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SJ stänger de sista biljettluckorna

SJ stänger de kvarvarande resebutikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö den sista
februari. - De fysiska lokalerna stängs men servicen blir kvar då kundvärdarna flyttar ut
till resenärerna, säger SJ.
Foto: DSB

Vem hjälper pendlarna?
De som tar tåget i dag måste tänka på att hålla
erforderligt avstånd till sina medresenärer. Det
gäller att inte trängas när man stiger på och av
tåget och att få en singelplats. Det betyder att
sittplatsen bredvid ska vara tom under hela resan. Var får pendlarna hjälp med att resa i dag?
Foto: Vi Resenärer

Stängda resebutiker försämrar för oss resenärer
J Å Bosell. Den 1 mars stänger SJ sina kvarvarande resebutiker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Som
framgår av SJs pressinformation (sid 4) så kommer det
inte att försämra servicen till resenärerna. Den flyttas ut
på golvet.
SJ har inte råd att sälja biljetter genom personlig service nu när intäkterna rasar på grund av pandemin. Det
låter märkligt med tanke på att de tar ut en administrativ avgift på 100 kr på varje biljettförsäljning och att
personalstyrkan inte ska minskas.
Frågan är vad fastighetsägaren Jernhusen tar ut för
hyra för butikslokalen.
Loungerna på dessa tre stationer blir kvar, vilket betyder att servicen inte försämras för resenärer med 1 klass
biljett och med årskort.
För oss vanliga resenärer blir det betydligt sämre. Det
är inte lätt att föra en konversation med en kundvärd
bland en massa resenärer ute i väntsalen i stället för i en
lugn butik. I butiken blir vi betjänade i turordning. I
väntsalen gäller det att jaga rätt på en ledig kundvärd.
Den som vill köpa en SJ-biljett hänvisas till automaterna eller till Pressbyrån och 7-eleven.
När man kritiserar SJ måste man komma ihåg att

Stängd resebutik i Karlstad

Foto: Vi Resenärer

varken MTRX eller Snälltåget har någon resebutik. De
har ej heller några kundvärdar i tjänst.
Arlanda Express blir
nu det enda bolag på
Centralen i Stockholm
som har manuell biljettförsäljning och rådgivning.
Foto: Vi Resenärer

Pandemin kräver mer information
J Å Bosell. Trängsel ombord på tåg och bussar har tidigare inte varit något stort problem för oss resenärer.
Men i dag är det en livsviktig faktor. Det gäller att inte
komma för nära okända medresenärer.
Trafikbolagen lägger det yttersta ansvaret på oss resenärer. Vad kan vi göra för att skydda oss?
Folkhälsomyndigheten rekommenderas oss att välja en
förbindelse med obligatorisk sittplatsbokning. Det har
samtliga expressbussar samt SJs fjärrtåg, MTRX och
Snälltåget.
Målet är att få en singelplats så att man inte behöver
sitta ”axel mot axel” med en okänd resenär.
VyBus är det enda trafikbolag som erbjuder fasta singelplatser. Se bild ovan.
Övriga bolag skapar singelplatser genom att de i viss
omfattning spärrar den yttre platsen i varje rad. Det gör
SJ i snabbtågen, MTRX samt Snälltåget.
SJ har sittplatsbokning i IC-tågen men erbjuder resenärer med länskort valfria platser. Det betyder att de
som köpt en fönsterplats kan få en okänd resenär bredvid sig.
Tåg i Bergslagen, som kör från Mjölby upp till Mora,
har inte vidtagit några åtgärder för att minska risken för
att bli smittad.
Det är som synes inte lätt att resa smittosäkert med
tåg. Nu ska man ju inte resa i onödan men ett visst resande går inte undvika. Men det kräver mer information.

VyBus trafikerar bl a linjerna
Stockholm-Göteborg och
Köpenhamn-Göteborg-Oslo.
Notera enkelplatserna
till höger

SJs snabbtåg trafikerar bl a
linjerna Stockholm-Malmö,
Stockholm-Göteborg och
Stockholm-Sundsvall.

SJ IC-tåg körs StockholmMora/Falun, StockholmÖstersund och StockholmKarlstad.
Tåg i Bergslagen trafikerar
Mjölby-Gävle, LudvikaVästerås. Borlänge-Mora och
Borlänge-Gävle.
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Öresundsbron får modernt signalsystem
Öresundsbro Konsortiet pressinfo. Øresundsbrons järnväg har anpassats för framtidens signalsystem ERTMS – en europeisk standard som med ett
gemensamt system förenklar tågtrafik mellan länder. Mer än tio års arbete inom konsortiet
banar därmed väg för smidigare och säkrare tågresor
över gränsen med enklare trafikledning.
– Øresundsbron är en av de första sträckorna i Sverige där installationen av ERTMS
har påbörjats, vilket är ett viktigt steg för såväl
bron som tågtrafiken i Europa och över sundet, säger
Rolf Sundqvist, chef för Øresundsbrons
järnvägsdrift.
Trafikverket och Banedanmark ansvarar för införandet av ERTMS i Sverige och Danmark i nära
samarbete med branschen. Syftet är att ersätta en
sliten signalanläggning och underlätta trafik över
landsgränser inom Europa.
– Med tanke på att bron går över just en gräns
kommer det få stor betydelse för de som kör tåg
över bron, säger Rolf Sundqvist.
Slutliga tester genomfördes framgångsrikt av det
första steget i införandet av ERTMS under en natt i
slutet av 2020, och strax före årsskiftet kom
godkännandet från Trafik-, bygge-, och bolagsstyrelsen.
Nu kan både ERTMS-utrustade tåg och övriga, till

exempel tåg som i dagsläget har danskt och svenskt signalsystem ATC, köra i full hastighet över systemskifteszonen
på förbindelsens konstgjorda ö Peberholm.
Två steg återstår innan ERTMS är helt etablerat och
driftsatt. Om några år väntas Banedanmark ha infört ERTMS
på den danska sidan, och därefter ska det vara utrullat på den
svenska sidan tidigast 2030.
Øresundsbro Konsortiet har genomfört ERTMSanpassningen i samarbete med Trafikverket
och Banedanmark.
– Det här är en stor och viktig milstolpe, säger Sven-Håkan
Nilsson, projektledare och koordinator för projekt ERTMS
Öresund på Trafikverket.
Foto: Öresundsbro Konsortiet

Sex nya flygbussar i trafik
Vy Flygbussarna pressinfo. Vy Flygbussarna uppgraderar sin bussflotta med sex stycken splitternya bussar som både är bekvämare och tystare. Även ventilationen är uppgraderad och ger ökad omsättningshastighet på luften med 150 %.
Nu tas sex nya bussar av modellen Volvo 9700 i
drift på linjerna Arlanda flygplats – Stockholm C
och Skavsta flygplats – Stockholm C. Det blir en
bekvämare, tystare och luftigare upplevelse för alla
kunder som får möjlighet att resa med dessa bussar.
Mycket beroende på att det är bättre isolering och
ett följsammare chassi. Även inredningen i bussarna
har fått sig en liten modernare look.
- Att kunna erbjuda våra resenärer hög komfort
samtidigt som vi är ett hållbart transportalternativ i
framkant har alltid stått i fokus hos oss. Det är otroligt roligt att vi i dessa tider kan driftsätta 6 stycken
helt nya bussar. Nu längtar vi bara efter att resandet
får komma igång igen så att vi kan välkomna alla
ressugna kunder i våra nya och bekvämare bussar,
säger Zakaria Abna-Aissa Affärschef på Vy Flygbussarna.

Liksom Vy Flygbussarnas övriga bussar, har ventilationen i
de nya bussarna omprogrammerats till att öka omsättningshastigheten på luften med 150 % och mer frisk luft tas in.
- Det är viktigt för oss att kunna erbjuda våra kunder en
trygg resa även under en pågående pandemi. Genom att ha
omprogrammerat klimatanläggningarna i samtliga bussar så
minskar vi risken för luftsmitta, säger Zakaria.
Foto. Vy Flygbussar
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SL tappade hälften av sina resenärer
Moderaterna pressinfo. Coronapandemin har inneburit den tuffaste prövningen i SL:s över hundraåriga
historia. Trots det var SL-året 2020 ett år som överträffade förväntningarna. Full trafik lyckades upprätthållas med exempelvis över 50.000 extra bussavgångar
och fler långa tåg i spårtrafiken. Samtidigt sjösattes
flera nysatsningar. Tack vare tuffa prioriteringar, ökad
kostnadskontroll och högre effektivitet visar också det
ekonomiska resultatet på ett mindre underskott än
väntat. Detta enligt SL:s verksamhetsberättelse för
2020.
Antalet genomsnittligt påstigande en vanlig vardag
över helåret 2020 uppgick till 64,5 procent av 2019
års resande. För januari och februari låg resandet på
normal nivå för att därefter kraftigt minska i mars. SL
beräknar att man har ett minskat resande med omkring hälften sett till helåret. Som lägst var resandet i
april och uppmättes då till 42 procent.
Till följd av pandemin och det minskade resandet
har biljettintäkterna minskat med 3,9 miljarder kronor

kronor mot budget 2020. Efter statlig kompensation
uppgår inkomstbortfallet till 2,6 miljarder kronor (statlig
kompensation 1,3 mdkr).
För att minimera risken för trängsel har SL trots det
minskat resandet kört med fullt trafikutbud samt även
adderat exempelvis 50.000 extra avgångar i busstrafiken
och fler långa tåg i spårtrafiken. Enbart under sommarperioden kunde ytterligare cirka 45.000 vagnkilometer erbjudas i tunnelbanetrafiken.
- Året vi lämnar bakom oss må ha varit
tufft men åren framöver kommer vara
lika utmanande. Vi ska ha fortsatt fokus
på att SL ska fortsätta rulla i, igenom
och efter krisen. Vi ska jobba hårt för
bästa och mesta kollektivtrafik per krona.
Samtidigt måste statlig kompensation till
kollektivtrafiken till. Risken är annars
stor att ett starkt SL-år bli ett undantag för överskådlig
framtid, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd
och ordförande för SL.

Kollektivtrafiken ned 31 % i Göteborg
Göteborgs stad pressinfo. Pandemin har satt sina spår
även i vårt resande. År 2020 minskade det totala resandet med 17 procent jämfört med 2019. Den största
minskningen, 31 procent, står resorna med kollektivtrafik för. Det visar trafikkontorets statistik över resandet
i staden.
När år 2020 summeras står det klart hur mycket den
pågående pandemin har påverkat resandet i Göteborg.
Det totala resandet har minskat kraftigt och framför
allt är det resorna med kollektivtrafik som sticker ut.
Resorna med cykel är det enda färdsättet som har ökat
under året.
– Cykelresorna har ökat med ungefär åtta procent
och kollektivtrafikresorna har minskat med omkring 31
procent, säger Annika Nilsson, analytiker på trafikkontoret i Göteborgs Stad.
Minskningen kommer efter en lång period av kraftigt
ökat resande med kollektivtrafiken. Antalet resor är nu
tillbaka på 2011 års nivå. Bilresorna har minskat med
åtta procent och resorna till fots bedöms ha minskat
med cirka 24 procent.
Det långsiktiga målet för Göteborg är att det hållbara
resandet ska öka och även om det senaste året sticker ut

från statistiken, med en fördelning mellan olika färdmedel som ger en lägre andel hållbara resor, har det minskade resandet haft en positiv nettoeffekt.
– Det är stora skillnader mot resandet under de senaste
åren, men eftersom 2020 har varit ett speciellt år och det
totala resandet minskade så mycket har effekterna på
trängsel och utsläpp varit positiva, säger Annika Nilsson.
– För att det hållbara resandet ska fortsätta sin positiva
utveckling behöver göteborgarna återvända till kollektivtrafiken efter pandemin. Samtidigt måste de som valt att
cykla uppmuntras att fortsätta att göra det, säger Annika
Nilsson.
Foto: Västtrafik

Framtida kollektivtrafik måste bli
trängselfri
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Skånetrafiken lanserar en flexbiljett!
Skånetrafiken pressinfo. Snart blir det lättare för Skånes
pendlare att resa under coronapandemin med hjälp av
flexbiljetten. Biljetten är framtagen för att passa den som
reser några dagar i veckan.
Från och med den 1 mars går det att köpa biljetten
flex 10/30 dagar, även kallad flexbiljetten, i Skånetrafikens app. I samband med detta tas den tillfälliga 7dagarsbiljetten bort. Det här beslutet har nu fattats av
regionfullmäktige i Region Skåne.
– Våra kunderundersökningar visar att flexbiljetten
passar många av våra pendlare. Det är många som behöver resa trots restriktionerna, men gör det mer sällan och
då behöver vi möta det nya behovet, säger Pernilla
Lyberg, chef försäljning och marknad på Skånetrafiken.
När man köper en flexbiljett får man ett paket med tio
biljetter som var och en är giltiga i 24 timmar. Varje biljett aktiveras sen en och en när man ska resa. Under tiden
som biljetten är giltig kan man resa hur mycket man vill
inom sin zon. Alla tio biljetter behöver användas inom
30 dagar.

– 7-agarsbiljetten
var bra i början av
pandemin, men behovet av flexibilitet
är ännu större. Även
efter pandemin lär
många ha en mer
flexibel vardag med
visst hemarbete. Jag tror och hoppas att den nya flexbiljetten kommer att göra det möjligt för fler att resa
kollektivt till ett bra pris, säger Carina Zachau (M),
ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd.
Fakta flex 10/30 dagar
Biljetten lanseras den 1 mars. Den innehåller tio individuella biljetter som var och är giltig i 24 timmar
efter att man har aktiverat den. Man kan aktivera sina
tio biljetter inom 30 dagar från köpet. Har man kvar
oaktiverade biljetter efter att de 30 dagarna har passerat blir de automatiskt förbrukade.
Foto. Skånetrafiken

Alla resenärer i väst rekommenderas bära munskydd
Västtrafik pressinfo. Från den 17 februari rekommenderas att munskydd används under dygnets alla timmar när
man reser med kollektivtrafiken i Västra Götaland. Västtrafik kommer därför öka utdelningen av munskydd och
fortsättningsvis erbjuda resenärer två munskydd istället
för ett. Resenärer uppmanas fortsatt att i första hand
undvika onödiga resor. Efter nya regionala rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland rekommenderas
kollektivtrafikens resenärer att använda munskydd under
dygnets alla timmar. Tidigare har rekommendationen
bara omfattat rusningstid.
– Nu är det särskilt viktigt att vi alla hjälps åt och följer
de rekommendationer som finns. Vi uppmuntrar därför
alla som reser med oss att alltid använda munskydd, säger
Lars Backström, vd på Västtrafik.
Ökar utdelningen av munskydd
Det är fortsättningsvis resenärens eget ansvar att ha med
sig och använda munskydd i kollektivtrafiken. För att
underlätta för de som inte har möjlighet att införskaffa
ett eget munskydd erbjuder Västtrafik resenärer att hämta
ut kostnadsfria munskydd i någon av Västtrafiks 11 butiker.

Tidigare har Västtrafiks resenärer kunnat hämta ut
ett munskydd mot uppvisande av en giltig biljett, men
från och med imorgon torsdag utökar Västtrafik utdelningen till två munskydd per giltig biljett.
7 000 munskydd har delats ut
Sedan de första rekommendationerna om munskydd
trädde i kraft den 7 januari har Västtrafik delat ut totalt cirka 7 000 munskydd till sina resenärer.
Västtrafik fortsätter uppmana resenärer att i första
hand undvika onödiga resor och hålla avstånd så gott
det går

Vi har skrivit om kollektivtrafik sedan 1993 och vi är ensamma om att belysa alla former av kollektivtrafik sett ur resenärens synvinkel.
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SJ har landets grönaste varumärke
SJ pressinfo. SJ har utsetts till Sveriges grönaste varumärke inom kategorin Transport för trettonde året i rad.
Över 1000 svenskar har röstat i undersökningen och SJ
prisas återigen för miljö- och hållbarhetsarbete i framkant. Detta visar årets rapport Sveriges Grönaste Varumärke som konsultföretaget Differ mätt sedan 2008.
- Det känns helt fantastiskt att vårt hållbarhetsarbete
återigen uppmärksammas. Detta är ett resultat av alla
våra medarbetares hårda jobb med att erbjuda klimatsmarta och hållbara resor till alla våra kunder, både nu
och i framtiden, säger Claes Lindholtz, kommunikationschef på SJ.
Att fortsatt driva på utvecklingen av klimatsmart resande har varit dominerande för SJ de senaste åren och
under 2021 kommer ett av de största projekten sjösättas.
Då sätts de uppgraderade X2000-tågen i trafik. Alla förstudier visade att det var betydligt mer hållbart – både
ekonomiskt och miljömässigt - att totalrenovera de
gamla X 2000-tågen än att köpa helt nya. Tågen testas
nu för fullt och har redan vunnit det prestigefyllda designpriset Red dot Award för sin nya inredning. Ett annat prioriterat projekt för SJ har varit ett utvecklat
bistroutbud, där lokalproducerad och ekologisk mat har

högst prioritet, och framöver ska stora
delar av plastförpackningarna bytas ut
och ersättas av biologiskt nedbrytbart
material.
- Arbetet med att minska våra klimatavtryck genomsyrar hela SJ och vi vågar
vara tydliga i vår kommunikation då vi
visar på tågets överlägsna klimatfördelar.
Det märks också i samhällsdebatten att
järnvägen är en bransch det pratas allt mer om. Det pågår
nu en stor samhällsförändring mot att minska utsläppen
och SJ och hela järnvägen är en oerhört viktig del av lösningen för att Sverige ska nå sina klimatmål, säger Claes
Lindholtz.
Sveriges Grönaste Varumärke har sedan 2008 genomförts av konsultföretaget Differ och SJ vann såväl kategorin Transport som totalomröstningen för alla
branscher 2019. Målsättningen med undersökningen är
att följa svenska konsumenters syn på miljö och hållbarhetsarbete. Undersökningen har besvarats av ett slumpvist
urval av personer i åldrarna 15–75 år som är riksrepresentativt för svenska folket. Datainsamlingen genomfördes
under december år 2020.

SJ stänger de sista biljettluckorna
SJ pressinfo. ”Från den 1 mars kommer SJs kundvärdar
på stationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö finnas
i stationsmiljön och på perronger. De fysiska lokalerna
för SJ Servicecenter avvecklas men servicen finns kvar.
- Vi kommer fortfarande att finnas tillgängliga för att
hjälpa till med olika typer av servicetjänster som har med
SJ-resan att göra. Redan nu sker det mesta av den verksamheten utanför själva lokalen, så det blir ett naturligt
steg, säger SJs presschef Tobbe Lundell.
SJs kundvärdar kommer även i fortsättningen att
hjälpa till med köp och ombokning i digitala kanaler,
köp av biljett i biljettautomat och information om trafikläge och vilka rättigheter kunden har vid exempelvis
trafikstörningar. Den som vill köpa en SJ-biljett mot
kontant betalning hänvisas redan sedan tidigare till
Pressbyrån eller 7-eleven.

- Att det här sker redan nu är
till stor del en följd av pandemin. Den har slagit hårt mot
SJs ekonomi och vi avvecklar
nu en icke nödvändig kostnad
för att även fortsättningsvis
kunna erbjuda en attraktiv prisnivå på våra resor, säger
Tobbe Lundell.
I Stockholm, Göteborg och Malmö kommer
loungerna för bland andra förstaklassresenärer och årskortskunder att finnas kvar. I början av mars stängs de
dock i ett par veckor för personalutbildning. Loungen i
Stockholm kommer att vara stängd under hela mars för
en mindre upprustning. ”
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