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Besöksnäringen måste börja satsa på tåget!

En liten kartläggning av möjligheterna att ta tåget till Sälen visar att det är mycket dyrt, tar lång tid
och kräver flera byten av tåg. Nu måste tågtrafiken anpassas till turisternas och bilisternas önskemål.
Foto: Snälltåget

Konkurrens i nattågstrafiken
Trafikverket har upphandlat nattågstrafiken till
Jämtland och till övre Norrland. SJ har sedan
en längre tid haft båda dessa affärer. Upphandlingen har resulterat i att SJ behåller trafiken till Jämtland men förlorar trafiken till övre
Norrland. Den vinner Vy Tåg, dvs Tågkompaniet. Just den trafiken var Tågkompaniets
första affär. - Vy Tåg ska arbeta helhjärtat med
utvecklingen av resandet på nattågen, både för
affärsresande och turistresande, med extra fokus på turisttrafiken, säger Dag LokrantzBernitz, VD.
Foto: SJ

Reseledaren: Dags för besöksnäringen att satsa på tåget!
Nu är vi inne i sportlovstider. Det innebär stark biltrafik från södra och västra Sverige samt från Mälardalen
upp till Dalarna, Hälsingland och Jämtland. De flesta
tar bilen och ger sig ut med hela familjen på hala och
smala vintervägar med många olycksdrabbade sträckor.

Kan man resa till Sälen utan bil?
Flyg
SkiStar, som investerat i en flygplats i Sälen, har visat
att flyget kan vara ett alternativ till bilen. När första
planet från Ängelholm landat i Sälen uttryckte en familj, som var med på planet, stor tacksamhet över att
10 timmars bilkörning ersatts av en timme i luften. Det
går att flyga till Sälen vissa dagar i veckan under vintersäsongen.
Expressbuss
Fjällexpressen erbjuder under vintersäsongen bussresor
vissa dagar från Malmö, Göteborg och Stockholm till
Sälen. Restiden från Göteborg till Sälen är med buss
7,5 tim., att jämföras med en bilresa på drygt 6 timmar.
Tåg
SJ har bekväma tåg med bistro och sittplatsreservering
Stockholm-Mora, Från Mora åker man länsbuss eller
med Fjällexpressen till Sälen. SJ-tågen går dagligen
dock efter vanlig tidtabell även under sportloven Det
är vidare långa väntetider vid byte mellan tåg och buss i
Mora.

Sammanfattning
Tack vare Fjällexpressen finns det förbindelser till
Sälen som är helt anpassade efter fjällresenärernas önskemål.
Tågen på Dalabanan rullar enligt vanlig tidtabell med
byte till buss antingen i Borlänge eller i Mora. Det går
inga snabbtåg upp till Dalarna. Turister från södra och
västra Sverige måste åka med långsamma regionaltåg i
flera timmar och tillbringa långa väntetider på olika
stationer för att byta tåg. Detta gör att bilen är snabbbare än tåget.
SJ har en liten rabatt för ungdom men ingen familjerabatt som gör biljettpriset konkurrenskraftigt med
kostnaden för bilresan.
Förr kunde man pollettera skidor och annan utrustning och slippa kånka med bagaget vid tågbyten. Den
servicen finns inte längre. En bilist fyller sin takbox
med skidutrustning hemma och behöver inte röra det
förrän uppe i Sälen.
Ingen turistservice ombord på Dalarnas egna tåg
Kommunerna i Dalarna och i övriga Bergslagen kör,
genom Tåg i Bergslagen, tåg som i första hand riktar
sig till arbets- och studiependlare och inte till fritidsresenärer. Det går inte att boka sittplatser i dessa tåg, vilket gör att familjemedlemmar kan få sitta långt ifrån
varandra. Tågen har en enkel kioskservering ombord.
Mat måste man ta med sig. Vidare stannar tågen på alla
små stationer vilket gör resorna långsamma.

Bilen - Det
självklara valet?
Vår lilla analys av
möjligheterna att
resa till Sälen
under sportloven
bekräftar bilister- Röjan station efter Inlandsbanan Foto: Snälltåget
nas vägval. De tar
bilen trots tröttande timmar bakom ratten, olycksrisker och klimatpåverkan. De alternativ till bilen som
finns är långt ifrån attraktiva.

Är det bra som det är?
Det är många som har synpunkter på flyget till Sälen
men de verkar inte ha satt sig in i verkligheten. Att
byta 10 timmar i bilen mot en timme i ett bekvämt
flygplan är inte dumt!
Kommunen vill bygga en ny järnväg mellan Malung
och Sälen. Destination Dalarna vill utveckla regionen
till en spännande tillväxtmarknad. Föreningen Dalabanans Intressenter verkar för en positiv utveckling av
banan och trafiken! Men det händer inget!

Det gäller att handla nu - Resor är färskvaror
SkiStar i Sälen har visat att det går att agera snabbt
och handlingskraftigt.
SkiStar i Vemdalen har tillsammans med Snälltåget
och Inlandsbanan AB dragit igång nattåg från Malmö
och Stockholm till flera stationer på Inlandsbanan.
Inte heller här går rälsen ända fram till slutmålet men
det har man löst genom attraktiv transfer. .

Mora kan bli porten till den södra fjällvärlden
Mora kommun har lagt ned över 30 miljoner kronor
i det nya resecentrumet. Nu måste skattebetalarna se
att något positivt sker. Kommunen måste väcka liv i
anläggningen och samtidigt ge de turister som byter
mellan tåg och buss bra service. I dag finns det inte
ens en kaffeautomat där.

Automater kan inte sälja fjällresor
Det finns ingen automat som kan få en
bilist att ta tåget. Snarare tvärtom. Fjällresor måste säljas.
Arrangera speciella
tåg från Malmö,
Göteborg och Stockholm till Mora med den service,
tidtabell och bekvämlighet som turisterna efterfrågar.
Komplettera med modern busstrafik Mora-Sälen.
Gör Mora till inkörsport till landets södra fjällanläggningar.
Skapa en försäljningsorganisation för turistresor till
Dalarna i samverkan med Inlandsbanan och besöksnäringen.
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Att resa Kalmar-Sälen under sportlovet
En del säger att det är billigt att ta tåget.
Men då utgår man ifrån biljettpriset för
endast en resenär och när biljetten köps
långt i förväg. När man reser till fjällen
under sportlovet så är det vanligt att en
familj reser tillsammans.
Vi har tittat närmare på vad det kostar
för en familj bestående av två vuxna och
två ungdomar, 10 och 12 år, att resa
från Kalmar till Lindvallen i Sälen. Priserna är hämtade från en bokning den 5
februari med uppresa den söndagen den
23 februari och återresa söndagen därpå.
I vår analys redovisas även komfort
och antal byten. Sammanfattningen ser
ut så här:
Tåg

Bil

Restid framresa

11,5 tim.

8,5 tim.

Restid återresa

11,5 tim.

8,5 tim.

6
5 808 kr

Antal byten fram o åter
Kostnad

Reseanalys Kalmar-Sälen
Tider

Antal resenärer

Framresa

2020-02-23 Vuxna

2

Återresa

2020-03-01 12 år

1

10 år

1

Fram och återresa med tåg
Framresa tåg
Tågtyp

Från

Till

Platser

Service

Reg tåg till Alvesta

07.00

08.20

Ej bokade

Ingen

Snabbtåg till Mjölby

08.29

09.41

Bokade

Bistro

Reg tåg till Borlänge

10.01

14.07

Ej bokade

Kaffe

Länsbuss till Lindvallen No 4

14.40

18.07

Ej bokade

Ingen

Återresa tåg
Tågtyp

Från

Till

Platser

Service

Länsbuss till Borlänge Not 4

09.45

13.30

Ej bokade

Ingen

-

Reg tåg till Mjölby

13.49

17.43

Ej bokade

Kaffe

1 910 kr

Snabbtåg till Alvesta

18.14

19.24

Bokade

Bistro

Reg tåg till Kalmar

19.37

21.03

Ej bokade

Ingen

I tågpriserna ingår ett barnerbjudande.
Bilkostnaden avser beräknad kostnad för
bensin.
De som väljer tåget måste byta tåg ett
antal gånger under upp- och nedresan,
vilket kan vara jobbigt om man medför
tungt bagage, som skidor, pulka mm.
Längre delar av tågresan sker med regionaltåg som inte har möjligheter till
platsreservation
och där servicen
utgörs av en
kiosk med
kaffeförsäljning.
Att man inte
kan boka sina
sittplatser kan innebära att familjen
måste sitta splittrad eventuellt måste
någon stå hela eller delar av den resan.
Eventuella taxiresor från Lindvallen i
Sälen till stugan eller hotellet ingår inte i
kalkylen.
När detta skrivs finns det några få
platser på flyget för resa Kalmar-Sälen.
Priset ligger kring 2 600 per person och
enkelresa.
Enligt Resrobot finns det inga expressbussar för den aktuella resan.

Kostnader tåg

Restider tåg

Framresa

2 238

Not 1

11 tim.

7 min

Återresa

2 970

Not 1

11 tim.

18 min

Taxi Kalmar

300

Not 2

Taxi Kalmar

300

Not2
22 tim.

25 min

5 808

Fram och återresa med bil

Not3

Vägavstånd mil Beräknad

Beräknad

bensin/mil

Beräknad

kr/liter

bensinkostn

Framresa

66

0,88

16,44

954,84

Återresa

66

0,88

16,44

954,84

132

0,88

11,616

1909,67

Totalt

Ber kostnader bil

Ber restider bil

Framresa

955

8 tim.

15 min

Återresa

955

8 tim.

15 min

Stopp framresa

1 tim.

30 min

Stopp återresa

1 tim.

30 min

19 tim.

30 min

1 910
OBS EJ bokade platser kan innebära att familjen splittras ev måste någon stå
Not 1

Ombokningsbar biljett inkl. barnerbjudande.
Bokad 2020-02-05

Not 2

Beräknad kostnad bostad-stationen

Not 3

Enligt sajten Avstånd med bil mellan orter

Not 4

Bussen Borlänge-Sälen-Borlänge har toalett.
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Att resa Göteborg-Sälen under sportlovet
I vår nästa analys har vi kartlagt resemöjligheterna för en familj i Göteborg
som ska åka upp till Sälen under
sportlovet. Denna analys innefattar
även en resa med Fjällexpressen.
Vi har kommit fram till nedanstående nyckelfaktorer vid val om hur
familjen kan resa.
Tåg

Buss

Restid framresa

9,5 tim.

7,5 tim.

6,0 tim.

Restid återresa
Antal byten

9,0 tim.
5

7,5 tim.
0

6,0 tim.
-

Kostnad

4 562 kr

4 080 kr

1 447 kr

Bil

Fjällexpressen är ett intressant alternativ till bilen. Den kostar inte så
mycket som tåget men ger hög komfort. Inga byten av färdmedel under
resan och en väl tilltagen rast för mat
mm både på uppresan och hemresan.

Reseanalys Göteborg-Sälen
Tider

Antal resenärer

Framresa

2020-02-23 Vuxna

2

Återresa

2020-03-01 12 år

1

10 år

1

Framresa tåg Göteborg-Sälen
Tågtyp

Från

Till

Platser

Snabbtåg till Hallsberg

10.54

12.41

Bokade

Bistro

Reg tåg till Borlänge
IC-tåg till Mora

13.17
16.12

16.03
17.33

Ej bokade
Bokade

Kaffe
Bistro

Länsbuss till Lindvallen

18.20

20.17

Ej bokade

Ingen

Återresa tåg Sälen-Göteborg
Tågtyp
Länsbuss till Borlänge
Reg tåg till Hallsberg
Snabbtåg till Göteborg

Från
09.45
13.49
16.44

Till

Platser
Service
Ej bokade
Ingen
Ej bokade
Kaffe
Bokade
Bistro

13.30
16.34
18.35

Kostnader tåg

Restider tåg

Framresa

1 952

Not 1

9 tim.

23 min

Återresa

2 010

Not 1

8 tim.

50 min

Taxi Göteborg

300

Not 2

Taxi Göteborg

300

Not2
18 tim.

13 min

4 562
Fram och återresa med bil Göteborg-Sälen
Vägavstånd mil

Att resa med tåg innebär ett antal
byten med i vissa fall långa väntetider.
Vi resa mot Sälen kan man få vänta
upp till en timme på bussen i Mora.
Resor till Dalarna från västra och
södra Sverige innebär långa resor med
regionaltåget, Tåg i Bergslagen. Dessa
tåg saknar platsbokning, vilket gör att
en familj kan splittras. Har man otur
kan någon i familjen tvingas stå under
resan mellan Borlänge och Mora.
Delar av resan sker med SJs InterCity tåg eller deras
snabbtåg. Då ges
chansen för familjen
att äta en bit mat.

Framresa
Rast
Återresa
Rast

Not3

Beräknad

Beräknad

bensin/mil

kr/liter

Beräknad
bensinkostn

Framresa

50

0,88

16,44

723,36

Återresa

50

0,88

16,44

723,36

100

0,88

Totalt
Ber kostnader bil

1 446,72
Ber restider bil

Framresa

723

5 tim.

50 min

Återresa

723

5 tim.

50 min

Stopp framresa

1 tim.

0

Stopp återresa

1 tim.

0

13 tim.

40 min

1 447
OBS EJ bokade platser kan innebära att familjen splittras ev måste någon stå
Not 1

Ombokningsbar biljett inkl. barnerbjudande.
Bokad 2020-02-05

Not 2

Beräknad kostnad bostad-stationen

Not 3

Enligt sajten Avstånd med bil mellan orter

Fram och återresa med buss
Från
Till
10.15
17.35
13.20
12.00
15.35

Service

14.05
19.25
16.20

Platser
Bokade
Nyängsrasta
Bokade
Nyängsrasta

Pris
Service
Inkl avbest
Ingen
2 040
Mat
Ingen
Mat

2 040
4 080

Restid
7 tim. 20 min
7 tim. 25 min
14 tim. 45 min
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Resenärerna i Malmö får 80 nya elbussar
Den största upphandlingen av trafik med elbussar har i
dagarna genomförts i Malmö. Nobina köper in 80
elbussar. De kompletterar de elbussar som redan idag
trafikerar linje 7, samt de dubbelledade elhybriderna
som trafikerar linje 5 MalmöExpressen.
Samtidigt innebär satsningen en ökning av antalet
sittplatser med över 20 procent genom en större andel
elektriska ledbussar.
Kollektivtrafiken är en del av lösningen på klimatutmaningen och busstrafiken har på många sätt redan
gott före i omställningen till förnybara bränslen. Sedan
2018 körs alla bussar i Skånetrafikens regi med 100
procent förnybara bränslen. Nu tar man nästa steg mot
en tystare, bekvämare och hållbarare kollektivtrafik –
helt utan lokala emissioner – med energieffektiva elbussar från Volvo och MAN.
– Stadsbussarna i Malmö står för 27 procent av Skånetrafikens samtliga resor. Med de nya bussarna skapar
vi bra förutsättningar att ytterligare öka kvaliteten för
alla dessa resenärer, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– För snart ett år sedan började vi köra elbussar i
Malmö på linje 7. Att vi nu får förtroendet av Skånetrafiken att tillsammans fortsätta utvecklingen och omställningen av kollektivtrafiken, men denna tydliga
satsning på elbuss – det är otroligt roligt. En effektiv,
bekväm och hållbar kollektivtrafik kommer att vara en
avgörande del av Malmös och hela Skånes utveckling,
säger Henrik Dagnäs, vd Nobina Sverige.
Trafikstarten är i juni 2021 och efter avtalstiden på
tre år finns ytterligare tre optionsår.
Foto: Nobina

Vy fick fortsatt förtroende i Värmland
Upphandlingen av den regionala tågtrafiken i Värmland är nu klar. Vid gårdagens möte i Region Värmlands kollektivtrafiknämnd beslutades att Vy Tågs
anbud är det mest attraktiva.
– Vi har trafikerat Värmland sedan 2009, och är
både glada och tacksamma över det fortsatta förtroendet, säger Vy Tågs vd, Dag Lokrantz.
Det nya avtalet omfattar nio år, från december
2020 och till december 2029. Avtalet gäller för regional tågtrafik på Fryksdalsbanan (Torsby-Karlstad)
och Värmlandsbanan (Charlottenberg-Kristinehamn).
– Avtalet är ett viktigt led i Vy Tågs strategi att
behålla trafik och växa på den svenska marknaden,
och Värmland ligger oss varmt om hjärtat. Bland annat kör vi kommersiell helgtrafik mellan Karlstad och
Oslo, säger Dag Lokrantz.
Vy Tåg har genom åren haft en stabil trafik med
god rättidighet och mycket nöjda kunder och medarbetare.
- Vi står inför en period av stora infrastrukturförändringar och förbättringar bland annat på Värmlandsbanan. Det känns nu bra att kunna tilldela tågtrafiken med ett antal förbättringar som också kan
påverka våra resenärer positivt, säger Per Sidetun, trafikchef tåg i Region Värmland.
FAKTA:
Avtalet omfattar tiden från det att avtalet underteck-

nats av båda parter till tidtabellsskiftet december
2029, med möjlighet för beställaren att ensidigt förlänga avtalet i ett år till och med tidtabellskiftet i december 2030.
För trafikåtagandet beräknas trafikvolymen (T20)
till 1 701 000 tidtabellskilometer och 21 052 tidtabellstimmar.
Fordon i avtalet är Regina (X50-flottan) – elektriska motorvagnståg med fem tvåvagnars fordon och
tre trevagnars fordon, samt Itino (Y31-flottan) – dieseldrivna motorvagnståg med fem tvåvagnars fordon.
Vy Tåg i Karlstad har i dagsläget 76 personer anställda.
Foto: Vy

Jernhusen fördubblade resultatet

Ny trafik Eskilstuna - Arlanda

Jernhusen AB, som äger flertalet större järnvägsstationer samt Cityterminalen,
gjorde en rörelsevinst i fjol
på 793 mkr, vilket är 10 %
bättre än året före. Värdeförändringarna på deras
fastigheter uppgick till hela
702 mkr mot 121 mkr
under 2018. Totalt blev vinsten 1 126 mkr, vilket är
en fördubbling mot året innan. Styrelsen föreslår att
ägaren, svenska staten, ska få en utdelning på 700 mkr.
Är detta en bra vinst eller inte? Avkastningen på eget
kapital uppgick till 14,3 %, vilket är högre än det krav
som staten satt upp. Det ligger på 12 % över en konjunkturcykel.
Med tanke på deras starka ställning på det svenska
järnvägsnätet både med stationer och med depåer, och
den medvind som tågtrafiken upplever torde deras
framtida risker inte vara så stora och därmed torde deras vinst anses som hög.
Resenärernas nöjd Kundindex sjönk med fyra enheter
under 2018 till index 65. Det kan vara intressant att
notera att Jernhusen drog in 107,3 mkr i stationsavgifter, 11,3 mkr i taxiangöring och 27,5 mkr i förvaringsboxar och fotoautomater.
Alla siffror finns att ta del av på wwww.jernhusen.se.

Den 30 mars startar Vy en linje mellan Eskilstuna och
Arlanda flygplats. Linjen kommer att trafikeras av bolagets premiumalternativ Vy Bus4You. Satsningen innebär att Eskilstuna totalt sett får 130 avgångar per vecka
till och från Arlanda flygplats och att 10 nya arbetstillfällen skapas.

Många plus hos Skånetrafiken
Skånetrafiken redovisar för 2019 en resandeökning på
2,2 % mot året innan. Tågtrafiken ökade 6,8 %, de
gröna stadsbussarna med 0,7 % och de gula regionbussarna med 0,8 %. Marknadsandelen ökade med
2 procentenheter till 32 %. Nöjd Kund Index ökade
till 55 %.
Skånetrafiken överträffade resultatbudgeten med
110 mkr. -Tack vare överskottet kan Skånetrafiken
återföra pengar till Region Skånes övriga verksamheter
som sjukvård och annan samhällsnytta, säger Linus
Eriksson, trafikdirektör.

Plus för tåg men minus för buss!
Resandet med kollektivtrafiken i Halland fortsätter
att öka. Under 2019 passerade
resandet för första gången någonsin 20 miljoner gjorda resor.
Resandet ökade under 2019
med 2,1 procent och har sedan
2010 ökat med 36 procent. Resandet med tåg fortsätter att
öka, framför allt på Västkustbanan. Det är busstrafiken i länet som bromsar ökningstakten i resandet.

På resenärens sida i mer än 25 år

Buss ersätter tåg
Den regionala tågtrafiken mellan Örebro och Karlstad
avvecklas i slutet av året. Den ersätts av en utökad expressbusstrafik av Vy Bus4You.
– Tack vare satsningen på sträckan mellan Örebro
och Karlstad möjliggör vi främst
arbetspendling
mellan städerna –
som tidigare varit
begränsad. Utökningen i Örebro
kommer även lägligt då Värmlandstrafik och Region
Örebro lagt ner den skattesubventionerade tågtrafiken
mellan städerna, som innebar fyra tågavgångar per dag i
båda riktningarna, säger Robert Nyberg, vd på Vy
Travel.

Mer flyg Bromma-Östersund
Efterfrågan med BRA från Östersund ser nu positivare
ut än för ett år sedan, samtidigt har regionens företagare och politiker arbetat hårt för att BRA ska öka
antalet avgångar. Med start den 29 mars utökar därför
flygbolaget BRA sin flygtrafik från Östersund från
nuvarande fyra dagar per vecka till en avgång per dag,
sju dagar per vecka. Det är mycket glädjande att BRA
flyg återetablerar trafik till och från Östersund. Vi
behöver konkurrens på flygmarknaden för att priserna
inte ska skena. Och det är viktigt att alla transportslag
fungerar för att vi ska kunna upprätthålla god tillgänglighet till och från länet, säger Elise Ryder Wiken,
Ordförande Regionala utvecklingsnämnden i Region
Jämtland Härjedalen.

Nyhetsbrevet Vi Resenärer

Res klimatsmart och tryggt
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Svartviksslingan 45, 1403,
167 38 Bromma.
E-post: press@vireser.se
Hemsida www.vireser.se
Tel 0735-20 72 75
Org. nr 969618-3004
Ansvarig utgivare: Jan-Åke Bosell.

Välj tåget eller bussen framför bilen
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