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Rakt och enkelt budskap!

Västtrafik har delat ut dessa kassar till sina resenärer. Färgerna är de samma som på avspärrningsband
och det ligger en tanke bakom det. Bra jobbat, Västtrafik!
Foto: Västtrafik

7 av 10 är mer trygga i taxi än i kollektivtrafiken
Taxi anses som säkrare ur smittskyddssynpunkt jämfört
med tåg, flyg och kollektivtrafik. 69% svarar att kollektivtrafik (buss, tunnelbana, pendeltåg eller spårvagn) känns
mindre tryggt jämfört med taxi. I åldersgruppen 18–29
år är andelen hela 77%. 58% upplever att flyg känns
mindre tryggt än taxi.
Foto: Taxi Stockholm

Ur innehållet
Branschen står inför en revolution.
Bättre information minskar trängseln.
Låt turistbussar förstärka kollektivtrafiken.
Resenärerna behöver mer personlig service.
Det finns gott om plats på spåren för Flixtrain.
Resandet med buss och tåg kommer att minska.

Dystra utsikter
Flera prognoser
pekar på att det
kollektiva resandet
kommer att minska
som en följd av coronapandemin.

7 av 10 är mer trygga i taxi än i kollektivtrafiken
Cabonline pressinfo. Novus har på uppdrag av Cabonline undersökt svenskarnas syn på trygghet och resande i
virustider. Av de dryga tusen personer som svarade på
undersökningen upplever 69% att en resa i taxi är mer
trygg än en resa i kollektivtrafik. De tre åtgärder som är
viktigast för trygghet är framförallt att föraren håller avstånd, att bilen är ren och att föraren använder handsprit.
Under en septembervecka gav Cabonline i uppdrag till
Novus att fråga 1 041 svenskar i åldrarna 18–79 år om
deras syn på resande. De flesta upplever kollektivtrafik,
flyg och fjärrtåg som mindre tryggt ur smittskyddssynpunkt jämfört med taxi. 1 av 3 upplever en resa i taxi
likvärdigt trygg som en resa med andra i en privat personbil.
- Taxi är kollektivtrafikens förlängda arm, och så länge
vi ombeds undvika resor med buss, tunnelbana och pendeltåg har vi en ännu viktigare roll att spela. Det är positivt att se att vi genom förhållandevis enkla åtgärder som
att hålla avstånd, ren bil och bra handhygien kan öka
tryggheten, säger Sofia Myrevik, Kommunikations- och
hållbarhetschef på Cabonline.
Att föraren håller avstånd, att bilen är ren invändigt
och utvändigt samt att föraren använder handsprit uppges vara de tre viktigaste åtgärderna för att känna trygghet i samband med taxiresa ur smittskyddssynpunkt.
En majoritet anser att det även är viktigt att bilen desinficeras mellan varje resenär (69%), att man uppmuntra

ras att sitta höger bak i bilen (66%) och/eller att det
finns en skyddsbarriär/”plexiglas” mellan för- och baksätet (64%). Åtgärden skyddsbarriär prioriteras högre
bland personer i riskgrupp och/eller boende i storstad,
men är ändå inte viktigare än topp tre även när vi ser till
dessa grupper.
Minst viktigt, även om något fler svarar viktigt än
oviktigt anses munskydd vara. Att föraren använder
munskydd upplevs som viktigt av 36% (13% mycket
Viktigt

Att föraren håller avstånd
Att bilen är ren invändigt och utvändigt

87%
83%

Att föraren använder handsprit

80%

Nu behöver resenärerna personlig service!
Resenärssynpunkt. Vi har fått ett brev från en av våra läsare gällande en tågresa mellan Hudiksvall och Norrköping. Han är en mycket flitig tågresenär som ofta reser
mellan bostaden i Hudiksvall och kontoret i Norrköping.
Han försöker utnyttja direkttågen mellan Hudiksvall och
Norrköping för att inte behöva byta i Stockholm. Förutom att bytet är jobbigt innebär det ju en risk att det inte
fungerar.
Han planerade in en resa söndagen den 23 augusti med
ett IC-tåget som går från Hudiksvall 15.41. För att kunna
hålla avstånd till andra resenärer köpte han en biljett i
första klass.
När han steg på tåget visade det sig att det satt en resenär på platsen bredvid den han bokat. Vår resenär hittade
en ny plats men den var snart också uppbokad. Resan till
Norrköping blev en mardröm för honom, då han inte
kunde hålla erforderligt avstånd.
Resenären har frågat oss om det överhuvudtaget går att
resa riskfritt med SJ i dagens läge?
Vi har ”chattat” frågan till SJs kundtjänst och de rekommenderar att välja snabbtåg med byte i Stockholm.
Vid bokning av plats på snabbtåg finns platskartor som
visar vilka platser som är spärrade och upptagna och därmed vilka singelplatser som är lediga.

Vi Resenärer
kommenterar
Folkhälsomyndigheten
rekommenderar tågresenärer att välja tåg med
sittplatsbokning. I detta
fall hade resenären följt
deras anvisningar och valt ett tåg med bokning av sittplatser. Problemet är att just IC-tågen inte har några
sittplatskartor som gör att man kan välja en singelplats.
SJ har en förteckning som visar IC-tåg med hög
beläggning men där finns inte den aktuella förbindelsen mellan Hudiksvall och Norrköping med.
Sannolikt kommer resenären inte att välja direktgående IC-tåg i fortsättningen trots riskerna och problemen med tågbyte i Stockholm.
I dessa situationer saknar vi resenärer möjlighet till
personlig service från SJs sida. Deras telefonservice
borde vara öppen dagligen och kostnadsfri. Med
tanke på smittoriskerna behövs mer service än vanligt.
Foto: Vi Resenärer
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Bättre information minskar trängseln!
Resenärssynpunkt. Tvärbanan i Stockholm trafikeras av
multipelkopplade spårvagnar, dvs två ihopkopplande
vagnar. Varje vagn har 32 sittplatser, vilket således ger
64 platser i varje tåg.
Tvärbanan har över 100 000 påstigande resenärer per
dygn. Arriva utför trafiken. Turtätheten på vardagar är
en avgång var 7:e minut.
Ett problem för resenärerna är att trafiken är mycket
känslig för störningar. Ett enda fordonsfel kan skapa
stora problem. Det finns en enda depå och den ligger
inte centralt till.
Det händer relativt ofta att man tvingas köra med bara
en spårvagn, dvs med halv kapacitet.
En resenär som dagligen reser med Tvärbanan tog kontakt med oss sedan hon tvingats åka i en överfylld spårvagn. Tåget hade bara en spårvagn, vilket höjde risken
för smitta högst väsentligt.
Vi kontaktade SL presstjänst och fick
följande utförliga svar från Elin Lindström, Ledningsstaben.
”Vi gör uppföljningar kring antalet
långa respektive korta tåg i trafik, även
om det generellt inte sker på daglig basis. Vi har alltså en god bild av vilket
utbud som utförs på Tvärbanan.
Vi känner också till att det fanns ett kort tåg ute i omlopp i går eftermiddag/kväll, men resterande omlopp
som körde ute i trafiken var långa. Tåget var kort på
grund av ett fordonsfel som gjorde att den andra vagnen
behövde tas ur trafik. Dessvärre fanns det inte någon
vagn som kunde ersätta den, och därför tvingades just
det tåget att köra med endast en vagn.
Vi försöker att köra långa tåg så mycket som möjligt,
men ibland händer det tyvärr att något tåg i omlopp kör
med en vagn i stället för två på grund av fordonsfel.
Svårigheten är att vi för närvarande har en något
mindre flotta än vanligt, eftersom ett antal vagnar är
tagna ur trafik för underhåll och reparation, vilket
dessvärre gör att det inte alltid är möjligt att ersätta vagnar som behöver tas ur trafik. Även om det finns en
reservvagn är det inte alltid möjligt att nyttja den till
följd av att vagntyperna A32 och A35 inte är kompatibla
med varandra.
Vi har ett pågående arbete där vi beställer in fler vagnar för att stärka vagnflottan: ytterligare 10 A35-vagnar
ska levereras till Tvärbanan inom de kommande två åren.
Som du förstår är detta inte ett arbete som vi kan genomföra över en natt, men på sikt innebär det en mer
robust vagnflotta.
Tvärbanan och trängsel:
Vi observerar en del trängsel ombord på Tvärbanan, men
tendenserna vi ser gäller varken hela banan eller hela
tågen.

Foto: Vi Resenärer

Framför allt observerar vi trängsel på sträckan mellan
Gullmarsplan och Sickla, och mer specifikt på sträckan
mellan Mårtensdal och Gullmarsplan. Det gäller inte i
hela vagnen, utan det gäller specifikt den del av tåget
som är närmst belägen uppgången vid Gullmarsplan.
Vi ser också samma tendenser på sträckan mellan
Liljeholmen/Årstadal och Årstaberg. Det går alltså allt
som oftast att undvika trängseln om man ställer sig i
andra delar av tåget.
Ibland kommer det dessvärre att finnas enstaka tåg
ute i omlopp som kör med endast en vagn, även om vi
kör så mycket trafik som vi bara kan. Vi har också utökat trafiken på Tvärbanan i rusningstid under hösten.
Vi fortsätter att uppmana våra resenärer att resa
klokt för att undvika trängsel:
Undvik onödiga resor, och om du måste resa – försök om du kan att göra det utanför rusningstid. Håll
avstånd till dina medresenärer, och ta extra tid på dig
så att du kan invänta nästa avgång om det är trängsel
när du först tänkt resa.”

Vi Resenärer kommenterar
Vi tackar Elin Lindström för denna information.
Vi konstaterar att spårvägstrafik är mycket känslig för
störningar jämfört med busstrafik.
Att man kör med olika typer av fordon som inte är
kompatibla med varandra är ett tecken på detta. En
Volvobuss kan ersätta en Scania utan några problem.
En nedriven kontaktledning gör att spårvägstrafiken
på hela eller en stor del av nätet måste ställas in. Bussar
kan ersätta spårvagnen genom att ta en omväg.
Som resenär måste man ta hänsyn till spårvagnstrafiken känslighet men informationen kan bli bättre.
När en tur består av bara en vagn bör det tydligt
annonseras i högtalarsystemet och på informationstavlorna så att resenärerna kan förbereda sig på att ta
nästa vagn.
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Enklare för SJ-pendlare att få ersättning!
SJ pressinfo. En ny pendlartjänst

ska göra det enklare för
pendlarresenären att hålla koll på sina resor och att ansöka
om ersättning vid försening. I ett första skede är det pendlarna på alla sträckor mellan Örebro och Stockholm, via
Västerås eller Eskilstuna, som får möjlighet att testa den
nya tjänsten.
Den nya pendlartjänsten släpps i SJs testapp SJ Labs.
Genom att nyttja GPS:en i telefonen föreslår ”Min pendling” automatiskt en resa den tror att man har åkt. När ett
reseförslag har bekräftats av användaren visas det också
om resan är försenad och berättigar till ersättning.
- I dag går vi alla runt med en GPS i fickan. Det gör att
SJ utifrån resenärens GPS-position kan räkna ut vilket tåg
en pendlare troligen åkt med. Vid en eventuell försening,
som uppfyller reglerna för ersättning, erbjuder appen en
länk där det enkelt går att ansöka om ersättning. På så sätt
slipper man hålla reda på sina resor själv, säger Aron
Wahlberg, affärsutvecklare på SJ.
Den nya pendlartjänsten, som har testats och tagits fram
i samarbete med Föreningen TiM Pendlare, kommer att
vidareutvecklas tillsammans med resenärerna baserat på
deras återkoppling. Är tjänsten tillräckligt uppskattad och
projektet faller väl ut kan den senare lanseras i SJs ordinarie app och då bli tillgänglig för pendlarresenärer på samtliga sträckor.

- Förhoppningen är
att detta ska förenkla
för de som reser allra
oftast, de som pendlar
i stort sett varje dag
till jobb eller studier.
Det är aldrig roligt att
råka ut för en försening men gör man det
ska det vara enkelt att
söka ersättning, säger Aron Wahlberg.
Med en bättre förståelse för vilket tåg resenären åker
finns dessutom möjligheten att ta fram många andra
tänkbara tjänster som resenären skulle kunna ha stor
nytta av. Därför ses denna labb som ett första steg som
kan leda till fler bra tjänster som bygger på GPSpositionen.
Allt sker i den egna telefonen så att ingen platsinfo
någonsin blir tillgänglig för SJ eller någon annan, och
man kan när som helst ta bort all positionsdata.
Den som vill vara med och påverka framtidens resande behöver installera SJ Labs-appen och aktivera
platsdelning för tjänsten som då blir aktiv i bakgrunden. Sedan är det bara ut och åka tåg och tycka till om
”Min pendling” i SJ Labs-appens forum.

Branschen står inför en revolution!
En transportrevolution kan stå för dörren
efter corona- pandemin. Enligt en Sifo-undersökning gjord
på uppdrag av bilförmedlaren Kvdbil kommer var tredje
svensk dra ner på flygandet, var femte på bussåkandet och
var sjunde på tågåkandet. Samtidigt kommer cykeln och
bilen ta större plats på gatorna.
Restriktioner i kollektivtrafiken, inställda flyg och ändrade semesterplaner. Coronapandemin förändrade snabbt
våra vanor och resmönster. Nu visar en Sifo-undersökning
att många svenskar kommer fortsätta med sitt nya sätt att
resa, även efter pandemin. Cykel och bil är de transportmedel som flest svarar att de kommer öka sin användning av
(20 % resp. 18 %) medan flyget (32 %) är det som flest
kommer dra ner på, följt av buss och tåg (21 % resp.
14 %).
– Hur mobiliteten påverkas på lång sikt återstår att se,
men i andra länder har man sett att kriser ofta lett till långvariga förändringar med skifte mot mer privata transportmedel. Så var det med Sars-viruset i Asien i början av
2000-talet, terrorattacken i Londons tunnelbana 2005 och
11 september-attacken. De här attitydförändringarna slår
hårdast mot resor som inte är helt nödvändiga, vilket är
anledningen till att flyget drabbas extra hårt, säger Daniel
Odsberg, försäljningschef Kvdbil.
KVDbil pressinfo.

Bilen viktigare för var tredje svensk
Undersökningen visar vidare att 35 procent av svenskarna anser att coronapandemin gjort det viktigare att
ha bil. Bland storstadsbor och äldre personer, men
också yngre, är siffran ännu högre – drygt 40 procent.
– Tidigare har det varit tillgängligheten, friheten
och flexibiliteten som fått många att välja bilen, men
coronapandemin har gjort att det nu också finns
hälsoskäl. Sedan senvåren har vår egen försäljning
ökat kraftigt och det är framför allt storstadsbor som
står bakom ökningen. Man vill komma undan trängseln, minska de sociala kontaktytorna och köper då
en ”corona-bil”, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.
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Bra och enkelt budskap från Västtrafik
Västtrafik pressinfo. Västtrafik har tagit

fram en tygpåse
med texten ”Jag sitter gärna bredvid dig, men inte just
nu”.
Budskapet på de nya tygpåsarna är tydligt och ska fungera som ett hjälpmedel om det blir trångt ombord. För
trots förstärkningar och minskat resande uppstår ibland
trängsel i kollektivtrafiken. Ibland är det också lätt att
glömma av att hålla avstånd.
– Vi lever i en ovanlig tid och behöver testa ovanliga
lösningar och våga tänka nytt. Att lägga sin väska på sätet är ju annars ganska oschysst men just nu får det ses
som omtänksam handling, säger Lars Backström, vd på
Västtrafik.
Tygpåsarna kommer att delas ut till resenärer på Göteborgs centralstation under onsdag eftermiddag och finns
i färger som leder tankarna till avspärrningsband.
Eftersom många reser tillsammans med familj och vänner skulle en permanent avspärrning av säten begränsa

ytan i fordonet på ett onödigt sätt. Tygpåsarna fungerar
istället som en mer flexibel lösning och är en del i Västtrafiks arbete att hjälpa
resenärer hålla avstånd. I
det arbetet ingår även
golvdekaler, värdar, utrop
och skyltar.
Förutom olika initiativ
om att hålla avstånd uppmanar Västtrafik fortsatt att undvika onödiga resor, att
resa utanför rusningstrafik och att välja gång och cykel
som alternativ. Trafiken förstärks också dagligen på cirka
30 linjer i regionen.
– Självklart så löser inte tygpåsarna allt men vi människor kan ju vara lite blyga ibland och det kanske kan vara
svårt att be medresenärer att hålla avstånd. Då hoppas vi
att de här påsarna kan vara en hjälp på vägen, säger Lars
Backström.

Resandet med buss och tåg kommer att minska?
Transdev pressinfo. De nya arbets-

och resvanor som har
etablerats i samband med corona-pandemin håller i sig
och kan bli det nya normala. Det visar en ny undersökning om Coronavirusets påverkan på våra arbets- och
resvanor som mobilitetsföretaget som Transdev har gjort
i samarbete med Yougov i september.
Hela 42 procent av respondenterna svarar att de arbetar eller studera hemifrån i större utsträckning och var
femte att de ändrat sina resvanor nu under pandemin,
vilket ligger i linje med resultatet från majundersökningen. Mer intressant är att hälften av de som
för närvarande arbetar hemifrån avser att fortsätta med
det även efter att pandemin är över, vilket motsvarar en
ökning med 14 procentenheter jämfört med majundersökningen. Samma trend syns för resvanorna.
Drygt 20 procent av de som har ändrat sina resvanor
under pandemin tänker inte återgå till sitt normala färdsätt när pandemin är över, vilket motsvarar en ökning
med 5 procentenheter jämfört med maj-undersökningen.
- Ju längre pandemin pågår och restriktionerna gäller,
desto mer präglar de våra vanor. Vi ser att svenskarna
vänjer sig vid sina nya arbets- och resvanor och att vi
sannolikt inte kommer kunna återgå till vardagen som
gällde innan pandemin började. Den här nya verkligheten kräver att vi som arbetar med mobilitet och resor tillsammans hittar nya flexibla lösningar i tjänster och avtal,
säger Anna Höjer, vd på Transdev Sverige AB.
Av de som uppger att de under normala omständigheter oftast reser kollektivt till jobb eller skola säger 34
procent att de har ändrat sitt färdsätt under pandemin.
Det är en ökning med 6 procentenheter jämfört med

maj. Trots att oron
för att bli smittad i
kollektivtrafiken
minskar uppger hela
13 procent av de som
under normala omständigheter oftast
reser kollektivt till
jobb eller skola att de inte kommer, eller inte vet om de
kommer, att återgå till kollektivtrafiken efter pandemin.
Detta är en fördubbling mot undersökningen som gjordes
för bara fyra månader sedan.
- Det positiva är att 60 procent av kollektivtrafikresenärerna uppger att de kommer att fortsätta resa kollektivt
när pandemin är över. Men att hela 13 procent uppger att
de sannolikt inte återkommer till kollektivtrafiken efter
pandemin är oroväckande, detta skulle motsvara ett intäktsbortfall på cirka 3,5 miljarder per år för hela branschen. Mindre kollektivtrafik innebär färre alternativ för
folk att kunna resa hållbart, risken är att bilresandet ökar
men också att ett försämrat utbud kan leda till ökade klyftor i samhället. En sådan utveckling vore att ta ett kliv
tillbaka för Sveriges satsningar på så väl miljö som integration, avslutar Anna Höjer.
Kollektivtrafiktrafikresan har ersatts av olika alternativ
där det främsta är att man inte alls reser utan i stället ses
och handlar digitalt (61 procent), eller ställer in sina resor
(47 procent). Reser man så tar man bil i större utsträckning (52 procent) eller cyklar och går (37%).
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Låt turistbussar förstärka kollektivtrafiken!
Branschsynpunkt. Johan Ekman, vd och grundare av
EkmanBuss Flexibussitet och EkmanResor 1st Bussness
anser att det nu är hög tid för projektet ”Omstart Sverige” innan vägen tillbaka blir för lång: I en artikel i tidskriften Trafikforum framför han dessa åsikter.
- Psykisk ohälsa finns inte bara bland unga utan i alla
åldrar! Isoleringen gör att de som redan var ensamma innan pandemin blir ännu mer ensamma idag vilket gör att
depressionen och utanförskap blir än värre. Man får inte
förringa hur viktigt det sociala samspelet oss människor
emellan är. Tar man bort den biten så kommer det ge
effekter som på lång sikt garanterat påverkar samhället i
stort, säger Johan Ekman.

– Vi måste vara rädda
om dem som arbetar och
som drar in pengar till
vårt samhälle.
Han föreslår att alla
turistbussar som just nu
står stilla runt om i landet med permitterade förare ska sättas in och förstärka pendeltåg, tunnelbana och bussar.
- Låt oss alla hjälpa till på bästa sätt, på så vis
vågar människor komma tillbaka till sina arbetsplatser eftersom detta skulle minska trängseln drastiskt.”
Foto: Vi Resenärer

Det finns gott om plats på spåren för Flixtrain
Resenärssynpunkt. I samband med att årets arbeten på Getingmidjan avslutades skrev vi i nyhetsbrev nr 24 att bara
halva spårkapaciteten på denna bansträcka utnyttjas sedan
pendeltågen flyttade.
Vi har tagit emot synpunkter på denna skrivning från
våra läsare. En så stor överkapacitet borde ha väckt stor
uppmärksamhet. Är det rätt det ni skriver?
Vi har därför ställt frågan till Trafikverket och fått detta
svar:
”Antalet tåg per dygn varierar i normala fall under hela
året och beräknas bli färre totalt sett i år än förra året på
grund av pandemin. Innan Citybanan öppnades sommaren
2017 passerade i genomsnitt ungefär 600 tåg per dygn och
därefter när pendeltågen flyttat till Citybanan passerade
omkring 300 tåg per dygn, vilket är ungefär vad man kan
räkna med idag också. Trafiken ökade innan pandemin och
beräknas fortsätta att öka i framtiden. Upprustningen av
Getingmidjan handlar i huvudsak inte om att öka kapaciteten eftersom det finns förhållandevis gått om kapacitet
på Getingmidjan sedan Citybanan öppnades för trafik utan
handlar mer om att säkerställa kapaciteten inför framtiden.
När upprustningen är klar har vi förlängt den tekniska livslängden med 80 år.”

Välkommen Flixtrain.
Vår beskrivning av läget i stockholmstrafiken är
alltså rätt. Det finns en kraftig överkapacitet i spårtrafiken genom Stockholm.
Alla lobbyorganisationer för det statliga järnvägsnätet måste ställa om från att kräva mer pengar till
infrastruktur till att kräva att fler tåg körs.
Flixtrain ska vara på gång och sedan har vi SJ.
MTRX, Snälltåget, Mälartåg och Tågab som nu
kan utöka turtätheten med fler tåg.
Foto: Flixtrain

Att läsa Vi Resenärer

Allt färre väljer inrikesflyget

I de fall vi väljer att publicera ett pressmeddelande i sin
helhet inleder vi artikeln med en kort referens som exempelvis ”SJ pressinfo.” Artiklar med synpunkter från resenärerna inleds med ”Resenärssynpunkt”.

Resandet med inrikesflyget gick ned med inte
mindre än 76 % under september. Arlanda sjönk
med 71 % och Bromma med 91 %.
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