Vi Resenärer
ISSN 2002-3103

På resenärens sida sedan 1993

2021-01-20 Nr 2

Fördubblad sittplattskapacitet i Bergslagen

Tåg i Bergslagen har köpt sju nya tåg för 770 miljoner. De har valt samma typ av tåg som de som rullar i Mälardalen trots ett mycket mindre resandeunderlag.
Fotomontage, Tåg i Bergslagen
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SL bör bygga ut
sjötrafiken för
pendlare!

Buss

Med Skånetrafikens nya app
undviks trängsel.

Flyg

Inrikesflyget gick
ned 71 % under
fjolåret.

Tåg

Sov inte med främmande. Välj ensamKupé!

Jonas Friberg: Bygg ut sjötrafiken i Stockholm
Trafikförvaltningen i Stockholm, (SL) har sedan
några år med framgång satsat på kollektivtrafik på
Stockholms vattenvägar, från Ekerö till Stadshuset
och från Kvarnholmen till Nybroplan, förutom den
traditionsrika Djurgårdsfärjan.
Medan Waxholmsbolaget och SL bara är varumärken hos Trafikförvaltningen verkar det som att låsningen hos SL försvunnit och Djurgårdsfärjan heter
nu linje 82.
Sjövägen till Kvarnholmen har successivt byggts ut
till Nacka Strand, Lidingö, Ropsten, Storholmen
och Bogesundslandet. Sedan december har också Vaxholm inlemmats i pendelbåtslinjenätet
med linje 83/83X från Rindö till
Strömkajen med 8 turer vardagar
och 3-4 på helgerna.
Sedan turlisteskiftet i december 2019 går båtarna
på linje 80 med 30 minuterstrafik från 6 på morgonen fram till kl 23 och med förtätning till kvartstrafik på vissa sträckor under delar av dagen alla dagar.
Från att ha trafikerats med diverse charmiga båtar
som Kung Ring och Gurli från början av förra seklet
har vi nu merparten av båtarna i modernt snitt. Vi
har nu fyra båtar som ser ut som elbåten Sjövägen,
men är hybrider av el och diesel. De halvsyskon som
hittills kommit har fått namn efter Stockholms kyrkor, Maria, Clara och Sofia. Om en tid kommer ytterligare ett modernt fartyg
Som boende i Nacka Strand väljer jag numera oftast båten. Att på 20-30 minuter ta sig till Nybroplan
med linje 80 eller på 15-20 minuter till Strömkajen
med linje 83/83X är en resa som ger energi och är
väsenskild mot Slussens temporära bussterminal.

Fortsätt, bygg ut sjötrafiken med fler linjer. Det är ett vänligt
och mänskligt sätt att pendla. Rekommenderas storligen .
Jonas Friberg

Foto: J Friberg, Vi Resenärer

Välj ensamkupé i nattåget!
Resenärssynpunkter. Folkhälsomyndigheten har inte
begränsat antalet resenärer i nattågen men trafikbolagen har vidtagit vissa åtgärder.
SJ bokar exempelvis inte fler än fyra resenärer i kupéer med sex sovplatser.
VyTåg som säger följande till Vi Resenärer: ”Idag

säljer vi biljetter både till egen kupé samt plats i delad
kupé. Vi följer de riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten och idag finns inga riktlinjer eller
rekommendationer när det kommer till sovkupéer
dock rekommenderar vi alltid att man bokar en egen
sovkupé för att hålla avstånd. ”
Alla kanske inte känner till att man kan boka en
ensamkupé i ett nattåg. Snälltåget marknadsför speciellt detta alternativ i dagens läge.

Vi har tittat på vad det kostar att resa ensam i en kupé och
hittat dessa exempel:
Stockholm-Duved
med SJ den 23 januari kostar
2 000 kr enkelresa.
En resa Stockholm
-Luleå med Vy Tåg
ligger också på cirka
2 000 kr för en resa
samma dag.
Snälltåget tar drygt
3 000 kr för en enkelresa den
20 januari Stockholm-Åre.
Foto: SJ
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Flixtåget kommer under året
Flixbus pressinfo. Det gångna året medförde många
utmaningar och förändringar för Europas största
expressbussföretag FlixBus. Stängda gränser och lokala restriktioner resulterade i att antalet resenärer
minskade globalt med nästan femtio procent under
2020. Ett resultat som gjorde att moderbolaget FlixMobility valde att tillfälligt stänga ner stora delar av
sin buss och tågtrafik. Även i Sverige reducerades
nätverket kraftigt men trots den rådande Covid-19pandemin lyckades FlixBus Sverige hålla trafiken
igång under hela året.
Året som gått har inte bara kantats av utmaningar.
I höstas skrev FlixBus kontrakt med Hector Rail vilket innebar att de senarelagda planerna att expandera
tågtrafik till Sverige under namnet FlixTrain nu blir
verklighet under 2021. Sverige blir således FlixTrains

första expansion
utanför hemlandet Tyskland.
Den första tåglinjen kommer
att gå mellan
Göteborg och
Stockholm. Något officiellt
lanseringsdatum har ännu inte tillkännagivits.
–Tågtrafik är en viktig del i ett klimatsmart resande.
När vi på sikt återgår till det nya normala efter pandemin
så tror vi att antalet tågpendlare kommer att öka då flyget
troligtvis inte har hunnit återhämta sig. FlixTrain kommer
då att kunna erbjuda resenärer ett prisvänligt alternativ i
förhållande till sina konkurrenter, avslutar Peter Ahlgren.

Nytt: Ö-vik och Sundsvall

Klasslöst på VyTåg

Air Leap AB pressinfo. Trafikverket har idag den 15
januari meddelat att Air Leap har vunnit upphandlingen för sträckan
Örnsköldsvik - Sundsvall Stockholm/Arlanda. Det innebär att Air Leap kommer trafikera sträckan Örnsköldsvik via
Sundsvall till Arlanda med regelbunden flygtrafik för passagerare med start den 24
januari till 31 mars 2021.
Foto: Air Leap

Resenärssynpunkter. Vy Tåg har tagit bort 1 klass och
därmed reser alla resenärer i deras tåg med samma komfort.
När bolaget drev Tåg i Bergslagen slopade de också där
1 klass.
För de resenärer som vill lägga ned några extra kronor
på komfort under resan är detta givetvis inte bra.
Tack och lov har SJ kvar två komfortklasser, 1 och 2
klass.
Varför väljer vissa en dyrare bil än andra?

Mycket bra, Skånetrafiken
Skånetrafiken pressinfo. ”Nu blir det lättare att planera sina resor med bussar och tåg. Med Skånetrafikens app kan man nämligen få prognoser för hur
många som reser. Tjänsten kan redan nu användas och
kommer att förbättras efter hand.
– Jag är glad över att våra kunder nu fått ytterligare
ett verktyg för att bättre kunna planera sitt resande
under pandemin. Vi hoppas att det här gör att de som
behöver resa med oss ska känna sig tryggare, säger
Johan Karlberg, chef digitalisering och IT på Skånetrafiken.
Redan i våras lanserade Skånetrafiken en livekarta
på skanetrafiken.se som ett led i sitt arbete för att
hjälpa kunderna under coronapandemin. Den visar
realtidsdata från de bussar och tåg som automatiskt
räknar passagerare.
– Vi insåg redan från början att vi behövde bygga en
smartare tjänst. Genom att kombinera flera olika sorters statistik kan vi nu ge en kvalificerad gissning på
hur många som reser med precis den buss eller det tåg

kunden tänker resa med. Nu
fortsätter arbetet för att kunna
visa ännu vassare prognoser och
lägga till fler bussar och tåg,
säger Johan Karlberg.
I dagsläget visar tjänsten prognoser för de flesta stadsbussar, regionbussar och Pågatågen. Fler linjer kommer att läggas till efter hand i takt
med att tjänsten förbättras.
Allt man behöver göra för att börja använda tjänsten
är att uppdatera sin app till den senaste versionen och
söka en resa. Har användaren ännu inte fått den nya
versionen kan det dröja ett par dagar innan man kan
uppdatera sin app. Efter uppdatering får man valmöjligheten att slå på prognoserna. Stängs appen av behöver
användaren aktivera prognoserna igen.
Tjänsten är under utveckling och kommer att förbättras efter hand. Till exempel med hjälp av kundernas
synpunkter.”
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Fördubblad tågkapacitet för boende i Bergslagen
Tåg i Bergslagen Pressinfo. ”Nu återstår bara formalia
innan beslutet är underskrivet: Tåg i Bergslagen ska köpa
in nya tåg. De fyra ägarregionerna går i borgen för inköpet
av sex plus ett tåg. Det första tåget kommer förhoppningsvis att levereras under 2022, medan merparten av fordonen levereras under 2023.
– Det känns skönt att vi är i mål och kan pensionera
x14-tågen från Östgötatrafik, som vi fick in som en tillfällig lösning, säger Tommy Levinsson, styrelseordförande i
Tåg i Bergslagen.
De nya tågen är betydligt större än
x14-tågen; det är dubbeldäckare med
333 sittplatser, plus 25 fällbara stolar.
Tågen tillverkas av schweiziska Stadler, och det är likadana tåg som Mälab
(Mälardalstrafik) använder. Fler tåg
skapar nya möjligheter
– Att vi köper in sex plus ett tåg
betyder att vi utökar fordonsflottan med två fordon, vilket
innebär att vi på sikt kan erbjuda ett bättre utbud med
modernare fordon. Att fordonsflottan kommer att harmonisera med Mälab är bra, för det gör det möjligt att låna
tåg av varandra i framtiden, plus att det är en fördel när
tågen ska servas, säger Tommy Levinsson.
Vilka sträckor de nya tågen ska trafikera är ännu inte
bestämt. Enligt Tommy Levinsson är det upp till dem
som planerar tågtrafiken att göra det på bästa sätt. Men
eftersom de flesta av dagens x14-tåg går mellan Ludvika
och Västerås, så är en rimlig gissning att de nya tågen åtminstone delvis kommer att trafikera den sträckan.”
Vi Resenärer kommenterar
I en intervju i Falu-Kuriren berättar Tommy
Levinsson att man efter att ha stött och blött fordonsfrågan en tid är man nu eniga inom ägarkretsen att köpa in
tåg av samma modell som Mälartåg har gjort. Ägarkretsen
består av Region Dalarna, Region Gästrikland, Region
Västmanland och Region Örebro och de ska nu teckna
borgen för inköpen.
Tommy Levinsson vill inte avslöja priset men indikerar
att det ligger på 110 miljoner for varje tåg. Det blir 770
miljoner kronor totalt. Med avskrivningstid på 30 år blir
avskrivningen 70 000 per dag. Till denna kostnad kommer räntekostnaden, som kan ligga på drygt 40 000 kr per
dag. Det ger en fast finansiell kostnad på 110 000 kr per
dag.
Ett tåg består av fyra vagnar och rymmer 333 sittande
resenärer fördelade på två våningar, plus ett 20-tal fällstolar. Det är en dubblering av nuvarande kapacitet.
Levinsson säger att på några av de linjer som Tåg i
Bergslagen kör är dessa tåg alldeles för stora.
Det kommer således att bli gott om plats. För resenärer-

na är för stora tåg ingen nackdel. Pendlarna
mellan Mora och Borlänge får tillgång till
lika många platser i i
tågen som pendlarna
Eskilstuna-Stockholm
har.
En annan fördel med de nya tågen är att tresittningen i nuvarande Reginatåg försvinner. I de nya tågen
blir det genomgående tvåsittning, som framgår av bilden ovan.
En annan fördel med de nya tågen är att det finns
plats för cyklar.
En stor nackdel för resenärerna är att kaffeförsäljningen försvinner. Tänk att resa från Mjölby till
Mora utan möjlighet att få något att dricka. Det är en
resa på 5,5 till 6 timmar.
En annan nackdel är att många sittplatser är på övervåningen. Det är platser som är jobbiga att nå främst
för resenärer med tungt
bagage. Trappkonstruktionen är dock bättre än
den som finns i SJs
dubbeldäckare. Förhoppningsvis behöver övervåningen inte användas i
någon större utsträckning,
då det bör finnas gott om platser i undervåningen.
Tåg i Bergslagen trafikerar i dag linjerna MjölbyÖrebro-Borlänge/AvestaGävle samt LudvikaVästerås och MoraBorlänge och inriktar sig
på arbets– och studiependling. På deras hemsida står:
”Tåg i Bergslagens uppdrag är att driva och utveckla

tågtrafik och kollektivtrafik i Bergslagsområdet, och vi
arbetar för att öka möjligheterna för dem som bor här
att pendla till arbetet eller studierna, resa i tjänsten
eller på fritiden.”

Att ta bort kaffeförsäljningen på tågen är en följd av
att deras målsättning är begränsad till de boende i
Bergslagen. Nu fungerar TiB-tågen i viss utsträckning
som anslutningståg till SJs fjärrtåg men många anslutningar innebär långa väntetider för resenärerna som
exempelvis i Västerås och Gävle.
Vi har sökt Tommy Levinsson för kommentarer
men han har inte återkommit.

Foto: Vi Resenärer
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”En dröm som jag en gång fått drömma!”
Vi i Idegruppen Vi Resenärer fokuserar på resenären i
nutid och i framtid. Men som de i grunden sanna tågnördar vi ändå är kan vi inte låta bli att få vara lite nostalgiska. För att förstå sin samtid måste man förstå sin historia så låt oss resa tillbaka till 70-talet med Mats
Nybloms fantastiska fotoskildring av tåg och busstrafik vi
inte ser längre.
Det är en fantastisk resa
och som jämngammal med
Mats är det återseenden
som väcker härliga minnen
för oss alla som på något
sätt var med på den tiden.
Det är svunnen trafik på
banor som inte längre finns
men det är också en trafik stadd i sakta avveckling på
många håll där det idag andas utveckling och modernitet.
Det är svag trafik på banor som idag närmast är pendeltåg
och det är fjärrtrafik med bruna vagnar och bruna lok,
förutom ett och annat hypermodernt Rc-lok eller Ra/Rblok i orange.
Som uppvuxen i Örebro ser jag Svartåmärra med ett Hg
-lok i varje ände och tre B6 vagnar i första morgontåget
från Örebro där två vagnar och lok fortsätter från Fjugesta
till Svartå och det andra loket och en vagn återvänder för
att utgöra nästa tåg från Örebro i
”eftermiddagsrusningen”.
Boken kan verkligen rekommenderas både för den som
är nostalgisk men också den som vill se skillnaden mot
idag. Det är dubbeldäckade bussar i Stockholms innerstad,
det är Postdiligenser i Norrlands inland och det är långsamma lokdragna tåg ett par gånger om dagen till
Eskilstuna på en bana där resan tog mer än dubbelt så lång
tid som idag med dagens snabba dubbeldäckade motor-

vagnar från Stadler och det fanns persontåg, snälltåg
och expresståg och många av dem senare hade namn,
”Göteborgaren”, ”Ådalen”, ”Norgepilen”. En tid av
romantik men med betydligt färre tågresenärer än idag.
Mats Nyblom har varit verksam i järnvägsbranschen
hela sitt yrkesverksamma liv. Som grundare av Hector
Rail 2004 och dess VD till och med 2016 visade han
att det gick att köra godståg lönsamt.
Intresset för tåg uppstod redan i tonåren. Under
70-talet reste han land och rike kring för att med
kamera dokumentera den svenska järnvägen.
Boken kan köpas av Mats Nyblom, 46 708 305 132 ,
mats.nyblom@srjk. se eller direktlänk till försäljningssidan: https://srjk.se/k-pa-bok.

Jonas Friberg

90 000 fler tåg än 2013 och bättre punktlighet
Trafikverket pressinfo. Under hela 2020 har varje månad
noterat det bästa punktlighetsutfallet sedan nuvarande
mått infördes 2013. Och även om det på grund av pandemin avgick färre persontåg i år jämfört med rekordåret
2019 så kördes det cirka 90 000 fler persontåg 2020 än
det gjorde 2013. Tittar man enbart på körda tåg, inställda tåg räknas som försenade tåg, blev punktligheten
så bra som 94,9 procent, det bästa utfallet sedan 2001.
– Jag är både stolt och tacksam för att vi när samhället
behövt det som mest har kunnat leverera på en högre nivå

än nånsin tidigare. Men
vi är inte nöjda, utan
självklart kommer vi
fortsätta arbetet, tillsammans med hela branschen, att lyfta punktligheten ytterligare då den
är avgörande för att järnvägen ska kunna fortsätta
vara förstahandsvalet för hållbara resor och transporter, säger Roberto Maiorana, trafikdirektör på
Trafikverket.
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Behovsuppehåll behövs ej!

Flyget backar 40 år

Resenärssynpunkter. I det senaste nyhetsbrevet från
Resenärsforum finns en artikel om att man inte får använda toaletten på en buss under färden. Bussen måste
stå parkerad. Uttalandet baseras på följande information
från Transportstyrelsen.

Swedavia pressinfo. Under december månad flög
408 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, en
minskning med 86 procent mot fjolårets
2 852 000 resenärer. Helåret 2020 blev sammantaget
starkt präglat av pandemin med en minskning på drygt
30 miljoner resenärer, som innebär att flygresandet i Sverige under 2020 var tillbaka på nivåer
från tidigt 1980-tal.
- Det finns förutsättningar för en
begynnande normalisering och en återhämtning för flygresandet inför sommarsäsongen. Men utvecklingen är helt
beroende av pandemin och de stora
vaccinationsinsatser som nu görs. Vi
räknar därför med fortsatt stor osäkerhet vad gäller efterfrågan på flygresor framöver och att pandemin även i år
kommer att ha en betydande påverkan, säger Jonas
Abrahamsson. Swedavias vd och koncernchef.

”Transportstyrelsen kan endast hänvisa till gällande
lagstiftning och då Trafikförordningens 4:e
kapitel och där står bl.a. följande:
10 a § Alla som är äldre än tre år och
som färdas i en buss som är utrustad med
bilbälten skall använda en plats som är försedd med bilbälte, om en sådan plats är tillgänglig, och
använda bältet. Vid lokala transporter i tättbebyggda
områden får dock passagerare använda en annan plats än
en plats som är försedd med bilbälte.
Passagerare i en buss skall informeras om skyldigheten
att använda bilbälte på det sätt som Transportstyrelsen
föreskriver. Förordning (2008:1109).
Ovan text innebär således att ska man gå på toaletten
så måste bussen stå parkerad, detta är upp till förare och
bransch att känna till ovan bestämmelserna.
Med vänliga hälsningar
Östh Hans
Sektion regelinformation
Transportstyrelsen ”

Vi har kontaktats av Resenärsforum, varefter vi tog
kontakt med företrädare för bussbranschen som förklarade att det är tillåtet att använda toaletten under färd
om bussen är registrerad att tillåta stående resenärer.
Detta har bekräftats av Transportstyrelsen.
Det är i första hand den kommersiella busstrafiken
som har denna service och som resenär måste man kunna
utgå ifrån att toaletten kan användas även när bussen
rullar och att behovsuppehåll inte behövs.

Inrikesflyg 2020

Antal resenärer

Förändring mot
föregående år

Bromma

405 000

- 80 %

Landvetter

285 000

- 76 %

Kiruna

107 000

- 59 %

Luleå

411 000

- 62 %

Mal ö

257 000

-75 %

51 000

-75 %

1 597 000

- 67 %

Umeå

281 000

- 68 %

Visby

122 000

- 72 %

Östersund

131 000

- 70 %

3 646 000

- 71 %

Ronneby
Arlanda

Totalt

Så ordnas för säkrare tågresor i Danmark
DSB hemsida ”Från och med den 12 januari kommer kraven på utrymmesbiljett att
återinföras för resor med regionaltåg (inklusive kustjärnvägen och Øresundstågen). Kravet på platsbiljett för IC- och IC Lightning-tåg gäller också. De ordinarie platsbiljetterna kostar fortfarande 0 kronor, och introduceras för att säkerställa att vi bara kör med
50% beläggning.
När du bokar en platsbiljett för InterCity och InterCityLyn kommer du att tilldelas
en specifik platsbiljett med ett nummer att sitta på under hela resan. Om du köper en
platsbiljett för regionaltåg, inklusive Øresundståg, får du plats nummer 999. Detta säte nummer finns inte, men betyder att du måste hitta en plats på tåget själv. Vi uppmuntrar dig att sitta ensam i en tvåmannastol när du är på ett regionaltåg. Om du inte kan göra detta är det viktigt att du inte sitter bredvid eller direkt mot din medpassagerare, utan
snett mot honom eller henne.
Om du reser med S-tåg kan du inte boka platsbiljett. Men måttet på ca 50 procent av det antal passagerare som normalt tillgodoses gäller även här. Planera resan med hjälp av pladspårejsen.dk. Här kan du se i realtid hur full ditt tåg är.
Försök också att sitta med en ledig plats bredvid och inte direkt till dina medpassagerare. DSB kommer att ha affischer
med vägbeskrivningar och meddela riktningarna i högtalarna vid S-tågets plattformar.”
Foto: Öresundståg

Nyhetsbrevet Vi Resenärer utges av Idégruppen Vi Resenärer KB.

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.
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