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Trängseln ombord - Ett minne blott?

Trängseln i kollektivtrafiken har kommit i fokus tack
vare pandemin. Nu måste den bekämpas!

Nu måste trängseln åtgärdas!
Resenärssynpunkter. Den skattesubventionerade kollektivtrafiken har som målsättning att transportera så
många som möjligt till lägsta möjliga kostnad. En följd
av detta är att man ofta tar ombord betydligt fler än
man har sittplatser för. Resenärer tvingas stå som
”packade sillar”. Det är långt ifrån trevligt. Det är också
riskfyllt. Vad händer vid en snabb inbromsning? Och i
dessa tider kan trängseln faktiskt vara livsfarlig. Det går
inte att hålla säkert avstånd för smitta.
I en bil har man garanterad sittplats och man behöver
inte vara i närheten av okända personer. Det är inte
märkligt att de flesta föredrar bilen framför tåget eller
bussen.
Kollektivtrafikmyndigheter och trafikbolag har nu
tvingats ta trängseln på allvar. Kollektivtrafiken pekas ut
som en riskfaktor i smittspridningen. Det är ingen god
reklam för att åka kollektivt och kommer att göra det
svårt att uppnå branschens målsättning om en fördubbling av marknadsandelen.
Det går givetvis inte att helt undvika trängsel i tåg och
bussar man mycket kan göras för att få bort
”strukturell” trängsel.
Låt mig få komma med några förslag:
Trafikverket tar över tunnelbanan
Trängseln på den röda linjen beror på att Region
Stockholm misslyckats med att köpa in nytt signalsystem. Trafikverket sitter på erforderlig kompetens.

Förstärk busstrafiken
I Stockholm och Göteborg drabbas
många resenärer av daglig trängsel i
busstrafiken mellan förorter och city.
Fler och längre bussar måste sättas i
trafik.
Avtala om att trafikbolagen får
”böta” vid långvarig trängsel ombord på ett tåg eller en
buss i skattesubventionerad trafik.
Behåll antalet singelplatser
SJ, MTR Express och Vy Buss har skapat singelplatser
genom att spärra av ett antal platser. Behåll denna möjlighet för resenärerna att sitta ensamma även när pandemin är över.
Utvidga möjligheterna till sittplatsbokning
Samtliga expressbolag erbjuder sittplatsbokning men en
stor del av tågtrafiken har det inte. Det gäller långväga
trafik som exempelvis Tåg i Bergslagens tåg mellan
Mjölby och Mora, Öresundstågs trafik mellan
Göteborg och Malmö samt Mälartågs trafik mellan
Örebro och Arlanda.
Lyssna på resenärerna
Det är viktigt att trafikbolagen lyssnar på
resenärerna och att de är lyhörda för synpunkter på trängseln.

Jan-Åke Bosell

Resenärerna behöver mer information
Resenärssynpunkter. Trots att Folkhälsomyndigheten
avråder från att åka kollektivt utom när resan sker på förbokad sittplats är det många som måste ta tåget eller bussen. Med tanke på smittorisken behöver dessa resenärer
mer information om resan än i vanliga fall. Här är några
av frågorna de ställer sig:
- Vilka tåg och bussar har sittplatsreservation?
- Är det möjligt att boka en singelplats, dvs ensamt
säte eller ett säte bredvid som förblir tomt för den resa
jag planerar att göra?
- Brukar det vara trångt på tåget som går 09.44?
- Får jag tillbaka pengarna om jag tvingas boka av
resan dagen före?
- Det sägs att vissa bussbolag kräver munskydd. Hur
är det med Flixbus? Varje trafikbolag har på sina hemsidor information om det som gäller i dagsläget. Innehållet är i stort detsamma för varje bolag med tyngdpunkten
på hänvisningar till Folkhälsomyndighetens råd.
En branschanpassad information exempelvis genom
helsidesannonser och inslag på TV skulle underlätta för
resenärerna.

Vilka linjer har sittplatsbokning?

Vidare borde trafikbolagen förstärka möjligheterna för
resenärerna att få svar på frågor genom telefon eller chat.
Bolagens kundtjänstfunktioner borde i dessa tider vara
öppna varje dag. SJ borde exempelvis ha telefonservice
även under lördagar och helgdagar.
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Vy Flygbussarna är först i världen!
Vy pressinfo. Vy Flygbussarna är partner i projektet
Smartroad Gotland, ett samverkansprojekt som finansieras av Trafikverket för att uppnå de svenska klimatmålen. I och med sin medverkan kan Vy Flygbussarna i
sommar bli det första företaget i världen som kör buss i
verklig drift på trådlös elväg.
Mellan Visby flygplats och Visby stad har nu en 1,6
km lång trådlös elväg för tunga fordon installerats. Elvägen baseras på induktiv teknik som läggs under vägbanan
och gör att fordonen kan laddas under färd. Det är det
israeliska företaget ElectReon AB som har utvecklat
denna nya teknik för att minska behoven av fossila
bränslen för tunga transporter. Smartroad Gotland är ett
så kallat ”förkommersiellt demonstrationsprojekt” som
ska bygga kunskap och skapa möjligheter för kommande
utbyggnad av elvägar i Sverige.
- Vi vill vara med och testa nya tekniker som kan ge
minskad miljöpåverkan och är väldigt glada över att vara
en del av Smartroad Gotland. Vi tror starkt på samarbete mellan olika aktörer för att bygga kunskap och
skapa förutsättningar för att bidra till ett mer hållbart
samhälle, säger Zakaria Abna-Aissa, Affärschef för Vy
Flygbussarna.
Sedan 2011 har Vy Flygbussarna trafikerat sträckan
Visby flygplats och Visby Centrum och sommaren 2021

planeras elbussen att sättas i
trafik på denna sträcka för
att testa den nya tekniken.
Då blir det även möjligt för
kunder att vara först ut att
åka buss på världens första
trådlösa elväg.
- Vi är väldigt glada för samarbetet med Vy Flygbussarna. Att som en del i projektet kunna erbjuda resenärer
att åka en elektrisk buss som laddas under färd med senaste tekniken känns värdefullt, säger Håkan Sundelin,
Projektledare och Nordenchef ElectReon AB.
Vy Flygbussarna har alltid haft ett starkt miljöfokus,
bland annat var de först ut i branschen med att testa
rapsolja som bränsle och sedan två år tillbaka är hela deras bussflotta 100% fossilfri.
- Smartroad Gotland är ett projekt där vi ser en stor
möjlighet att kunna få fram ny teknik som bidrar till
mindre miljöpåverkan vad gäller tunga fordon. För att
komma framåt måste vi kunna testa ny teknik i verklig
drift och det är vårt bidrag i detta projekt. Att testa nya
saker och ligga i framkant är en del av Vy Flygbussarnas
dna, säger Zakaria Abna-Aissa, affärschef på
Vy Flygbussarna.
Foto: Flygbussarna

Regeringen skärper kraven på trafikföretagen!
Regeringen pressinfo. Regeringen satsar 2 miljarder under 2021 i ett riktat stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för att möjliggöra upprätthållandet av
trafikutbud under pandemin. Idag skickas förordningen
som reglerar hur stödet ska fördelas ut på remiss.
- Nu skärper vi kraven. För att få stöd till kollektivtrafiken måste tillräckligt många tåg och bussar köras så att
det inte blir trängsel. Den nya utformningen kommer att
premiera regioner som upprätthåller volymen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.
Den pågående pandemin ställer stora krav på att kollektivtrafiken bedrivs på ett säkert sätt för att undvika
smittspridning. Turtäthet och kapacitet behöver därför
upprätthållas i den omfattning som krävs för att minska
risken för trängsel. Regeringen har därför lagt ett riktat

stöd på 5 miljarder till kollektivtrafiken för att upprätthålla trafiken och minska
trängsel och smittspridning.
Regeringen är noga med att de
skattemedel som i budgeten
avsätts för minskade biljettintäkter under coronapandemin
kommer ut i verksamheterna.
Därför innehåller förslaget till fördelning av stödet en
justering av ersättningen utifrån hur utbudet av kollektivtrafik har upprätthållits under första halvåret 2021.
Förslaget remitteras till Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Trafikverket.
Sista dag att svara på remissen är den 15 januari 2021

Blå Tåget kommer snart

Norrtåg går mot strömmen

Blå Tåget hemsida. 2020-11-15 Blå Tåget är nu startklart, men avvaktar trafikstarten tills vidare med hänsyn
till det allmänna läget.

Norrtåg hemsida. Norrtåg, som körs av norska Vy har
slopat platsbokningen. ”Det är bättre att resenärerna
själva får välja plats på tågen.”
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SJ ger inga garantier
SVT hemsida. SVT rapporterar om en familj som tog
tåget från Stockholm mot Åre i söndags. Familjen hade
bokat enskilda platser och deras tanke var att de skulle
få sitta för sig själva, utan att behöva sitta bredvid eller
tillsammans med några andra.
– Det var väldigt rörigt när vi satte oss på tåget och
helt fullt i vagnen. Samtidigt ropar personalen ut i högtalarna att man ska hålla avstånd, säger Karin Airaksinen
som bokat biljetterna.
När hon kollade med tågpersonalen visade det sig att
alla platser i vagnen var bokade. Efter att hittat några
lediga platser i en annan vagn kunde de till sist omplaceras – på egen hand.

SJ:s presschef Tobbe Lundell tillägger att han tror att
det är många som har felaktiga förväntningar, och att
man inte kan räkna med att platsen
bredvid inte bokas av någon annan.
– Vi kommer aldrig kunna garantera att det här inte kan hända, säger
han på SVTs hemsida.
I ett senare inslag klargör Tobbe Lundell följande:
– Man ska vara väldigt medveten om att resa kollektivt,
det gör man per definition med andra och det är ett ansvar man måste ta själv, att man ger sig ut på en sådan
resa, säger Tobbe Lundell.

MTR människor i utsatthet
Sedan 2011 stödjer MTR Stockholms Stadsmissions arbete för människor i utsatthet genom att årligen skänka
pengar via SL hittegods och MTR-medarbetares donationer. För 2020 blev donationen 222 972 kronor. På grund
av den pågående pandemin har behovet av ekonomiskt
stöd varit större än vanligt och därför har MTR tidigare
under året donerat 300 000 kronor till Stockholms Stadsmissions verksamhet Unga Station. Totalt blir det ekonomiska bidraget 522 972 kronor.
Sedan 2011 stödjer MTR Stockholms Stadsmission
genom att årligen skänka pengar till deras verksamhet. Donationen på totalt 222 972 kronor kommer dels från SL:s
hittegodsavdelnings försäljning av kvarglömda föremål som
aldrig hämtats, så som mobiltelefoner och datorer, dels
från kvarglömda kontanter i SL-trafiken, men också från
MTR-medarbetare.
Pandemin satte tidigt spår hos redan utsatta grupper i
samhället och antalet familjer i behov av hjälp ökade markant. För att bidra till dessa familjer beslutade MTR tidigare i år att utöka stödet till Stockholms Stadsmission genom att skänka 300 000 kronor, öronmärkta för verksam-

heten Unga Station, efter
ett initiativ från en medarbetare på MTR Tunnelbanan. Genom att
bidra ekonomiskt har
MTR kunnat stötta arbetet med att motverka
utsatthet och lidande hos barn, ungdomar och unga
föräldrar i Stockholmsregionen.
– Våra medarbetare träffar dagligen många Stockholms mest utsatta invånare och vårt samarbete med
Stockholms Stadsmission har därför varit en självklarhet sedan starten 2011. Vintern brukar vara den tid när
det är som tuffast och behovet som störst, men det här
året har pandemin gjort det än svårare. Vi känner en
stolthet över att vi vid flera tillfällen under året haft
möjlighet att stötta Stockholms Stadsmissions arbete
för ett mänskligare samhälle, säger Mark Jensen, VD
MTR Nordic

Munskydd i kollektivtrafiken
Folkhälsomyndighetens hemsida. När det gäller munskydd så kan de, enligt Folkhälsomyndighetens och
WHO:s uppfattning, komma ifråga i miljöer där trängsel
inte kan undvikas.
– Det allra viktigaste och mest effektiva
sättet att förhindra smittspridning är att
hålla avstånd. Men i situationer där detta
inte är möjligt kan munskydd spela en roll,
säger Johan Carlson.
Trots att stora förbättringar ägt rum kvarstår det fortfarande problem vid arbetspendling. Inför att

många återgår till arbete och skola den 7 januari kommer
Folkhälsomyndigheten att ta fram en nationell riktlinje
om användning av munskydd i kollektivtrafiken på vardagar, liksom en vägledning för användning av munskydd
utanför vård och omsorg.
De företag som driver kollektivtrafik kommer att behöva informera resenärer om kravet på munskydd, och
också kunna tillhandahålla munskydd kostnadsfritt till de
resenärer som inte har med sig eget. Rekommendationerna kommer att gälla lika över hela landet även om behovet är störst i storstadsområdena.
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Bästa november någonsin för pendeln
MTR pressinfo. 2020 har hittills varit ett rekordår för
pendeltågens punktlighet, där majoriteten av månaderna
legat på över 95 procent. November månads punktlighet
är inget undantag. Med en punktlighet för månaden som
landar på 96,7 procent kvalar november in som den
tredje bästa månaden i pendeltågens historia, och den
punktligaste novembermånaden någonsin.
November kännetecknas ofta av mörker och oväder
och spårtrafiken brukar historiskt drabbas av både det
ena och det andra som orsakar förseningar. Men årets
november är ett undantag, i alla fall för Stockholms pendeltåg. Med en väl fungerande trafikdrift landar pendeltågens punktlighet i november på otroliga 96,7 procent.
— Det som varit avgörande för punktligheten är vårt
goda samarbete med övriga aktörer. Infrastukturfel har
korrigerats förhållandevis snabbt i november och vi ser
en fortsatt nedgång av antalet växelfel. Vi arbetar nära
Trafikverket och Trafikförvaltningen för att förbättra
pendeltågens punktlighet och november är ett kvitto på
det hårda arbetets värde, konstaterar Filip Johansson,
trafikchef MTR Pendeltågen.
De främsta orsakerna till förseningar har i november
varit infrastrukturproblem följt av olyckor/tillbud/yttre
faktorer. Tillsammans utgjorde dessa kategorier drygt 70
procent av de totala förseningarna.
Ett konkret exempel som drog ner punktligheten för
en specifik dag skedde under eftermiddagen den 2 november när ett pendeltåg var nära en påkörning i Solna,
orsakat av obehöriga i spårområdet. Händelsen resulterade i att spårområdet behövde avsökas och hastigheten
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Ingen vinter och nya tåg bidrar till tåg i bättre tid.
Foto: Vi Resenärer

sänktes av säkerhetsskäl för alla förbipasserande tåg under tiden arbetet pågick. Då det drabbade tåget tillfälligt
blockerade ett spår, fick samtliga förbipasserande tåg
samsas om enkelspårsdrift genom Solna, vilket resulterade i följdförseningar för flera tåg. Punktligheten landade därmed på 85,7 procent den dagen.
— Vi är inne i den mörkaste perioden av året vilket
påverkar sikten både för förarna och de som ska söka av
området. Det bli också jobbigt för de resenärer som försenas när hastigheten måste sänkas alternativt får sitta
och vänta i ett tåg medan förarbyte och avsökning pågår.
Tillsammans med Trafikverket, polisen och övriga aktörer arbetar vi med att hitta lösningar för att minska risken för olyckor, omaket för resenärerna och obehagliga
upplevelser för förarna, avslutar Filip Johansson
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