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Nu skrivs järnvägshistoria

Nu har Flixtrain kommit upp på de svenska spåren med trafik Stockholm-Göteborg.
VD Peter Ahlgren framför premiärtåget på Stockholm Central.

Foto: Vi Resenärer

Ny bistro i X2000
I den ombyggnad som sker av
SJs X2000 får bistrovagnen
ny inredning och köket ny
funktionalitet. Caféplatserna i
nuvarande vagnar försvinner
och ersätts av ståbord med
eluttag. Köket har fått nya
ugnar som gör det möjligt att
utveckla menyn, till exempel
blir det nu möjligt att grädda
pizza på tåget.
Foto: SJ

Transdev snart tillbaka pa Roslagsbanan
Transdev pressinfo 2021-05-04 Förra veckan signerade
Trafikförvaltningen i Region Stockholm och Transdev
trafikavtalet för Roslagsbanan. Det var för knappt ett år
sedan som Transdev vann avtalet men eftersom upphandlingen överklagats har avtalet inte kunnat signeras förrän
nu. Exakt datum för trafikstarten är ännu inte klart men
det kommer att ske under 2022.
Roslagsbanan utgår från Stockholms östra station med
tre linjer mot Kårsta, Österskär och Näsbypark. Varje år
görs totalt 13 miljoner resor med Roslagsbanan. Roslagsbanan är ett nygammalt kontrakt för Transdev som trafikerade banan fram till 2003.
- Det känns fantastiskt att äntligen få besked och att vi
kan börja köra trafiken under 2022. Vi ser fram emot att
möta resenärerna ombord på Roslagsbanan, utveckla trafiken i samarbete med SL, samt välkomna medarbetarna
som idag arbetar med Roslagsbanan till Transdev, säger
Anna Höjer, vd för Transdev Sverige AB.
Över avtalsperioden kommer SL att göra stora investeringar i Roslagsbanan, delar av systemet kommer att få
dubbelspår och det byggs en ny depå i Vallentuna, samt
en ny station i Arninge. Dessutom kommer antalet fordon

att utökas med 22 nya tåg som successivt introduceras i
trafiken mellan 2022 och 2024. På sikt innebär det fler
avgångar för resenärerna och förbättrad punktlighet.
Trafikstarten som först var planerat april 2021 sköts
upp efter att tilldelningsbeslutet överklagades. Trafikförvaltningen fick till slut rätt i både Förvaltningsrätten
och Kammarrätten. Exakt datum för trafikstarten är
ännu inte klart men det kommer att ske under 2022.
Foto: Liza Simonsson, Transdev

Flygbussarna ater pa Bromma flygplats
Flygbussarna pressinfo 2021-05-04. Snart stundar sommaren och sakta men säkert börjar efterfrågan på flygresor
och därmed även behovet av transport till flygplatsen att
öka. Vy Flygbussarna meddelar nu att de återupptar trafiken till Bromma flygplats.
Innan pandemin bröt ut körde Vy Flygbussarna flygbusstrafik med frekventa avgångar till landets största flygplatser. Under det senaste året har bussbolaget likt flygresebolagen fått anpassa sig till mycket låga resevolymer.
I Vy Flygbussarnas fall har det inneburit att de behövt
anpassa antalet avgångar på samtliga linjer och i vissa fall
pausa några linjer helt. Nu börjar branschen alltså se en

mycket efterlängtad
ökad efterfrågan igen.
– Efter en mycket
svår period ser vi nu en
positiv trend med ökad
efterfrågan. I takt med
att flygresandet kommer igång ser vi fram
emot att starta upp flertalet av våra pausade linjer, samtidigt som vi kommer öka våra avgångar på de linjer vi
redan trafikerar, säger Zakaria Abna-Aissa, Affärsområdeschef.
Foto: Flygbussarna

Direktflyg i sommar Skane-Visby
Air Skåne pressinfo 2021-05-04 - Air Skåne öppnar
direktlinje från Ängelholm/Helsingborg till Visby med
start 1 juli.
Från och med den 1 juli startar Air Skåne direktflyg
mellan Ängelholm/Helsingborg torsdagar och söndagar.
Nyligen lanserades även direktflyg mellan Göteborg och
Visby två dagar i veckan.
Air Skåne och Air Gotland växlar nu tillsammans upp
och knyter ihop flera expansiva regioner med varandra.
Genom att nu ingå i den växande Air Leap-familjen öppnas nya möjligheter för fler liknande initiativ framöver.
- "Genom att vi startar direktflyg till Visby kommer

skåningar och hallänningar snabbt kunna
resa till Visby på Gotland redan i sommar
och uppleva en unik
del av Sverige med sitt
världsarv" säger Henrik Sköld Johansson,
Regionchef Air Skåne som fortsätter "vi tror även att i
takt med att fler blir vaccinerade att vår direktlinje
lockar fler från Skåne och Halland att svemestra på
Gotland".
Visby Foto: Air Skåne
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I dag skrivs järnvägshistoria
I morse var det premiär på de svenska spåren för det tyska
bolaget Flixtrain. Det var ett klassiskt sammansatt tåg med
lok och fyra passagerarvagnar.
Totalt har man 362 sittplatser
med möjlighet att förstärka med
200 platser.
Kapaciteten på järnvägen
Stockholm-Göteborg, Västra
stambanan, utökas väsentligt
genom Flixtrain. Med deras
tre avgångar mot Göteborg till- Kajsa Ekelund
kommer drygt 1000 platser
Kommunikationschef
dagligen.
Flixtrain är ett attraktivt lågpriståg. Lägsta pris enkel hela
vägen ligger på 129 kr. Så här ser prisbilden ut vid bokning
och resa 2021-05-06.

Stockholm-Göteborg
SJ
Flixtrain
MTRX
SJ
Flixtrain
MTRX
Källor: Bolagens hemsidor

Avresa
12.29
12.32
12.42

Pris
665 kr
169 kr
509 kr

17.21
17.33
17.51

885 kr
169 kr
729 kr

De tar med cyklar.
Biljetter köps på deras hemsida, i deras app eller genom
återförsäljare.
Biljetterna säljs inte av SJ och finns därmed inte med i
deras reseplanerare.
Visst bagage gratis. Specialbagage kostar extra.
De har gratis WiFi.
Flixtrain har inte 1 klass och ingen servering ombord.

Lok och vagnar ägs av det svenska tågbolaget Hector Rail och de bemannar också tågen med lokförare och annan
personal. Mer tåginformation finns på nästa sida.
Foto ovan: Vi Resenärer
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Flixtrain - Bakom kulisserna”
Hector Rail pressinfo 2021-05-06. Hector Rail blir
Flixtrains samarbetspartner på den svenska tågmarknaden
när tåg från FlixTrain börjar att rulla mellan Göteborg
och Stockholm den 6 maj.
Sverige är först ut när tågbolaget expanderar utanför
Tyskland och den svenska, privata tågoperatören Hector
Rail blir deras första samarbetspartner. FlixTrains tåg
kommer bland annat att utgå från Hector Rails nya åkstation i Sävenäs i Göteborg och bemannas med personal
från Hector Rail, både lokförare och ombordpersonal.
Det tyska tågbolaget FlixTrain startades 2018 och är en
del av resebolaget FlixBus, som är en ledande aktör inom
långdistansmobilitet. Nu har FlixTrain kommit till
Sverige och gör sina första resor mellan Stockholm och
Göteborg den 6 maj. Henrik Filipsson, som har arbetat i
sex år på Hector Rail och är kundansvarig för FlixTrain,
är mycket stolt över det nya samarbetet.
– Det känns väldigt kul att vi fått det här förtroendet
och hela organisationen ser nu fram emot att komma
igång. Vi arbetar både med godstågstransporter och persontåg, och har sett att marknaden för persontåg har växt
sig starkare under de senaste åren; en utveckling vi gärna
vill vara en del av. Både Hector Rail och FlixTrain är
entreprenörsdrivna företag så det fanns en tydlig matchning mellan oss, säger Henrik Filipsson.
Ett nytt alternativ som ska passa fler
Hector Rail kommer att stå för lok och vagnar till tågen
som kommer att hålla en topphastighet på nära 200 kilometer i timmen. Initialt är sträckan Göteborg –
Stockholm aktuell, med stopp i Falköping, Skövde.

Ryanair startar inrikesflyg!
Swedavia pressinfo 2021-05-06 Det irländska lågprisbolaget Ryanair fortsätter att satsa på den svenska marknaden och lanserar inför vintersäsongen ett tjugotal nya
direktlinjer varav ett antal till
helt nya destinationer från
Stockholm Arlanda Airport,
samt två inrikeslinjer till
Göteborg och Malmö. Samtidigt fortsätter Ryanair att expandera på Göteborg Landvetter Airport med ytterligare linjer till hösten och återvänder också till Malmö Airport.
Ryanair kommer inför vintersäsongen 2021 att börja
flyga på Stockholm Arlanda Airport med initialt ett tjugotal Europa-destinationer, vilket ger närmare 90 nya
avgångar från Arlanda per vecka. Ett flertal destinationer
är nya för flygplatsen och kompletterar Arlandas övriga
destinationsutbud. I samband med etableringen lanserar
Ryanair för första gången också inrikestrafik till Göteborg och Malmö från Arlanda

– Vi ser väldigt positivt på framtiden tillsammans med
FlixTrain och hoppas att samarbetet ska fördjupas. Att
få ett till tågbolag på den svenska marknaden är en bra
utveckling för järnvägen här, vilket vi gärna är med och
bidrar till, säger Henrik Filipsson. FlixBus nordiska vd,
Peter Ahlgren, ser också positivt på det nya samarbetet.
– Hector Rail är en stabil och kunnig partner med en
gedigen erfarenhet av järnvägstransporter. Att de även
har erfarenhet av att köra passagerartrafik är en bonus.
Med över 200 kunniga lokförare känner vi oss trygga i
vårt val av partner, säger Peter Ahlgren och fortsätter:
– Vi ser ljust på framtiden och ser fram emot ett långvarigt partnerskap med Hector Rail, där vi lär och utvecklar varandra, samtidigt som vi skriver svensk tåghistoria, avslutar Peter Ahlgren.
Foto: Vi Resenärer

Res 250 mil på ett kort
Norrtåg hemsida 2021-05-06. Upplev Sverige sommaren 2021.
Ett kort, 250 mil järnväg. Swedrailkortet är till för
dig som vill upptäcka Sverige i sommar! Under 14 dagar får du fri tillgång till 250 mil järnväg från Kiruna i
norr till Kristinehamn i söder. Kortet ger dig möjligheten att uppleva vårt natursköna inland och våra storslagna
vyer efter kusten, allt på ett och samma kort. En spektakulär semesterupplevelse! Unik möjlighet till en klimatsmart rundresa
På en och samma resa kan du uppleva hur man flyttar
en hel stad i Kiruna, besöka världsberömda Icehotel mitt
i sommaren, ta ett dopp i Luleås natursköna skärgård,
beundra midnattssolen i Jokkmokk och vandra i de
Jämtländska fjällen. Du bestämmer själv vilka platser du
vill besöka!
När du planerar din resa kan du utgå från vår gemensamma linjekarta på www.norrtag.se.
.

Foto: Swedavia
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Helt ny bistrovagn i nya X2000
SJ pressinfo 2021-05-06. De ombyggda X 2000-tågen,
som snart kommer i trafik, får en helt ny bistrovagn. All
inredning är ny och bättre ugnar skapar nya möjligheter.
Bistrovagnen har även fått nya sociala sittplatser som
kommer att fungera som vanliga sittplatser.
Att bygga en ny bistrovagn till X 2000 har varit ett av
de viktigaste, och svåraste, projekten under ombyggnationen. Det är bara vagnens rostfria skal som har sparats,
allt annat är nytt, från golv till tak. Bistrovagnen har fått
helt ny inredning. Ljusa färger och naturmaterial dominerar, precis som i övriga tåget.
Bistrovagnen har fått ny inredning och köket ny funktionalitet. Caféplatserna i nuvarande vagnar försvinner och
ersätts av ståbord med eluttag. På så vis frigörs yta för 16
nya sittplatser i direkt anslutning till bistron. Köket har
fått nya ugnar som gör det möjligt att utveckla menyn,
till exempel blir det nu möjligt att grädda pizza på tåget.
I enlighet med SJs matfilosofi kommer satsningen på säsongsbetonade varor att fortsätta.
- En inbjudande och trevlig bistro är viktig för hela
reseupplevelsen. Vi vet från våra undersökningar ombord
att resenärer som besökt bistron är nöjdare med sin resa
än de som inte gjort det, säger Ewa Nordling, ansvarig
för mat och dryck på SJ.
Bistrovagnens nya sittplatser består av fyra grupper med
motsittning och kommer att fungera som vanliga sittplatser när samtliga ombyggda X 2000-tåg är satta i trafik.
Platserna lämpar sig väl för till exempel ett lag eller en
skolklass som vill kunna umgås under resan.

De nya sittplatserna är både ett resultat av den höga
efterfrågan SJ såg före pandemin och en önskan att
kunna erbjuda fler resenärskategorier en bra reseupplevelse.
En ny modern kassa installeras som ska göra betalningar snabbare och smidigare. Det kommer även gå att
betala med Swish.
SJ har för närvarande ett minskat utbud i bistron, men
kommer att utöka antalet varor i takt med att resandet
ökar och pandemibegränsningarna kan tas bort. Ett
större sortiment finns tillgängligt och är möjligt att beställa i samband med att resa köps.
Nya X 2000 kommer att sättas i trafik tidigt på hösten på linjen Stockholm-Göteborg.
Nya X2000 Foto: SJ

Nu har pensionärerna börjat resa igen
SJ pressinfo 2021-05-05. De senaste två månaderna har
SJ sett en tydlig uppgång i biljettförsäljningen till pensionärer. I april ökade antalet sålda pensionärsbiljetter
med 36 procent jämfört med månaden före och i mars
var ökningen 15 procent.
Pensionärer är den första gruppen som visar ett tydligt
tecken på att öka sitt resande med SJ. Det kan vara ett
tidigt tecken på att vaccinationerna i fas två och tre redan
har börjat leda till ett förändrat beteende för de som är
vaccinerade.
- Pensionärernas ökande resande är en viktig signal. Vi
har blivit stärkta i bedömning att när fler blir vaccinerade
kommer också resandet med SJ att öka, säger Mats
Almgren, direktör kommersiell trafik på SJ.
Trenden att pensionärer reser mer med SJ kommer att
fortsätta även i maj och juni enligt bokningsläget.
Pensionärerna ökar sitt resande över alla linjer, men
storstadslinjerna är populärast. Stockholm-Göteborg och
Stockholm-Malmö är de två linjer som ökar mest. Noter-

bart är att många av
pensionärernas resor
på södra stambanan
sker längs linjen och
inte är ändpunktsresande.
94 procent av
pensionärernas biljettköp mellan februari och april gjordes i digitala
kanaler (sj.se, SJs app eller automat). Bara gruppen
ungdom 16-19 år använder digitala kanaler mer för
att köpa biljett, 96 procent. Pensionärer är i det här
avseendet mer digitala än den stora
gruppen vuxna, 26-64 år.
- När det handlar om att köpa biljetter ser vi ingen
större skillnad mellan åldersgrupperna. SJs digitala
lösningarna uppfattas som enkla och effektiva att
använda, säger Mats Almgren, direktör kommersiell
trafik på SJ.
Foto: Vi Resenärer
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