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Varannan plats ska vara tom

Regeringen föreslår att varannan plats i fjärrtrafiken ska vara tom för att hindra smittspridning.

Foto: Masexpressen

Pandemin slår hårt mot kollektivtrafiken
SJ kom i dag med bokslutet för 2020. Resandet har halverats. Skånetrafiken är tillbaka
på resandenivån 2006 och Swedavia redovisar en nedgång i flygresandet på 74 %. Branschen har fått en ny konkurrensfaktor och det är att inte resa alls utan att använda
modern teknik för både kontorsarbete och sammanträden.
Foto: Vi Resenärer

Varför klarar inte tågtrafiken ett normalt vinterväder?

”Stora förseningar samt inställda avgångar för SL Pendeltåg
SL info 4 februari. ”Det är stora förseningar och inställda avgångar i SLs pendeltågstrafik. Detta
drabbar samtliga pendeltågslinjer. Resenärer hänvisas till SL.se för mer information. Prognos när trafiken kan köras som vanligt saknas. Orsaken är flertalet fordons- samt spårfel.”
Väntande resenär Foto Vi Resenärer

SL har tagit ett halvt steg framåt!
SL pressinfo. Den 2 februari lanserades ett nytt sätt
att betala resor i SL-trafiken. Genom att blippa betalkortet i spärren eller på bussen köper man en biljett som är giltig i 75 minuter.
SL fortsätter sin digitaliseringsresa och utvecklar
ett nytt, modernt och användarvänligt biljettsystem
som gör det enklare att resa i SL-trafiken. Den 2
februari blir det möjligt att blippa ett betalkort från
Visa, Mastercard eller American Express mot en biljettläsare i SL-trafiken för att köpa en enkelbiljett till
vuxenpris – 38 kronor för 75 minuters resande. Priset är detsamma som i SL-appen, biljettautomaterna eller när man använder reskassa på ett SL
Access-kort.
– Vi är glada att äntligen lansera den här tjänsten,
som gör det enklare för våra resenärer – samtidigt
som vi förstår att det bara är de som måste resa med
oss just nu som kan använda den till en början.
Många är redan vana vid att blippa betalkortet när de
handlar, så detta är ett välkommet tillskott. Vi börjar
med att lansera betalsättet för biljetter till vuxenpris
men fortsätter utveckla systemet så att det även ska
gå att köpa biljett till rabatterat pris med betalkortet,
säger David Lagneholm, förvaltningschef på trafikförvaltningen.
Att SL lanserar det nya betalsättet samtidigt som
resor med kollektivtrafiken avråds är för att kunna
göra det enklare att köpa biljett för dem som trots
allt måste resa just nu.
Fakta – Res med betalkort i SL-trafiken
1. Resenären blippar sitt Visa, Mastercard eller
American Express mot en biljettläsare på bussen, i
spärrarna till tunnelbanan, pendeltåg och pendelbåtar, på SL-stolpar där sådana finns på plattformen
eller hos konduktören på övriga spårvagnar och
köper då en enkelbiljett till vuxenpris (38 kr), som
gäller för resande under 75 minuter i hela SLtrafiken.

2. Tjänsten fungerar även med digitala plånböcker som
Apple Pay, Samsung Pay och Google Pay.
3. Kostnaderna för alla resor under en dag bakas ihop och
dras tidigast nästa dag.
4. För att göra betalningarna säkrare använder SL en teknik
där det riktiga kortnumret byts ut mot ett slumpmässigt nummer (tokenisering). SL kan inte få fram information om vem
kortinnehavaren är eller se transaktioner. Bankerna hanterar all
sådan information.
5. Om det inte går att blippa betalkortet, som på en del bussar där det ännu inte finns skyddsglas uppsatt vid föraren, måste resenären välja ett annat sätt att köpa biljett på,
som med SL-appen. Tjänsten är ett nytt komplement till SL:s
befintliga biljett- och betalutbud. Inget av de tidigare sätten
att köpa biljett tas bort i samband med lanseringen.
Mer information om att resa med betalkort finns på sl.se.
Vi Resenärer kommenterar. Nu är det lika enkelt att köpa en
SL-biljett som en tidning i Pressbyrån. Äntligen måste man
tycka. Men det är bara ett halvt steg framåt som tagits. Man
kan bara blippa för köp av vuxenbiljett till ordinarie pris.
Ungdomar och äldre är hänvisade till de gamla slitna försäljningskanalerna.
SL har fått kritik i media för detta och för att informationen om det nya systemets begränsningar varit i stort sett obefintligt.
När kan ungdomar och äldre blippa sin resa? SL ger inte
något besked om detta?
Foto: SL

Öppet att boka Snälltåget nästa vinter!
Snälltåget pressinfo. Rekordstor efterfrågan av bokningar för nästa vinter gör att Snälltåget redan idag
öppnar bokningen för tågresor till Jämtlandsfjällen
och Alperna 2022. Vintertrafiken påbörjas igen 15
december 2021 och pågår fram till valborg 2022.
- Vi märker av ett stort intresse av att redan nu
kunna boka nästa års resa till Jämtland och Alperna,
våra resenärer längtar till skidåkning och vill ha ett
skidäventyr att se fram emot, säger Marco Andersson,
försäljningschef för Snälltåget.

Nytt för 2022 är att trafiken till Österrike, som tyvärr fick ställas in under 2021
på grund av pandemin, men ett stort intresse gör nu att trafiken utökas till åtta
veckor 2022 från och med 24 januari till
20 mars 2022. Snälltåget kommer köra en
avgång i veckan från Malmö via Danmark
till österriska Alperna, t ex direkt till
Zell am See.

Foto: Snälltåget
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15 års resandeutveckling förlorad
Skånetrafiken pressinfo. Resandesiffrorna för kollektivtrafiken i Skåne är tillbaka på samma nivå som
2006. I pandemins kölvatten har resenärerna följt
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och valt
bort kollektivtrafiken. Det präglar Skånetrafikens resultat för 2020. Men när pandemin klingat av förbereder Skånetrafiken att successivt återvinna resenärerna.
Skåningarna har verkligen tagit till sig myndigheternas rekommendationer att bara resa kollektivt om det
är nödvändigt. I december 2020 var det 65 procent
färre som reste med Skånetrafikens tåg än året innan. När det gäller buss var resandeminskningen i december 53 procent jämfört med december 2019.
Även efter pandemin förväntar sig Skånetrafiken ett
ändrat resmönster. Fler kanske jobbar hemma, helt
eller delvis, hela eller halva dagar. Fler möten kan bli
digitala och detta kan både påverka resandet i rusningstid och pendlandet i helhet. Men redan i början
på mars hoppas Skånetrafiken kunna lansera en ny
biljettyp – som kan tillgodose nya önskemål från resenärerna.
- Det viktiga är att vi kan erbjuda produkter och
biljettyper som passar våra kunder. Då behöver vi anpassa oss efter ett nytt sätt att jobba och arbetspendla.
På så sätt kan vi vara attraktiva för alla dem som vill

resa kollektivt, berättar
Maria Nyman, trafikdirektör på Skånetrafiken.
Trots ekonomiska
utmaningar har 2020
präglats av att Skånetrafiken gjort en rad insatser så att de som har
behövt resa kollektivt har kunnat göra detta så tryggt
som möjligt. Munskydd har erbjudits gratis på Skånetrafikens kundcenter, sjukresor och färdtjänstresor för dem
över 70 bokas utan samåkning, information om hur man
ska resa så säkert möjligt har rullat på infoskärmar, extra
städningsrutiner har satts in, och tjänster i appen har utvecklats för att visa beläggningen på olika turer för att
undvika trängsel.
- Vi kommer inte att få tillbaka våra resenärer över en
natt. Nya vanor har skapats och många har lärt sig att
leva utan kollektivtrafiken. Men vi vet att det är det absolut mest miljösmarta sättet att resa och vi kommer att
jobba intensivt för att påminna om detta och sakteligen
hoppas och tror vi på att resandet kommer att stiga – så
småningom till ännu högre siffror än vi såg 2019. Men vi
måste jobba hårt för detta och ha tålamod, lovar Maria
Nyman.
Foto: Skånetrafiken

Snälltåget ställer in!

Flyget ned i elva månader

Tåg till Berlin
Snälltåget Trafikstarten är
framskjuten till 5 maj i
riktning mot Berlin och 8
maj från Berlin. Resenärer
inbokade före detta datum
kommer att kontaktas för återbetalning.

Tåg till Alperna
Tågen ställs in på grund av de danska reserestriktionerna.

Tryggt att ta tåget?
Vi Resenärer. Media har rapporterat om ett olyckstillbud i tågtrafiken mellan Rättvik och Mora. Ett tåg
med resenärer var inblandat. Lyckligtvis hände inget
annat än ett trafiken ersattes med bussar en hel dag.
Många resenärer kan fundera över detta tillbud. Vi
hoppas att SJ eller Trafikverket går ut med klarläggande information. Att man körde igång trafiken innan olycksorsaken är fastställd tyder på att man vet
vad som hänt.

Swedavia pressinfo. Under januari
månad flög 342 000 resenärer via
Swedavias tio flygplatser, en minskning med 87 procent jämfört med
januari förra året då Swedavia hade 2
670 000 resenärer. Flygresandet i
januari var fortsatt mycket starkt
präglat av pandemin och nya reserestriktioner. Trots pågående vaccininsatser förväntas flygresandet vara
starkt begränsat under de kommande månaderna.
- Januari är den elfte månaden i rad med en kraftigt
negativ påverkan av pandemin på flygresandet, som fortfarande är på historiskt låga nivåer. Smittspridningen och
reserestriktioner har återigen ökat både i Sverige och vår
omvärld, vilket medför en ny nedåtgående trend för flygresandet i början av året, säger Jonas Abrahamsson,
Swedavias vd och koncernchef.

Vi har skrivit om
kollektivtrafik sedan 1993
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Resenärerna nöjda med kollektivtrafiken!
Svensk Kollektivtrafik pressinfo. Resenärerna har ett
fortsatt gott förtroende för sin regionala kollektivtrafik.
Trots ett mycket tufft år med pandemi och minskat resande ligger nöjdheten med senaste resan kvar på fjolårets
nivå och nöjdheten med kollektivtrafiken i stort har till
och med ökat. Det visar årsrapporten för Svensk Kollektivtrafiks kvalitets- och resvaneundersökning Kollektivtrafikbarometern
- Under 2020 har vi haft vi ett mycket stort resenärstapp. Det har varit oroande att inte veta om det bara beror på pandemin och rekommendationerna eller om det
även beror på organisationerna
eller att man ogillar kollektivtrafik. Men rapporten visar att resenärstappet är väldigt tydligt
kopplat till pandemin. Resenärerna har tagit till sig informationen om riskerna vid trängsel
och valt att avstå från kollektivtrafiken. Vi ser det här
som en indikation på att många av resenärerna kommer
att återvända till sin kollektivtrafik när pandemin är över,
kommenterar Mattias Andersson, projektledare på
Svensk Kollektivtrafik.
I rapporten framgår det också att endast 20 procent av
de tillfrågade säger att de aldrig reser med kollektivtrafiken, vilket innebär att det faktiskt är en övervägande majoritet av befolkningen som rest kollektivt under 2020,
och hela 46 procent har åkt varje månad. De som avstått
från att resa överhuvudtaget är framför allt de som är
äldre.

Rapporten baseras på resultatet av Kollektivtrafikbarometern, en branschgemensam kvalitets- och resvaneundersökning som drivs och utvecklas av Svensk
Kollektivtrafik. Undersökningen har sedan mars kompletterats med frågor kring medborgares och resenärers inställning och resebeteende till kollektivtrafiken
kopplade till coronapandemin.
Nyckelresultat ur årsrapporten
• Marknadsandelen för kollektivtrafiken under
2020 har gått ned kraftigt, som mest i de områden i
landet där andelen tidigare var som högst.

• Mer än tre av fem kunder är nöjda med den regionala kollektivtrafiken, vilket ligger i linje med den
positiva trenden de senaste fyra åren.
• Nära fyra av fem kunder är nöjda med sin senaste
resa med den regionala kollektivtrafiken, vilket är
oförändrat jämfört med förra året.
• Att man kan resa dit man vill när man vill, ökad
kunskap om utbudet samt möjlighet att spara tid är de
faktorer som skulle få allmänheten att resa mer kollektivt (under normala omständigheter).
Positivt är också trenden med den upplevda resenärspunktligheten som har ökat till 85% jämfört med
80% för två år sedan. Däremot är tilliten till punktligheten fortsatt låg. De tillfrågade håller inte heller med
om att de sparar tid genom att välja kollektivtrafiken.

Varannan plats tom i fjärrtrafiken
Regeringen pressinfo. Regeringen föreslår att den som
bedriver eller organiserar kollektivtrafik med buss eller
tåg, med en linjesträckning som överstiger femton mil,
ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning. Antalet passagerare på färdmedel ska inte överstiga
hälften av färdmedlets sittplatser.
– Det är ännu inte läge att slappna av. En
längre resa bör noga tänkas igenom, och om
man väljer att genomföra den så är det viktigt att den blir så säker som möjligt ur
smittskyddssynpunkt, säger socialminister
Lena Hallengren.
– Det är ett fortsatt allvarligt läge och vi vet att långa
resor ökar risken för smittspridning. Nu väntar sportlov
och påsk och vi ser därför ett behov av att vidta ytterligare åtgärder, för att de resor som görs ska kunna ske så
säkert som möjligt, säger infrastrukturminister Tomas
Eneroth.
I fjärrtrafiken möts och vistas personer under en längre
tid i varandras närhet i begränsade utrymmen. Om många
nyttjar samma färdmedel samtidigt uppstår risk för träng-

sel, och därmed ökar även risken för smittspridning.
Aktörerna inom branschen ska så långt som möjligt
bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att trängsel
undviks, och att människor kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Den som
bedriver eller organiserar sådan verksamhet ska se till
att antalet passagerare på färdmedel inte överstiger
hälften av färdmedlets sittplatser.
Bestämmelsen föreslås inte gälla retroaktivt. Den
som har bokat en plats före ikraftträdandet ska få åka
som planerat trots att beläggningen är högre.
Regeringen bedömer att det finns skäl att införa
denna typ av åtgärder inför sport- och påsklovet, då
många personer kan förväntas färdas med långväga
kollektivtrafik.
Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 14 februari
2021 och gälla till utgången av maj 2021. Regeringens
förslag skickas nu på remiss. Regeringen genomför den
här åtgärden med stöd av pandemilagen och har under
arbetet inhämtat synpunkter från Folkhälsomyndigheten.
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Karlstad och Lulea i topp - igen
Jonas Friberg. När kunderna i kollektivtrafiken svarar på
kundnöjdhet är det två trafiksystem som varje år är i topp.
Det är trafiken i tätorten i Karlstad och i Luleå. Trea är
Länstrafiken i Västerbotten.
Vad är då unikt med de här systemen då?
Först och främst har de en egen profil – de är inte designade i något diffust ”Region ….” – profil, de heter Luleå
Lokaltrafik AB och ”KarlstadsBuss”. De verkar vara lokalt
välförankrade och de verkar också ha tydlig ledning. Luleå
driver också trafiken via det egna bolaget Luleå Lokaltrafik
AB – LLT.
Det verkar för mig – som normalt reser mycket kollektivt i hela landet – som om de här två lyckas leva nära sina
kunder på riktigt och när jag t ex kollar trafikinformation
från Luleå så är det stor skillnad mot Stockholm (ja inte
bara i antalet) i och med att det verkar som informationen
är skriven av någon som faktiskt vet hur trafiken går. Hur
det ser ut på platsen man skriver om och hur bussarna går i
verkligheten och inte bara som ”produkt”.
Den här närheten verkar långt viktigare än designprogram och grafisk profil och max-ålder på bussarna. Luleå
har förövrigt bland de äldsta bussarna i trafik, Förra året
pensionerades en nästan 30 år gammal buss. Så det där

med att politik och
byråkrater lägger tid på
att utforma program
för hur gamla bussar
max får vara (förstås
med olika regler i varje
region) – för det går ju
att följa upp på övergripande nivå – det
verkar inte alls viktigt för kunderna!
Jag är helt övertygad om att oavsett vilken tjänst man
levererar så blir den bättre om beslutsfattare lever nära
det man ansvarar för. Kollektivtrafiken lider – i mitt
tycke – av den alltför omfattande politiska styrningen
utan tydligt ansvar och närhet. Politiker som inte lever
nära vare sig kunder eller den operativa driften kan
detaljstyra utan att drabbas av att behöva ansvara för
detaljerna. Det verkar verkligen inte vara fallet i t ex
Luleå.
I ett kommande nummer kommer vi gräva vidare i
det här genom att fråga Luleå vad det är man gör.

Regeringen prioriterar flyget framför tåget!
MTRX pressinfo. Tack för budskapen vid gårdagens
pressmöte. Vi förstår att pandemin fortsätter att påverka
oss alla och att speciella insatser behövs för att motverka
smittspridningen. Det ligger i vårt DNA att erbjuda säkra
och trygga resor för de som behöver resa, vilket också är
anledningen till att vi sedan mars förra året kontinuerligt
och proaktivt har anpassat vårt erbjudande enligt rådande
rekommendationer. Vi har bland annat erbjudit möjligheten att boka ett extra säte gratis för alla resenärer, delat ut
gratis munskydd, infört fria avbokningar på alla resor och
ändrat städ- och serveringsrutiner. Allt för att skapa ett
tryggt och säkert resande.
Vi hade därför uppskattat om regeringen hade pratat
med oss om branschens förutsättningar innan pressmötet.
Vi tror att den tidigare hållningen om att olika branscher
kan sin egen verksamhet bäst fortsatt gäller och att vi hade
kunnat bidra med proaktiva och konstruktiva inspel. Vi
förstår dock att man har mycket att stå i och vi kommer
oavsett att fortsätta bidra till att hålla Sverige i rullning,
även i en pandemi.
MTRX ifrågasätter varför regeringen väljer att prioritera
flyg framför tåg med så helt olika regler för de två
branscherna. Regeringens nya regler snedvrider konkurrensen och påverkar miljön negativt (vilket regeringen själv
bekräftar). Hur ska vi förklara för våra kunder att det ur
smittskyddssynpunkt är bättre att sitta i en trång flygkabin

än på ett luftigt fjärrtåg?
Regeringens nya regler innebär ett partiellt näringsförbud
till en hel bransch. MTRX
uppmanar regeringen att istället använda de möjligheter till
stöd för tågbranschen som EU
kommissionen förespråkar.
Under hela pandemin har regeringen sett större intresse i riktade stöd till flyget än till tåg, vilket är oerhört märkligt, inte minst ur ett klimatperspektiv.
Vi har tappat mer än hälften av intäkterna men fortsätter att kämpa då vi vill kunna erbjuda ett alternativ
för de som trots pandemi inte kan eller har råd att resa
med egen bil. Vi fortsätter också kämpa för att det ska
finnas klimatsmarta alternativ även efter pandemin,
inte bara i form av statens eget tågbolag.
Så tack för gårdagens budskap. Det var en tydlig
signal om er förväntan om att tåget ska fortsätta vara
ett alternativ för de som behöver oss, men att varken
dialog eller stöd är att vänta från regeringen för en
blödande bransch. Om regeringen ändrar uppfattning
finns vi här för en konstruktiv dialog.
Välkommen ombord om ni behöver resa /Joakim,
VD MTRX
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Flyget tillbaka på 1980 års nivå
Swedavia bokslutskommuniké. Swedavias bokslutskommuniké för 2020 präglas av covid-19-pandemins historiska påverkan på flygresandet och Swedavias egen verksamhet. Swedavia gick in i krisen med en god finansiell
ställning och vidtog tidigt drastiska åtgärder, men redovisar trots det en förlust före skatt på närmare 1,7 miljarder kronor. Även inledningen av 2021 präglas starkt av
pandemin, med mycket låga resandenivåer.
– Förutsättningarna att bedriva kommersiell flygplatsverksamhet har helt ställts på ända till följd av pandemin.
Våra resenärer försvann nästintill helt över en natt i mitten av mars och vi förlorade sammantaget 30 miljoner
resenärer under året. Inte sedan början av 1980-talet har
flygresandet i Sverige legat på så låga nivåer som under
2020. Nästan ett år senare kan vi konstatera att vi fortfarande är mitt uppe i pandemin och att resandet därför
ligger kvar på historiskt låga nivåer i inledningen av året.
Här och nu handlar det dock fortsatt för oss alla att ta
ansvar för att bekämpa pandemin, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef på Swedavia.
För helåret minskade resandet vid Swedavias flygplatser med 74 procent till 10 255 000 resenärer jämfört
med förra årets 40 157 000 resenärer. Swedavias netto-

omsättning uppgick till 2 494
MSEK (6 235) under 2020, en
minskning med 3 710 MSEK
jämfört med 2019. Rörelseresultatet uppgick till -1 593 MSEK

(709).
– Swedavia gick in i krisen med
en mycket god finansiell ställning.
Pandemin har dock påverkat vår
affär på ett exceptionellt vis. Vi har huvudsakligen rörliga
intäkter och fasta kostnader. Trots våra drastiska åtgärder
för att motverka effekterna av pandemin och att vi har
lyckats minska våra kostnader med en miljard kronor på
årsbasis så redovisar vi en förlust för 2020 och det för
första gången i Swedavias historia, säger Jonas Abrahamsson.
I linje med Swedavias tillgänglighetsuppdrag så har
Swedavias samtliga flygplatser varit öppna under krisen
för det privat- och affärsresande som har varit möjligt,
fraktflyg och andra samhällsviktiga flygtransporter. Parallellt har bolaget fortsatt sitt viktiga klimatomställningsarbete, som trots krisen och de ekonomiska utmaningarna
har varit prioriterat.

Halverat resande gav röda siffror för SJ
SJ bokslutskommuniké. Coronapandemin fortsätter att
ha stor negativ påverkan på SJs intäkter och rörelseresultat. En kraftig minskning av resandet innebär, trots en
mycket stark inledning av året, ett negativt helårsresultat.
Nya restriktioner under fjärde kvartalet ledde till att
även vårt sista kvartal för året avslutades mycket negativt.
SJ har en viktig funktion i samhället och har under
hela pandemin upprätthållit trafik på samtliga linjer,
trots den kraftiga minskningen i resandet. Många åtgärder har vidtagits för att möjliggöra trygga och säkra resor även under pandemin, och det har påverkat resultatet.
- Vi vet att intresset för klimatsmarta resor är fortsatt
stort och vi har god beredskap för att möta denna ökade
efterfrågan när vi åter igen kan resa som vi vill. Så långt
det har varit möjligt har vi anpassat våra rörliga kostnader efter vår mindre intäktskostym, medan våra långsiktiga planer på investering i nya och upprustade tåg står
kvar och är nödvändiga för att säkra vår konkurrenskraft

för framtiden, säger SJs vd och
koncernchef Monica Lingegård.
Under sommaren ökade resandet något, men med höstens
nya situation med skärpta rekommendationer från myndigheterna minskade resandet väsentligt igen. Resandeutvecklingen blev för fjärde kvartalet -62 procent, och för
helåret 2020 -51 procent.
- Våra medarbetare har gjort stora insatser för att våra
kunder och resenärer ska kunna känna sig trygga med
sin resa med SJ. De åtgärder vi har vidtagit har också
uppskattats av våra resenärer, vilket syns tydligt i de
kundundersökningar vi gjort kring upplevd trygghet
ombord. Där har vi särskilt frågat om de åtgärder vi
vidtagit, säger Monica Lingegård.
Styrelsen föreslår att SJ AB för räkenskapsåret 2020
inte lämnar någon utdelning, på grund av negativt resultat.
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