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Vem betalar för tomma platser?

Pandemin slår hårt mot lönsamheten i kollektivtrafiken. SJs redovisar för första kvartalet en förlust på
652 MSEK och Swedavia en förlust på 381 MSEK. Vem kommer att få betala för den mycket olönsamma trafik som körs under pandemin? Blir det resenärerna genom höjda biljettpriser?
Foto Vi Resenärer

Bra initiativ av Snälltåget
Snälltåget erbjuder möjligheten att boka en kupé
med plats för upp till 6 resenärer på vissa avgångar
mellan Stockholm och Malmö. Den egna kupén
finns i tåg från Malmö torsdag, fredag och söndag
12.19 samt lördagar 07.19.
Från Stockholm måndag, fredag och söndag 12.25
samt lördagar 07.35.
Biljetten till ”Egen kupé” kan endast köpas på
Snälltåget.se.
Foto: Snälltåget

Vad händer efter pandemin?
J Å Bosell. Att inte kunna sälja alla platser i ett tåg eller i
en buss slår hårt på lönsamheten. I många fall uppnås
vinst först när nästan alla platser är sålda. Att köra en
fullsatt buss med stående i mittgången ger ett riktigt
”klirr i kassan”.
Branschförbunden för både tåg- och busstrafiken har
redan aviserat lönsamhetsproblem när företagen tvingas
köra med hälften av sittplatserna tomma. Branschorganisationen Tågföretagen skriver att det inte finns förutsättningar att nå lönsamhet om beläggningen är under 50 %.
SJs delårsrapport är ett bevis på detta.
Kollektivtrafiken har hittills levt på att det är bra att
resa gemensamt. Trängsel har aldrig setts som något stort
problem. Man har fokuserat på den externa miljön i jämförelse med bilen.
Nu tvingas bolagen börja tänka på den interna miljön,
dvs hur mår resenärerna. Ur den aspekten är trängseln ett
stort problem för många. Man väljer bilen för att inte
behöva trängas och för att uppnå erforderligt avstånd till
medresenärerna. I dag kan det vara direkt livsfarligt att

trängas med okända resenärer.
Vad gör trafikbolagen för
att locka till sig resenärer när
pandemin är över? Några
större nyheter har ännu inte
presenterats. Däremot aviserar vissa länstrafikbolag att
de kommer att återgå till att
endast öppna framdörren för
påstigande.
Det ska bli intressant att se
hur SJ, MTRX och Flixtåg
gör när pandemin är över
och om SL gör något för att
minska antalet bussturer
med stående ombord.
Kollektivtrafiken är i en förtroendekris och enda möjligheten att återfå resenärerna är att lyssna på dem och
anpassa trafiken så att i första hand trängseln försvinner.
Foto: Vi Resenärer

Pandemin slår hårt på SJs lönsamhet!
SJ pressinfo 2021-04-28. Resandet under årets första
kvartal har legat på en fortsatt låg nivå med en förordning som begränsar hur många platser i tågen som kunnat säljas. SJ har fortsatt att ta ansvar för att genomföra
trygga och klimatsmarta resor på samtliga linjer.
Den starka begränsningen i antal sålda resor på grund
av coronapandemin ledde till en resandeutveckling under
första kvartalet på -63 procent, att jämföra med förra
årets första kvartal som hade en resandeutveckling på
-4 procent. Då hade pandemin direkt effekt på resandet
och resultatet under kvartalets två sista veckor, i år
påverkades hela kvartalet av pandemin.
SJ har tagit ett stort ansvar för att erbjuda en välfungerande tågtrafik under pandemin och har trafikerat samtliga linjer.
- Vi lever uteslutande på intäkter från våra kunder.
Det betyder endera biljettintäkter från våra resenärer
eller avtalsintäkter från våra beställare i vissa upphandlade affärer. I andra upphandlade affärer lever vi även där
på biljettintäkter och bär själva den affärsmässiga risken
om resandet uteblir. När dessa intäkter minskar kraftigt
påverkas naturligtvis vårt resultat, säger SJs vd och
koncernchef Monica Lingegård.
Den trafik SJ kör på uppdrag av Mälardalstrafik är ett
exempel på en affär där SJ tar hela risken om resandet
minskar. Enligt gällande avtal har SJ rätt att omförhandla villkoren om förutsättningarna väsentligen förändras, vilket SJ påkallade redan våren 2020. Då sådana
förhandlingar inte har slutförts, sade SJ i mars upp
avtalet i förtid för att dämpa den kraftiga förlust som

affären innebär när resandet nu under ett års tid varit
extremt lågt.
Den 26 april blev dock SJ och Mälardalstrafik överens
om en ersättningsnivå för de tre
sista månaderna i avtalsperioden,
och trafiken kommer att upprätthållas som vanligt under hela
perioden.
SJs kunder har uppskattat de
trygghetsåtgärder som SJ har vidtagit för att minska risken för smittspridning.
Regelbundna kundundersökningar har genomförts, och
andelen resenärer som varit nöjda med och känt sig
trygga under sin resa med SJ har ökat kontinuerligt under pandemin.
Utfall första kvartalet 2021: Nettoomsättningen uppgick till 1 301 MSEK (1 914). Rörelseresultatet uppgick
till -652 MSEK (-72). Kvartalets resultat uppgick till
-512 MSEK (-101).
Vi Resenärer kommenterar
Resultatutvecklingen för SJ är dramatisk, vilket framgår
av detta diagram.
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En eloge till busschaufförerna
VyBus pressinfo 2021-04-27. I mer än ett år har pandemin bjudit på en enorm utmaning för transportbranschen. Många bussaktörer frågade sig tidigt hur de skulle
tackla krisen. Det mest lönsamma alternativet hade
kanske varit att stänga ner och invänta uppgången.
Men bussbolaget Vy Bus4You har valt en annan strategi. Anpassning av verksamheten och att fortsätta köra
har istället prioriterats - något som varit avgörande för
alla de som behövt det kollektiva resandet.
Det senaste året har varit mycket ansträngande för alla,
både för oss som bussbolag men även för våra gäster.
Vår filosofi är det goda värdskapet där vi värderar våra
gäster, det är något vi håller fast vid även under en pågående pandemi. För oss är det viktigt att våra gäster
fortfarande kan känna att vi är en trygg och pålitlig bussaktör, då kan vi inte dra in alla våra resor även fast det i
vissa fall hade varit ett mer gynnsamt alternativ för oss
rent kostnadsmässigt, säger Elvir Rascic, Affärsområdeschef för Vy Bus4You.
Fortsatt närvaro har varit avgörande för arbetspendlare
Trots att pandemin fått många att stanna hemma så understryker Vy Bus4You ett alltjämt behov av det kollektiva resandet, speciellt för deras arbetspendlande resenärer.
Busstrafik är en samhällsviktig funktion som våra gäster ska kunna förlita sig på. Vi har många gäster som
vanligtvis arbetspendlar med oss både inom Sverige samt
till och från Norge och Danmark, däribland sjukvårdspersonal. Vi vet att vi är en stor och viktig aktör, särskilt
för de som arbetspendlar samt på de sträckor där vi är
det enda kollektiva alternativet, det kommer med ansvar
– därför har vi värderat en fortsatt närvaro i så stor utsträckning det går, säger Elvir Rascic.
En ny vardag med omställningar och förändringar
Att anpassa sig utifrån diverse nationella restriktioner,

stängda landsgränser och skiftande efterfrågan har dock
inte skett obemärkt utan inneburit flertalet omställningar för bussbolaget.
– Det har framförallt varit en utmaning att anpassa
verksamheten utifrån så växlande villkor och restriktioner. Det har satt krav på effektiv planering och förmåga att hantera ändringar av tidtabeller med kort varsel i alla led av vår verksamhet. En avgörande faktor till
att vi kunnat genomföra dessa omställningar är samarbetet från våra förare. Utöver att de visat en stor förståelse för flertalet åtgärder och snabba ändringar i exempelvis scheman så har de verkligen ställt upp och sett
till att alla gäster kunnat resa dit de behöver över huvud
taget. Vi känner en stolthet av att ha en så fin förarkår,
säger Elvir Rascic.
– Vi längtar nu självklart till mer normala förhållanden med öppna landsgränser, en tidtabell fylld med
ännu fler avgångar och framförallt möjligheten att välkomna fler gäster ombord igen på våra bussar. Förhoppningsvis kan vi se en positiv effekt i takt med vaccineringen. Under tiden följer vi utvecklingen varje dag
och fortsätter köra, säger Elvir Rascic.
Foto: VyBus

Samarbete SJ och Hertz
SJ pressinfo 2021-05-03. Resenärer till Jämtland, Höga
kusten och Österlen kan nu boka SJs tåg och Hertz hyrbilar i kombination. Det gör semestern både enklare och
flexiblare.
Samarbetet omfattar tre av Sveriges mest omtyckta regioner under sommaren. Upplev den vänliga och fräscha
sommaren på Österlen, kom riktigt nära den magiska
naturen och spännande kulturen i Höga Kusten-området
eller satsa på en aktiv semester i Jämtland med allt från
MTB-cykling, paddling och vandring.
- Samarbetet mellan SJ och Hertz är ett utmärkt exempel på hur olika transportslag kan komplettera varandra
för att bättre motsvara resenärernas önskemål, säger
Tobbe Lundell, Presschef på SJ.
Tågresa sker med dag- eller nattåg till och från Lund
för Österlen, Härnösand för Höga Kusten och

Östersund/Åre för Jämtland. När tåg och hyrbil bokas
vid samma tillfälle får resenären 15 procent rabatt hos
både SJ och Hertz.
Resorna går att boka på hertz.se och sj.se från 1 maj
och reseperiod är fram till 31 augusti.
Att kombinera det bästa med bilen och tåget resulterar i ett klimatsmart och effektivt resande över långa
avstånd, men som också är flexibelt och tar resenären
hela vägen fram. - Sverige är ett avlångt land med
mycket att erbjuda och nu blir det ännu smidigare att
planera sin resa på ett enkelt och hållbart sätt tillsammans med Hertz och SJ. Säger Rickard Engelheart,
Travel & Partner manager på Hertz
Till de resenärer som bokar kombinationsresan hyrbil+tåg erbjuder Hertz även fri barnstol och extra förare utan kostnad.
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Resenärerna tar ett stort ansvar
Skånetrafiken pressinfo 2021-04-21. Skånetrafikens resultat för årets första kvartal är 107 miljoner kronor lägre
än budgeterat.
- I och med pandemin är vi nu tillbaka på de resandenivåer som vi hade 2005 och 2006. Det visar att resenärerna
respekterar Folkhälsomyndighetens riktlinjer. De tar ett
stort ansvar och reser bara när de behöver. Samtidigt
måste vi planera för den tid då vi får tillbaka våra resenärer. På ett tryggt och säkert sätt, säger Maria Nyman,
trafikdirektör på Skånetrafiken.
- I augusti förra året, då vi satte vår budget, räknade man
inte med att pandemin skulle hålla i sig. Vi har nu ett bekymmersamt budgetläge och det är viktigt att resandet
kommer igång igen när väl pandemin klingat av, säger
Maria Nyman och syftar inte minst på hållbarhetsaspekten i det kollektiva resandet.
- Det statliga stödet till kollektivtrafiken är fortfarande
långt ifrån tillräckligt. En stor del av vårt intäktstapp finns
dessutom över Öresundsbron, där vi på grund av nationella beslut i Sverige och Danmark inte kan köra full trafik.
Detta kan vi inte ens redogöra för i rapporteringen till
Trafikverket. Regeringen och myndigheterna visar åter
igen att de inte förstår den gränsöverskridande pendling
som är vardag här i Skåne.
Skånetrafikens intäkter för det första kvartalet 2021
uppgår till 1 214 miljoner kronor, vilket är 253 miljoner

kronor lägre än budget.
Under samma period har
antalet resor med Skånetrafiken minskat med
57,8 procent jämfört med
2019. Allra störst minskning har Öresundståg med cirka 67 procent.
Carina Zachau (M) är ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne planeringen för framtiden och
för att vinna tillbaka resenärer tittar Skånetrafiken på
möjliga scenarier kring förändrade resmönster. Till exempel kan acceptansen för att arbeta hemifrån vissa dagar i veckan vara här för att stanna. Därför satsar Skånetrafiken bland annat på flexibla biljettlösningar och i
mars lanserades biljetten flex 10/30, även kallad flexbiljetten. Vid köpet får kunden ett paket med tio biljetter
som var och en är giltiga i 24 timmar. Under tiden som
biljetten är giltig kan man resa hur mycket man vill
inom sin zon. Samtliga tio biljetter ska användas inom
30 dagar.
På den positiva sidan i månadsrapporten ligger punktligheten som är fortsatt hög för Skånetrafiken. Punktligheten ligger på över 90 procent. Uppdelat på trafikslag
gäller för Pågatågen 92 procent, Öresundståg 87 procent, stadsbuss 93 procent, regionbuss 91 procent och
Serviceresor 94 procent.

Rättvis konkurrens framför statsstöd
Snälltåget pressinfo 2021-04-23. Trafikverket genomför
på Regeringens uppdrag en upphandling av nattågstrafik
på sträckorna Stockholm – Hamburg och Malmö –
Köln/Bryssel. Snälltåget är kritiska till denna upphandling, framförallt sträckan Stockholm - Hamburg, eftersom det innebär en väsentlig risk att en annan aktör
kan bedriva trafik med statsstöd från Sverige och Danmark på sträckan parallellt med Snälltågets nattåg.
Snälltåget välkomnar istället rättvis konkurrens på spåret och bättre villkor för att bedriva gränsöverskridande
nattågstrafik, t ex lägre avgifter för att köra på spåren,
förenklade skatteregler för tåg på samma sätt som för
flyg och ett harmoniserat regelverk mellan länderna. Det
är viktiga förutsättningar för att internationella tågresor,
både på natten och dagen, ska bli mer attraktiva för kunderna - med konkurrenskraftiga priser och fler avgångar.
I Sverige har kostnaden för att använda spåren ökat
med 140% från 2014 till 2022. En kostnadsökning som
i slutändan måste betalas av kunden och som minskar
tågets konkurrenskraft mot andra transportmedel.
Med flera aktörer på spåren och därmed
fler valmöjligheter, ser vi att resandet ökar och att kost-

naden för att resa med tåg minskar. Ett exempel på
detta är tågresandet inom Sverige som har ökat med
21% sett i persontransportarbete under perioden 2014
till 2019. Under samma period har utvecklingen i Danmark, som saknar konkurrens, minskat med 5% (Källa:
Trafikanalys). På sträckan Malmö - Stockholm, som
Snälltåget trafikerat sedan 2009, har utbudet (i antal
platser) ökat med 13% under åren 2010 - 2019, samtidigt har det genomsnittliga priset för en tågresa minskat
med 20% (Källa: KTH).
Foto: Vi Resenärer
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Satsa på Stockholm-Oslo!
Stockholms Handelskammare pressinfo 2021-04-24.
Stockholms Handelskammare, som utrett frågan om en
satsning på tågsträckan mellan Stockholm och Oslo, välkomnar regeringens besked:
Bättre järnväg för snabbare tåg mellan våra huvudstäder är en mycket bra investering som skulle halvera restiden, öka utbytet mellan våra länder och förbättra för klimatet, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms
Handelskammare.
I dag flyger omkring 1,4 miljoner resenärer mellan
huvudstäderna varje år, vilket ska jämföras med endast
200 000 som åker tåg.
– Just nu tar det orimligt lång tid att åka tåg mellan
huvudstäderna. Hela sex timmar tar det att resa enkel väg.
Det är fullt möjligt att korta den tiden till ungefär tre
timmar och det gör naturligtvis spårtrafiken betydligt mer
attraktiv, säger Andreas Hatzigeorgiou. Snabbare tågresor
gynnar även regionerna mellan Stockholm och Oslo.
– Tidsvinsterna för städer som Örebro och Karlstad
skulle vara betydande. Det bor många människor i hela

stråket som skulle få bättre tillgång till
och utbyte med två av Nordens stora
tillväxtregioner, säger Andreas Hatzigeorgiou.
Under 2019 exporterades varor från
Stockholm till Norge till ett värde av 47
miljarder kronor, motsvarande ungefär
12 procent av den svenska huvudstadens
totala export. Det gör Norge till Stockholms största
exportmarknad.
Utbytet har intensifierats med åren och exporten har
ökat med över 72 procent sedan 2014. På nationell nivå
sysselsätter den svenska exporten till Norge ungefär
110 000 personer, vilka främst arbetar inom tjänstenäringen.
– Att satsa på Stockholm-Oslo-järnvägen är ett utmärkt sätt att vårda, värna och utveckla de ekonomiska
relationerna i ett av de absolut viktigaste affärsutbytena
i vår närmsta omvärld. Därför är det positivt att regeringen nu öppnar upp för denna viktiga
investering.
Foto: C Gustavsson

Swedavia fick statligt omställningsstöd
Swedavia pressinfo 2021-04-28. Swedavias resultat för
första kvartalet är kraftigt påverkat av covid-19-pandemins effekter på resandet. Resandet vid bolagets flygplatser minskade under perioden med 86 procent, vilket får
till följd att Swedavia för fjärde kvartalet i följd redovisar
en förlust. Rörelseresultatet uppgår till -381 MSEK. Bolagets nettoomsättning minskade med 63 procent till 457
MSEK (1 245 MSEK).
– Det är fortsatt en mycket svår situation för alla aktörer på flygmarknaden, inklusive Swedavia. Vi har vidtagit
kraftfulla åtgärder för att minska våra kostnader med upp
emot en miljard på årsbasis, men detta har bara delvis
kunnat motverka covid-19-pandemins effekter på vårt
resultat. Det är nu avgörande att vaccinationsprogrammen
runt om i världen är framgångsrika samt att välfungerande
och internationellt harmoniserade hälsocertifikat för resor
kan lanseras. Ju snabbare detta kommer på plats, desto

snabbare ökar möjligheterna för människor att återigen kunna resa och
mötas, säger Jonas Abrahamsson, vd
och koncernchef på Swedavia.
Under första kvartalet 2021 reste
954 000 passagerare till eller från
Swedavias flygplatser. Det är 86 procent, eller nästan 5,7 miljoner passagerare, färre än motsvarande period förra året, som endast i mindre utsträckning påverkades av pandemin.
Nettoomsättningen uppgick till 457 MSEK
(1 245 MSEK) och var 63 procent lägre jämfört med
första kvartalet 2020. Rörelseresultatet uppgick till 381 MSEK (275) och har påverkats positivt av bland
annat ett statligt omställningsstöd om 239 MSEK.
.

Upplev Norrland i sommar
Norrtåg hemsida 2014-04-28. Med Norrtågs Tågsemesterkort tågluffar du under två veckor för bara 995
kronor i Norrtågland. Ta dig mellan skärgård och fjäll,
från dopp i svala sjöar till adrenalinfyllda äventyr på ett
klimatsmart sätt. Se mer av regionen för en rimlig peng
och satsa på att maxa semestern under långa ljusa sommardagar och nätter.
Norrtågs nät sträcker sig från Sundsvall i söder till Kiruna i norr, från kust till fjäll. Fullt av härliga sommarupplevelser för alla smaker längs sträckan. Missa inte våra
restips på Instagram.

Med tågsemesterkortet reser du hur
mycket du vill under
två veckor i sommar,
från 15 juni till 31
augusti. Kortet kostar 995 kronor (inkl. serviceavgift), och då får varje
vuxen ta med sig två barn under 16 år utan kostnad.
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Inget stopp i trafiken runt Mälardalen!
Mälardalstrafik hemsida 2021-04-27 Mälardalstrafik
och SJ har slutit en överenskommelse som säkrar den
samhällsviktiga regionaltågstrafiken i StockholmMälardalen i höst. Mälartågen på de fyra regionaltågslinjerna kommer att rulla som vanligt genom att SJ fortsätter att köra trafiken även under kvarvarande avtalstid
fram till mitten på december.
– Trafiken är säkrad för pendlarna. Hotet om en nedsläckt regionaltågstrafik är avvärjt. Det här är en viktig
och tydlig arbetsseger. Vi tar nu ansvar för att säkerställa
trygghet i höst, men bygger också en stabil grund för en
nystart bortom pandemin, med en efterlängtad utveckling
av trafiken bortom årsskiftet, säger Kristoffer Tamsons
(M), ordförande för Mälardalstrafik och trafikregionråd i
Region Stockholm.
Överenskommelsen omfattar de tre sista månaderna av
nuvarande trafikavtal, från den 12 september till och med
den 11 december 2021. Den ger SJ ekonomiska förutsättningar att kunna driva trafiken med god kvalitet under hösten. Den gör det också möjligt att få en ordnad
övergång av trafiken inför Mälardalstrafiks storsatsning
med både fler nya Mälartåg och avgångar från den 12
december - och då trafikföretaget MTR Jota börjar köra.
– För oss har det varit viktigt att ta ansvar för våra resenärer och nu har vi hittat en rimlig lösning, där kollektivtrafiken genom SJ får fortsätta att rulla. Det gör att
alla arbets- och studiependlare som behöver resa även
under pandemin kan göra det tryggt och säkert säger
Monica Johansson (S), vice ordförande för Mälardalstrafik och regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland.
Bakgrunden till överenskommelsen är att SJ den 12
mars sade upp trafikavtalet för fyra regionaltågslinjer i
förtid. Orsaken var det intäktstapp som det minskade
resandet under pandemin orsakat. Den förtida uppsägningen medförde inte bara ett hot mot trafiken på dessa
linjer under hösten utan skapade även osäkerhet för regionens näringsliv och resenärer.
– Vi har arbetat intensivt för att hitta en lösning, eftersom en fungerande regionaltågstrafik i StockholmMälardalen är en väsentlig del av transportsystemet och
avgörande för många invånares vardag. Tack vare konstruktiva samtal finns nu en logisk lösning på plats som
innebär att SJ kör avtalstiden ut, säger Helena Ekroth, vd
Mälardalstrafik.

Mälardalstrafik, som står bakom Mälartåg, ägs av
regionerna i Stockholm, Sörmland, Örebro, Västmanland, Östergötland och Uppsala. Överenskommelsen
med SJ kommenteras på följande sätt av ledamöter från
Mälardalstrafiks styrelse.
Tommy Levinson (S), ledamot Mälardalstrafik och
regionråd Region Västmanland – Det blev som jag
sade. Resenärerna kan vara lugna. Tågen kommer att
rulla som vanligt.
Johan Örjes (C), ledamot Mälardalstrafik och regionråd Region Uppsala
– Överenskommelsen gör att vi får en ordnad övergång inför det nya trafikavtalet och storsatsningen på
fler nya Mälartåg och avgångar.
Julie Tran (C), ledamot Mälardalstrafik och regionråd
Region Östergötland – Det känns bra att vi kunnat lösa
situationen med SJ i en god och konstruktiv anda, och
där ägarregionerna har tagit ett stort ansvar med resenärernas bästa för ögonen.
Nina Höijer (s), ledamot Mälardalstrafik, regionråd
Region Örebro län
– Trafiken med Mälartåg är väldigt viktig för både näringsliv och invånare - en ryggrad i vår dynamiska
Stockholm-Mälarregion. Därför är det bra att vi hittat
en lösning för höstens trafik.

Foto: Vi Resenärer
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