Gör kollektivtrafiktaxan smartare
- Inför en trafikstörningsavgift för störande arbeten
- Förbättra hanteringen av trafikstörande incidenter
- Låt kommunerna sköta enklare trafikövervakning.
- Förbättra busstrafiken (Inför BRT).
- Anpassa regler och lagar till cykeltrafik.
- Tillåt nattleveranser i innerstaden.
- Tillåt längre masstransportfordon.
- Sätt parkeringsavgifterna smartare.
”Taxan kan göras smartare genom att den differentieras
efter hur mycket trängsel det är i systemet och hur mycket
resan kostar att producera. Högre taxa när det är trångt,
och tvärtom, borde vara lika självklart som trängselskatterna i vägtrafiken”, skriver han i rapporten.
I snitt är resorna subventionerade med 44 % men med
stora skillnader beroende på var man reser. Hela 34 % av
resorna är inte subventionerade alls. Det gäller främst resor i regionens centrala delar. Resor i regionens perifera
delar är subventionen med över 70 %.
Han pekar vidare på att de som reser sällan måste betala ett högt pris medan de som har månadsbiljett inte
betalar alls för vissa resor. I andra branscher lockas nya
kunder genom olika rabatter och erbjudanden men i SLtrafiken är det tvärtom.

Vi Resenärer kommenterar
Rapporten bör läsas av alla beslutsfattare inom kollektivtrafikbranschen. Den finns att hämta ned från Stockholms Handelskammares sajt i pdf-format.
Vi Resenärer menar att det finns ett idémonopol inom
branschen som måste brytas. Vem säger att de politiker
och tjänstemän som i dag styr och utformar trafiken har
de bästa lösningarna både ekonomiskt och miljömässigt?
Det är glädjande att Stockholms Handelskammare ger
sig in i debatten. De har tidigare skrivit en intressant rapport om höghastighetståg i vårt land.
Jonas Eliasson säger att för få idéer utreds när det gäller
infrastrukturen. Det innebär att man missar de förslag
som ger mest nytta för pengarna. Han skriver också att
alltför få projektidéer tas fram som får konkurrera med
varandra.
Vi som tvingas trängas på bussar och tåg i stockholmstrafiken hoppas att ledande politiker tar del av rapporten
och vidtar åtgärder som exempelvis differentierade biljetttaxor beroende på rusningstid eller ej.

Vi Resenärer tackar
Vi Resenärer tackar Stockholms Handelskammare och
Jonas Eliasson för detta inlägg i trafikdebatten i Stockholm och hoppas att den leder till förbättringar för oss
som reser.
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Fler tågavgångar Oslo-Göteborg
I december utökas trafiken mellan Göteborg och Oslo,
meddelar det norska tågbolaget Vy
Antalet avgångar ökar från tre till fyra på vardagar och
från två till tre under helgerna. Det blir en avgång var
fjärde timme på vardagarna. Restiden är 3 timmar och
40 minuter.
”Med nya tider får vi också ett utbud som bättre passar
för de resenärer som åker vidare mot Helsingborg,
Malmö och Köpenhamn och därifrån ut i Europa. Det är
många som önskar sig denna möjlighet och vi är glada att
kunna bidrag med förbindelser för dem , säger Arne
Fosen, koncerndirektör för tåg i Vy.
Foto: Vy

.

DSB erbjuder billiga tågresor inför jul- och nyårshelgen
I Danmark erbjuds resenärerna 21 400 extra biljetter
(Orange) för resor under jul- och nyår.
Försäljningen av dessa biljetter har startat och det
blir nu möjligt att resa över hela landet med DSB för
endast 99 kronor. ”Med detta erbjudande vill vi ge våra
kunder en möjlighet att göra en extra och billig tur hem
till familj och vänner,” säger Maske Mastrup WiethKnudsen, underdirektör i DAB.
En stor del av biljetterna säljs för 99 kronor och vi
har valt att erbjuda tre gångar så många biljetter jämfört
med året innan. Så när man är klar på när man ska resa
bör man nu köpa en billig biljett direkt.
Foto: DSB

Bra jobbat, Trafikverket
De resenärer som under sommaren 2019 har genomfört
en ersättningsresa med pendeltåg på grund av avstängningen av Getingmidjan, har en mycket positiv bild av
sin upplevelse. Det visar en rapport som Trafikverket
tagit fram och som bygger på en undersökning som företaget Origo Group gjort. De har intervjuat över 600
resenärer på perrongerna vid stationerna Stockholm C,
Stockholms södra samt Flemingsberg.
Trafikverket gör följande sammanfattning
- De resenärer som under sommaren 2019 har genomfört en ersättningsresa med pendeltåg på grund av
avstängningen av Getingmidjan, har en mycket positiv
bild av sin upplevelse. Bytet har upplevts som mycket
enkelt och det har varit väldigt lätt att hitta.
- Anledningen till de positiva omdömena är helt uppenbart att informationsinsatserna har varit tydliga och
bra och till stor hjälp för resenärerna.

- De insatser som har uppskattats mest är dels den
information som resenärerna har fått i samband med
bokningen och utropen som har skett på fjärr-/
regionaltåg innan bytet och dels de extrainsatta skyltar,
golvmarkeringar samt informationsvärdar som funnits
på plats på stationerna.
- I och med att så många (9 av 10) har nåtts av informationen redan innan resan har deras förväntningar
på resan anpassats efter detta och upplevelsen har blivit positiv.
- Att de inblandade parterna så tydligt har samarbetat i en gemensam kommunikationsplan för att underlätta för resenärerna har helt uppenbart varit en
lyckad strategi.
När detta skrivs är Getingmidjan avstängd igen och
vi hoppas att de positiva omdömena står sig.

Vad händer med Blå Tågets vagnar?
En fråga som många ställer sig är vad som händer med
de fordon som Blå Tåget använde sig av. Vi tågresenärer önskar i första hand att restaurangvagnen och barvagnen kommer upp på spåren igen. Är det någon myn-

dighet inom branschen som känner ansvar för fordonsparken?
Vi har skrivit till Trafikverket och Transportstyrelsen och väntar på svar.
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SJ satsar på turisttåg i norr
Med start tisdagen den 15 okt lanseras Nordlyståget, SJs
senaste satsning inom den växande nordiska tågturismen.
Reseupplevelsen mellan Narvik och Abisko syftar till att
främst låta internationella turister uppleva det spektakulära norrskenet längs med sträckan.
- VI har stora ambitioner att utveckla tågturismen i
landets nordligaste delar. Genom införandet av Nordlyståget tar vi nu ett viktigt steg i satsningarna på den växande nordiska tågturismen, säger Jan Kyrk, affärschef vid
SJ.
SJ ser goda möjligheter att utveckla den internationella
tågturismen i regionen. En utveckling som också kommer
underlättas i samband med färdigställande av Narviks nya
hamn.
- Potentialen i Narvik är stor. När både fler och allt
större kryssningsfartyg börjar angöra den nya hamnen,
kommer också tågturismen att öka i regionen. Blickar vi
framåt vill vi också undersöka möjligheterna att säkra upp
tågförbindelser i direkt anslutning till den nya hamnen i
Narvik, säger Jan Kyrk.

Ekonomi:

Satsningen på
tågturismen
är inte ny för
SJ, som sedan
2018 också
kör sommartågen mellan
Narvik och
Kiruna. För
att vidareutveckla satsningarna på tågturismen har SJ också knutit
till sig flera olika regionala samarbetspartners, bland annat Visit Narvik.
- Att resa med tåget längs med Ofotbanen är inte bara
klimatsmart, utan bidrar till en helt egen typ av reseupplevelse. Sträckan bjuder resenärerna på allt ifrån storslagen fjällnatur till norrsken och norska fjordar. Vår ambition är att tillsammans med SJ kunna vidareutveckla
den här typen av upplevelseresor framöver, säger Lise
Janita Hansen vid Visit Narvik.
Foto: SJ

Upptåget ger lönsamhet

Nu har vi i vår genomgång av bolagens
ekonomi kommit till Upptåget.
Transdev tog över driften av Upptåget
från DSB under 2017. Det visar sig vara
en mycket bra affär. Under 2018 ökade
resandet med 6 % och uppgick till 4,7
miljoner. Omsättningen steg till 157,9
miljoner kronor eller med 5 %. Avkastningen på eget kapital gick upp från
15,7 % till 16,8 %.
Årets resultat om 22,5 mkr fördes i ny
räkning, varefter bolaget har ett eget kapital på 59,9 miljoner kronor.
Som framgår av tabellen ligger omsättningen per anställd på 1,6 miljoner. Den
siffran kan dock vara påverkad av att
vissa funktioner såsom trafikledning,
handhas av moderbolaget.

Oms/
anställd
mkr

Utdelning o
Koncernbidrag

SJ AB

7 874

1 222

15,5%

3 756

2,1

-194,0

Nobina Sverige

6 517

436

6,7%

7 869

0,8

-405,0

Keolis Sverige AB

4 769

139

2,9%

6 071

0,8

-76,0

Arriva Sverige AB

2 668

133

5,0%

2 786

1,0

88,2

A-Train AB (Arlandabanan)

909

482

53,0%

192

4,7

-268,0

Merresor AB

834

146

17,5%

514

1,6

-83,5

Svenska Tågkompaniet

473

-87

Neg

297

1,6

48,9

Nettbuss Travel AB

203

33

16,1%

102

2,0

-14,7

Stockholms Spårvägar Moderbolag

186

0

Neg

175

1,1

-1,2

Transdev Uppland AB

158

27

17,1%

96

1,6

0,0

FlixBus Sverige AB

140

-17

Neg

12

2)

29,7

Källor: Årsredovisningar
1) Rörelseresultat + av- och nedskrivningar= EBITDA
2) Trafiken utförs av fristående partners.
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Omsättning
Rörelseresultat 1)
Antal
Mkr
Mkr
Procent anställda

2018

Tack, DN
Äntligen en annons i helsidesformat i DN om
tågresor. Det är första gången som tåget får så
stor plats bland alla bilannonser.
Våra tågbolag verkar tro att det inte behövs
någon marknadsföring av tågresor.
Riktigt bra att DN går i bräschen även för
marknadsföring av tågresor.

Res klimatsmart och tryggt

Välj tåget eller bussen framför bilen
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