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MTR firar 10 år i tunnelbanan

MTR har drivit tunnelbanetrafiken i 10 år. I de senaste mätningarna
är kundnöjdheten uppe i 85 %. Bland de anställda är 95 % nöjda.
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Inrikesflyget sjönk 10 % i oktober
Nedgången för inrikesflyget fortsätter. Under
oktober gick resandet ned med 10 % och från årets
början ligger nedgången på 8 %.
Bromma hade i oktober en minskning med
15 %, Göteborg med 19 % och Malmö med
12 %. Samtliga Swedavias flygplatser har minustal
både för oktober och för perioden januari-oktober.
Foto: Vi Resenärer

Jonas Friberg: En resa med många byten och intryck!
Skriver detta från ännu en tågresa med icke fungerande
toaletter och flera byten. Det som slår mig är två saker.
Det första är välkomnandet till en ersättningsbuss på
Cityterminalen. Föraren öppnar direkt dörren när vi
kommer och hälsar oss välkomna med orden ”stå inte
ute och frys”. Det är välkomnande och närvarande. Vi
känner oss alla välkomna och rätt trygga, ”Om ni tycker
det blir för varmt så säg bara till. Det är dagens första
tur så jag eldar på lite för att få upp värmen”. Föraren,
som arbetar för Lindbergs Buss, har mandat att göra det
trevligt för oss resenärer.
Vi ska byta till tåg i Bålsta. Ser mest folk från Björks
Buss på stationen men vi får med ett omtänksamt ”se
upp för avståndet mellan bussen och trottoaren”.
Det andra som slår mig under resan är SJ-personalens
engagemang för oss resenärer. Trots minst sagt bristfälliga förutsättningar gör de ett jättebra jobb. Men jag
förvånas över att det mesta upplevs hända för första
gången. Vad har SJ hela sin overhead till?
Väl ombord på tåget ser vi inte till någon personal
och vi hör inte heller några utrop. Jag förstår senare att
personalen hade fullt upp med att lösa problemet med
att tågets ena tågsätt - tåget består av ett 2-vagns och ett
3-vagns X40 - inte hade några fungerande toaletter.
Som vanligt ska ingen skugga falla över de som jobbar
ombord. De verkar göra allt och lite till för att få informationen korrekt. Men vad är det som gör att det
numera är otroligt ovanligt att uppleva en tågresa med
fullt fungerande toaletter - vem äger frågan och vad gör
SJ åt saken?

Väl framme i Västerås
ska vi byta tåg igen. Det
nya tåget står på spåret
bredvid - BRA. MEN
skyltningen!
Vårt tåg var ursprungligen
skyltat ”Göteborg” - det
här är skyltat ”Hallsberg”
och på plattformsskyltningen står det ”Stockholm”.
Vi påpekar detta och får följande svar ”Jag skall säga
till föraren, säger ombordpersonalen från vårt tåg. Det
är något med tågnummer som styr skyltningen.”
Det är märkligt att det som alltid gör informationen
obegriplig är den där tekniken. Den som underlättar när
allt går enligt plan men som så ofta blir helt galen när
det är nåt som avviker det minsta.
MTR Express har drivit på utvecklingen av tågreseupplevelsen ordentligt och jag ser verkligen fram emot
att FlixTrain också kommer upp på spåret och kan visa
på alternativ till kundupplevelser. Jag tror det är så enkelt som att ledningen lever nära sin dagliga leverans.
Det förefaller MTR göra och jag hoppas att även Flix
kommer göra så. SJs VD har jag bara sett en enda gång
ombord - när han var på väg hem från en åkning med
det upprustade X2000 som han väntat på i flera år. Nu
syns han förresten i ett gästspel i Bistron
Själv tänker jag att så fort jag kan välja Mälartågs nya
tåg ER1 framför SJs dubbeldäckare X40 . Och jag väljer oftast MTR Express till Göteborg och allt oftare
Snälltåget till Malmö.
Jonas Friberg

MTR Tunnelbanan firar 10 år
Den 2 november 2009 tog MTR över driften av
Stockholms tunnelbana på uppdrag av SL. Tio år senare
har MTR breddat verksamheten till att totalt omfatta
fem bolag med drygt 5 300 medarbetare och är idag en
av Stockholm tre största arbetsgivare. Under resan har
MTR arbetat fokuserat med att förnya upplevelsen av
tågbranschen och bidragit till att öka antalet resenärer på
tunnelbanan och pendeltåget i Stockholmsregionen och
på sträckan mellan Göteborg och Stockholm med MTR
Express.
När upphandlingsunderlaget för Stockholms tunnelbana kom ut 2008 var det en av världens största trafikupphandlingar. Med en kontraktstid till som längst
2023 värderades affären till ca 40 miljarder kronor i
omsättning för den angivna perioden. Av de nio anbudsgivare som visade intresse gick avtalet till MTR med
motiveringen att MTR hade lämnat det bästa anbudet
ur kvalitetssynpunkt. 2009 tog MTR över helhetsansvaret för planering, drift och underhåll, vilket var starten
på MTR:s intåg på den nordiska marknaden.

– Redan från start har MTR haft som ambition att
visa att det går att bedriva tågverksamhet på ett sätt
som är nytt för branschen. Och
trots att vi ständigt ställts inför
nya utmaningar har vi haft samma
drivkraft – att med resenären i
fokus bli en tågoperatör i världsklass, säger Mark Jensen, vd på
MTR Nordic.
2014 mottog MTR Tunnelbanan (dåvarande MTR
Stockholm) utmärkelsen Svensk Kvalitet – en prestigefylld kvalitetsutmärkelse som uppmärksammar föredömliga organisationer som långsiktigt utvecklar sitt
kvalitets- och förbättringsarbete. Och bara fyra år senare, 2018, erhöll MTR Tunnelbanan utmärkelsen en
andra gång. Det gedigna kvalitetsarbetet har varit nyckeln till att MTR Tunnelbanan kunnat förbättra leveransen inom alla områden, till exempel punktligheten
från 93,5% 2010 till 97,6% 2018, kundnöjdheten från
78% till 85% och medarbetarnöjdheten från 32 till 94.
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Transdev köper 157 eldrivna ledbussar för trafik i Göteborg
Volvo Bussar har fått den hittills största enskilda ordern på elbussar i Europa. Volvo Bussar kommer att
leverera 157 eldrivna ledbussar till Transdev med start
2020. Bussarna kommer att gå i trafik på ett flertal
busslinjer i Göteborg. I och med att elbussarna sätts i
trafik minskar utsläpp och buller kraftigt, samtidigt
som elbussarna kan köra i känsliga områden eller i
områden med särskilda restriktioner.
”Det är oerhört glädjande att vi vunnit Europas hittills största enskilda order på 157 elbussar. Volvo är
pionjärer inom elektromobilitet och hållbar kollektivtrafik. Vi har ett unikt systemperspektiv för städer,
inklusive fordon, tjänster och laddinfrastruktur. Vi
fokuserar på lösningar med hög tillförlitlighet och
servicenivå för linjeoperatörer och passagerare. Denna
stora order bekräftar att elbussar redan idag är en i alla
avseenden hållbar och ekonomisk lösning för krävande
kollektivtrafik med hög kapacitet”, säger Håkan Agnevall, vd på Volvo Bussar.
”Transdev är idag Europas ledande operatör av elbussar och vi vet vilka utmaningar det finns med omställningen till eldrift. Vi har därför varit väldigt noga
med att välja en partner som har ett helhetstänk och
som kommer att kunna leverera både bussar och laddinfrastruktur till trafikstarten samt säkerställa god tillgänglighet. Att få meddela att vi har valt Volvo som
partner för stadsbusstrafiken i Göteborg är förstås
extra roligt”, säger Gunnar Schön vd Transdev
Sverige.
Samtliga bussar kommer att vara av den helt nyligen
lanserade modellen 7900 Volvo Electric Articulated.
Med plats för 150 resenärer och en energiförbrukning

som är 80 procent lägre än för motsvarande dieselbuss,
kombinerar Volvo 7900 Electric Articulated en hög
passagerarkapacitet med låga driftskostnader. Bussarna
kommer att laddas vid snabbladdningsstationer utmed
linjesträckningen, s k OppchargeTM, för att skapa mest
effektiva drift. Utöver elbussarna ingår även en order på
27 Euro VI bussar för regiontrafik, med biodiesel som
bränsle.
”För oss som mobilitetsföretag är det viktigt att hela
tiden kunna erbjuda resenärerna en bra service och
funktionella fordon, men det är också viktigt att våra
förare har en bra arbetsmiljö. Nya bussar och särskilt de
tysta elbussarna ger inte bara renare städer utan förbättrar även arbetsmiljön”, säger Gunnar Schön.
”Elekromobilitet skapar helt nya möjligheter för
stadsplanering nu när vi får utsläppsfri och tyst kollektivtrafik som vi kan ta närmare stadens invånare. Volvo
vill vara ledande i utvecklingen mot en ökad elektrifiering och en partner för städer i världen som vill skapa
långsiktigt hållbara kollektivtrafiklösningar för sina
medborgare”, avslutar Håkan Agnevall.

Dags för SJ och MTR Express att erbjuda service bortom spåren!
Det norska tågbolaget, Vy, har skapat en bildelningstjänst för sina kunder. Tjänsten kallas Din Bybil. Hittills har detta inneburit att 600 av deras resenärer säger att de har sålt sin bil efter att börjat använda Din
Bybil. Det betyder att det nu finns 350 färre bilar i
Oslo.
Bildelningstjänsten Din Bybil har i dagsläget 250
elbilar i Oslo. Konceptet skiljer sig från andra bildelningstjänster genom att man betalar per minut och att
man kan starta och avsluta resan var som helst i Oslo

Vi Resenärer kommenterar
Att kunna kombinera tågresan med hyrbil är givetvis
en stor fördel för många resenärer. När SJ på 70-talet
introducerade begreppet InterCity erbjöd de resenärerna tillgång till hyrbil på många stationer. Men den
tjänsten är nedlagd sedan länge.

Foto: Vy
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Seminarium som missade många mål!
Stockholms Handelskammare arrangerade under veckan en konferens med rubriken ”Morgondagens kollektivtrafik”. Den lockade över 150 deltagare. Bland de
medverkande fanns bl a Kristoffer Tamsons, trafikregionalråd, Johan Oscarsson, vd MTR Tunnelbanan,
Desirée von Schéele Ressel, vd Ressel Rederi och Jens
Holm (v), ordförande för riksdagens trafikutskott.
Varje föreläsare tilldelades nio
minuter i talarstolen. Kristoffer
Tamsons inledde med att beskriva
vad som hänt sedan 50-kortet kom
1970. Han noterade att på den
tiden krävdes foto på kortet samt
namn och personnummer. Det är
bättre i dag!
Han gjorde en jämförelse med TV-utbudet. Nu
väljer man själv när man vill se ett program. TVtablån behövs inte längre. Och så kommer det att bli
inom kollektivtrafiken också. Det är resenären som
väljer när han eller hon vill resa. ”Resenären äger sin
tid.”
Kristoffer Tamsons gladde sig mycket över att all
trafik inom SL-området nu körs av entreprenörer.
Johan Oscarsson presenterade en rad nyckeltal som visade att tunnelbanan blir bättre och
bättre. Tunnelbanan är
ryggraden i SLs trafik.
En intressant miljösiffra nämndes. En resenärer som
dagligen åker Hässelby-Hötorget med tunnelbanan
gör ett klimatavtryck som motsvarar 1 dl bensin på ett
år.
Båttrafiken representerades av Desirée Ressel von
Schéele. Hon framhöll att färjetrafiken fungerar även i
sämre väder, vilket inte alla kan tro. Vid
ett tillfälle stod övrig kollektivtrafik still
medan båtarna gick enligt tidtabell. Ett
plus för färjetrafiken är att resenärer med
cykel eller barnvagn är välkomna ombord.
Det finns plats för dem. En nackdel för resenärerna
(passagerarna) i färjetrafiken är att det inte finns några
regnskydd vid hållplatserna.
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På resenärens sida i mer än 25 år

Jens Holm var ”nere” på resenärsnivå i sitt inlägg.
Han vill ha bort ingångsspärrarna till tunnelbanan. De är
inte trevliga och dessutom kan de skada resenärerna. På
hans önskelista står även att resenärerna ska kunna använda alla dörrar för att stiga på stombussarna. Han är mycket kritisk till de
företag som lanserat elsparkcyklarna.
Det borde ha reglerats innan de fick
börja. Nu har de redan ställt till problem ute på stan.
Jens Holm vill vidare stoppa det fortsatta arbetet med förbifart Stockholm
och tvärförbindelsen på Södertörn.

Vi Resenärer kommenterar
Det är intressant att notera att under de två timmar seminariet varade talades det inget om hur viktig personalen är och vilket bemötande resenärerna får.
Branschen satsar allt på att slippa ha kontakt med oss
resenärer. Alla ska köpa biljetterna på nätet eller i automat och framtidens bussar ska vara förarlösa. Inte ens de
föreläsare som representerade företag med tusentals anställda som MTR och Nobina lyfte fram sin personal.
Inte undra på att vi så många gånger möter förare och
spärrpersonal som inte alls är intresserad av oss kunder.
En annan fråga som föreläsarna också missade var
kostnadsutvecklingen för kollektivtrafiken. Inga förslag
om effektivisering och kostnadsbesparing presenterades.
SL fick under 2018 10,3 miljarder kronor från skattebetalarna. Det är en ökning med 3 % eller 332 miljoner
kronor.
Kollektivtrafiken och sjukvården finansieras från
samma källa och med tanke på det som händer inom
vården borde även kollektivtrafiken utsättas för besparingskrav. Och det är en punkt där innovatörer inom
branschen kan trycka på. Kommer eldrivna bussar att
sänka driftskostnaderna?
Andra frågor som ur resenärens synvinkel är viktiga är
trängseln på tåg och bussar, de frekventa signalfelen i
pendeltågstrafiken samt inte minst otryggheten att åka
kommunalt på kvällarna.
Dessa frågor hör hemma i diskussionerna rörande
framtidens kollektivtrafik. Man behöver inte trängas i en
bil och med bilen kör man tryggt från dörr till dörr på
kvällstid.

Nytt flyg Örnsköldsvik-Bromma
BRA kommer att erbjuda tre till fyra flygavgångar i vardera riktningen mellan Ö-vik och Stockholms cityflygplats, Bromma, måndag-fredag samt två på söndagar.
Första avresa den 2 februari nästa år.
Flygtiden blir 75 minuter.

Res klimatsmart och tryggt

Välj tåget eller bussen framför bilen
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