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Tänk tåg, kör buss - säg TågBuss

Trosa saknar järnväg men har ändock utmärkta förbindelser med Stockholm. Sedan
många år rullar Trosabussen till Liljeholmen i Stockholm och nu har den trafiken
kompletterats med en TågBuss som kör till tågen i Vagnhärad. Tågbussen är snabbare och
bekvämare än traditionell länstrafik med buss.
Foto: Vi Resenärer

Premiär för Mälartåg
På söndag är det premiär för Mälartågs nya tåg. De första
resenärer som får uppleva det nya tåget är de som reser på
Svealandsbanan på söndag.
Högtidlig invigning sker på måndag.
Foto: Vi Resenärer

Tänk tåg, kör buss - säg TågBuss
I Stockholm har de blå bussarna blivit ett begrepp för
bussar som går snabbare än de röda. I Skåne har
Malmöexpressen och Helsingborgsexpressen blivit
kända namn på snabba resor. Nu senast kom Landvetterexpressen med snabba resor mellan Borås och Landvetter. Flygbussarna är ytterligare ett exempel på snabba
bussresor. Jämför deras resor Cityterminalen-Bromma
med SLs utbud till Bromma.
Förr fanns det expressbussar men det är ett begrepp
som bussbranschen tyvärr lämnat.
Begreppet buss ser många resenärer som långsamma
resor med stopp vid varje ”mjölkpall”. Och så är det
tyvärr i många delar av landet.
Att resa med Resplus innebär oftast en snabb och bekväm resa med tåg och en resa med en buss som inte kör

raka vägen och som tar mycket lång tid på sig.
Länstrafikens bussar är inte avsedda för långväga
resenärer utan de är till för det lokala resandet.
En bilist som är van vid snabba resor byter inte
gärna till en resa där snitthastigheten ligger kring 60
km/tim.
Det finns behov av flera snabba bussar som ett
komplement till i första hand tågtrafiken. Dit det inte
går moderna spår borde det i alla fall gå snabba bussar.
På samma sätt som man tänker spårvagn men kör
buss borde man tänka tåg och köra buss där det inte
finns spår.
Den satsning som SJ och Bergkvara Buss gör i
Dalarna är ett steg i rätt riktning.
Foto: Vi Resenärer, Västtrafik

En motorjournalist granskar Dalabanan
Varför är det ingen som recenserar kollektivtrafiken på
samma sätt som motorjournalisterna granskar nya bilar
och ger sin synpunkter både i dagstidningar och i fackpress.
En anledning är givetvis att de flesta inte är så intresserade av tåg och bussar som de är av nya bilar.
En annan anledning är att trafikbolagen är dåliga på
att marknadsföra nyheter inom branschen. Det finns
inget att ha synpunkter på.
Nu på söndag börjar en ny tidtabell för landets tågtrafik att gälla. Ett mycket stort arbete ligger bakom de nya
tiderna. Några större nyheter i tågtrafiken har dock inte
aviserats.
Vi har tittat närmare på trafiken på Dalabanan. Det är
en linje som redovisar bra ökningar enligt SJ.
Som vi skrev om i förra nyhetsbrevet kommer SJ och
Bergkvara Buss att erbjuda bekväma förbindelser till
Dalafjällen under vintern. De har ännu inte presenterat
någon tidtabell för denna trafik.
I väntan på mer detaljer om denna trafik har vi granskat den nya tidtabellen för resor Mora-Stockholm och
funnit följande:

Det blir samma utbud av
avgångar som i dag med
två direkttåg i vardera riktningen på vardagar och sex
förbindelser med byte i
Borlänge. Restiden har
förkortats med 30 minuter
i en förbindelse norrut på förmiddagen. I övrigt är det
bara mycket små justeringar i tiderna.
I den nya tidtabellen varierar restiderna mellan Mora
och Stockholm från 3 tim 36 min till 3 tim 54 min. Det
är alltså en skillnad på 18 minuter. Den snabbaste förbindelsen motsvarar en hastighet på 92,5 km/tim och
den som tar längst tid 85,4 km/tim.
Man säger ofta att snabbare resor kräver investeringar
i infrastrukturen men kanske kan trimningar av tidtabellen höja snitthastigheten till över 90 km/tim.
Kanske vissa stopp på mycket små orter norr om
Borlänge skulle kunna slopas till förmån för en snabbare
resor till och från Mora?
Detta skulle en motorjournalist komma fram till vid
en granskning av trafiken på Dalabanan.
2

Bussbiljetter blir julklappar till barn
För fjärde året i rad kör Vy Bus4You in pengar till
välgörenhetsorganisationen Giving People. Under förra
månadens insamling gick pengarna till vinterskor för
barn som lever i fattigdom vilket resulterade i att 313
barn fick ett par nya vinterskor då närmare 100 000
kronor samlades in. Denna gång skänker bussbolaget 5
kronor till Giving People för varje bokad resa mellan 9
–22 december. Pengarna går oavkortat till behövande
familjer och målet är att minst 1 000 barn ska få en
julklapp och julmat.
– Många barn och deras familjer lever i fattigdom i
Sverige. Julen närmar sig och det finns föräldrar som
känner oro för att inte kunna ge sina barn en fin jul. Vi
vill hjälpa dessa familjer att få en minnesvärd jul, säger
Anna-Karin Mooren, kommunikationsansvarig på Vy
Travel.
Sammanlagt hoppas bussbolaget att samla in minst
300 000 kronor. För att få ut presentkorten innan julafton skänker Vy Bus4You 150 000 kronor till Giving
People redan nu. Resterande summa samlas in via bokade biljetter och aktiviteter via sociala medier.
Minst 1 000 barn
Förra julen fick fler än 2 200 familjer Giving Peoples
hjälp med julmat eller julklappar. Av dessa stod Vy
Bus4You för närmare hälften av bidragen.

– Förra året bidrog vi att över 1 000 familjer fick en
bättre jul. Ansökningarna om hjälp väller in till Giving
People och vi vill se till så att minst 1 000 barn får en
julklapp att öppna och julmat på bordet under jullovet
även i år, säger Anna-Karin Mooren.
Miljonsatsning
I och med samarbetet med Giving People har Vy
Bus4You tillsammans med dess gäster kört in närmare
1 miljon kronor under totalt fyra år. Pengarna som
körs in går oavkortat till barn som lever under ekonomisk utsatthet i Sverige. När den aktuella insamlingen
är avslutad förväntas närmare 1,4 miljoner kronor ha
körts in till barnens fördel.
Foto: Vy

Felen som försenar många resenärer

Inrikesflyget fortsätter ned!

Signal- och fordonsfel gör att många resenärer blir försenade. Så här såg det ut måndagen den 2 december för
SJ-tågen.
”Banarbete från förra veckan mellan Ställdalen och
Frövi fortsatte dra ut på tiden. Fortsatt stopp mellan
Kiruna och Narvik på grund av hård väderlek. Stopp
genom Romeriksporten mellan Oslo och Lilleström.
Växelfel i Hovsta. Signalfel mellan Örbyhus och
Järlebo. Enkelspårsdrift norrut från Sundsvall pga otilllåten stoppsignalspassage (annan operatör). Växelfel i
Gålnäs. Dåligt spårläge i Linaälv. Fordonsproblem vid
plattform i Kolbäck. Obehöriga i spåret i Järna. Trafikstopp mellan Mörtsal-Sprängsviken pga att ett arbetsfordon spårat ur. Hotfull resenär ombord på tåg i
Flemingsberg. Fordonsfel i Södertälje. Fordonsproblem
i Alvesta. Trafikstopp på sträckan Varberg - Veddige
pga fordonskada. Sen avgång från Göteborg pga
fordonsskada. Stoppkörning förbi Mölnbo pga växelfel.
Signalfel i Flackarp. Trafikstopp i Lund pga en olycka
(annan operatör). ”

Inrikesflyget fortsätter att tappa resenärer. Under
november sjönk resandet med
11 % jämfört med samma
månad i fjol. Största nedgången redovisar Landvetter
med 14 % följt av Östersund,
15 %, och Bromma och
Malmö med 14 %.
Från årets början är minskningen 9 % totalt sett.
Landvetter ligger på minus 14 % och Malmö på minus
11 %.
Foto: Vi Resenärer

Klimatsmart till fjällen
Från och med säsongen 2019/2020 drivs Fjällexpressens bussar med fossilfritt bränsle. De tankas med
HV0100 (Hydrerad Vegetabilisk Olja) som är ett
förnybart drivmedel för dieselmotorer.
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Vilken service för resenärerna!

Researrangemang - Tåg
Club Eriks

Jernhusen erbjuder sig att slå in resenärernas julklappar. I alla fall de resenärer som passerar Stockholm
Central.
Mitt i Centralhallen och i anslutning till en
mindre julmarknad möts alla av en stor, paketformad kiosk där man kan
få paketen inslagna utan
kostnad. Omslagspapperet är illustratören
Klas Fahléns tolkning
av Stockholms Centralstation och mönstret
visar bland annat den
välkända fasaden och
Nils Ericson-statyn.
– Förutom att erbjuda
resenärerna service i
vardagen är aktiviteten ett sätt att lyfta julhandeln
för våra hyresgäster samt ett kul sätt att visa upp vår
ikoniska centralstation. Dessutom vill vi förenkla
julresandet för resenärerna och uppmuntra fler att ta
tåget hem och bort i jul, säger Cecilia Granath,
pressansvarig på Jernhusen.
Foto: Vi Resenärer, Jernhusen

anordnar nästa år tre resor inom Sverige med tåg till och
från resmålen.
Resorna går till Höga Kusten med tåg StockholmHärnösand och Kramfors-Stockholm, Hälsingland med
tåg Stockholm-Söderhamn och Bollnäs-Stockholm samt
till Jämtland med tåg Stockholm-Östersund och åter.
Information och bokning på www.cluberiks.se.
SKÅJ
arrangerar ett antal resor så här inför jul. De aviserar
också resor till följande resmål under 2020.
Falkenbergsrevyn, Krylbo, tågmarknad i
Göteborg, Göteborgsoperan
Information och bokning på www.skaj.se

DN-tåget/SJ
Just nu får SJ Prio-medlemmar
3000 kr i rabatt på DN-tåget till
Venedig och de österrikiska Alperna! Ange kod PRIO3000 när
du bokar. www.sj.se

SJ
Till Handbolls-EM 2020 i Göteborg kör SJ det
officiella supportertåget till Sveriges gruppspelsmatcher
10-12 januari. www.sj.se

Researrangemang - Buss
EkmanResor
1st Bussness Class
arrangerar resor till
Sundsvall och Umeå under rubriken Mozart på
Norrlandsoperan. Mer
info www.ekmanresor.se

Foto: Vi Resenärer

Mora bäst i tid vecka 49

Kostnaden för förseningar

Samtliga tåg Stockholm-Mora-Stockholm kom i tid
vecka 49.
Andelen försenade tåg på SJs stora pendlarsträckor
var 8 % Stockholm-Uppsala och knappt 20 %
Stockholm-Västerås. Förseningarna StockholmEskilstuna låg kring 10 %.

Svensk Kollektivtrafik har publicerat en rapport som
visar att förseningarna i kollektivtrafiken kostar 8,5
miljarder kronor varje år. Förutom detta så minskar
förseningarna allmänhetens förtroende för den kollektiva trafiken. Mer information på
www.svenskkollektivtrafik.se
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Res klimatsmart och tryggt

Välj tåget eller bussen framför bilen
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