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En affär på 40 till 50 miljarder kronor

Nu inleder Region Stockholm upphandlingen av tunnelbanetrafiken kommande 11 år. Den första
upphandlingen gjordes 1999 och 2009 tog MTR över. Det är en av de största upphandlingar inom
kollektivtrafiken i världen.
Foto: SL

MTRX i samarbete med
EUROPCAR

Utnyttja Snälltågets
Tillsammansbiljett

Många tåg försenade
under maj månad

Översvämningar försenade många tåg under maj månad
Trafikverket pressinfo 2021-06-11. När maj månad summerats är det nog månadens avslutande skyfallsliknande
regn som de flesta har kvar på näthinnan.
– Skyfallen i slutet på månaden innebar översvämningar
både söder och norr om Stockholm, och eftersom cirka en
tredjedel av alla persontåg i Sverige avgår från, ankommer
till eller passerar Stockholm får den här typen av naturhändelser i och runt huvudstaden extra stor påverkan för
hela landets tågtrafik säger Roberto Maiorana, chef för
verksamhetsområde Trafik.
Utfallet för månaden förklaras
så klart inte bara av en regnig
avslutning. Under månaden har
bland annat ett 20-tal mindre
bränder, ett antal urspårningar av
banarbetsfordon och ett flertal påkörningar av järnvägsbroar skett som påverkat trafiken. Dessvärre fortsätter
också obehöriga i spår vara ett problematiskt område ur
såväl ett punktlighets- som ett arbetsmiljöperspektiv.
Men allt är inte problem, i maj inleddes sedvanligt årets
banarbetssäsong där Trafikverket fortsätter rusta upp,
bygga ut och modernisera anläggningen på väg mot
Sveriges nya järnväg.
– De arbeten som nu påbörjas ute i spåren innebär av

säkerhetsskäl ofta hastighetsnedsättningar och enkelspårsdrifter, vilket gör hela systemet extra störningskänsligt. Att därför kunna konstatera att alla dessa
nödvändiga arbeten har löpt på utan större störningar
på trafiken är mycket glädjande, framförallt en månad
som maj då vi många gånger behövt planera om för att
hantera oplanerade och akuta situationer avslutar
Roberto Maiorana.
Vi Resenärer kommenterar
För närmare data om de linjer som man som resenär
åker på hänvisas till SJs hemsida. Tyvärr har Arlanda
Express och MTRX slutat med att offentliggöra
aktuella data om förseningar.

En affär på 40 till 50 miljarder kronor
Moderaterna pressinfo 2021-06-10. På tisdag inleds upphandlingen av Stockholms tunnelbana. Det handlar om
vilken aktör som ska köra stockholmarnas tunnelbana
kommande elva år, med drift, fordon, stationer och hela
tunnelbanans kringliggande verksamhet. Stockholms
hjärta ska nu prövas i konkurrens. - Största icke-militära
offentliga upphandlingen i världen, säger Kristoffer
Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.
⁃ Vi har i dag en tunnelbana med fler resenärer än tidigare, nöjdare resenärer än tidigare och rekordhög punktlighet. Nu ska vi ta nästa steg på resan och forma den
tunnelbana som ska bära Stockholm in i framtiden och
2030-talet. Det sker med högst ställda krav och fokus på
ekonomi, kvalitet och utveckling, därtill i en tid då vår
tunnelbana utvecklas med nya spår, stationer och tåg, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.
- Detta blir högst sannolikt den största icke-militära
offentliga upphandlingen i världen. Vi vet dessutom att
det här är ett internationellt sett oerhört eftertraktat kontrakt, där vi har goda signaler från omvärlden och ett stort
intresse hos många välrenommerade tunga aktörer, säger
Kristoffer Tamsons (M).

- Med denna totalupphandling behåller vi en kollektivtrafik upphandlad i konkurrens till ett hundra procent. Det är en modell som tjänat oss
väl och det bästa, mest effektiva sättet
att få mer tunnelbana för pengarna
och bättre trafik för resenärerna, säger
Kristoffer Tamsons (M). Första
gången tunnelbanan upphandlades i
konkurrens var 1999. Sedan 2009 har tunnelbanan körts
av operatören MTR.
Under det senaste kontraktet har tunnelbanans punktlighet har ökat från 93,5 procent år 2010 till 97,8 procent för 2019 och rekordhöga 99 procent 2020.
Antalet nöjda resenärer har under samma tid ökat från
78 procent till 82 procent. Antalet påstigande per dygn
har ökat från 1 137 000 till 1 266 000.
Enligt Region Stockholms prognoser väntas befolkningsökningen i tunnelbanans upptagningsområde öka
med drygt 50 procent kommande 30 år. Därför tar den
nya upphandlingen fasta på hög beredskap för utbyggnadens effekter på tunnelbanetrafiken. Den totala avtalstiden uppgår till 11 år och handlar om ett kontraktsvärde
om 40-50 miljarder kronor.
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Fortsatt osäker utveckling för inrikesflyget
Swedavia pressinfo 2021-06-07. Under maj månad
flög 446 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, en
minskning med 88 procent jämfört med maj 2019, före
pandemin, då Swedavia hade 3 636 000 resenärer. Inrikestrafiken hade en något bättre utveckling än utrikestrafiken, men efterfrågan på flygresor var fortsatt starkt
präglad av pandemin. Trots det osäkra läget finns nu
flera ljuspunkter och tidiga tecken på en återhämtning.
- Maj är ännu en resenärsmånad med stark prägel av
pandemin och än så länge syns ingen återhämtning i resenärssiffrorna, vare sig vid våra egna flygplatser eller i
Europa. Ljuspunkterna är dock fler än på länge. Även om
mycket är osäkert, så finns det tidiga tecken på en återhämtning under senare delen av sommaren och till hösten, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.
- Inför sommaren ser vi att förutsättningar både för att
resa och ett säkrare resande har förbättrats. Flygbolag
återstartar och utökar trafik, även om det är i mindre
skala jämfört med tidigare. Smittspridningen minskar i
takt med att vaccinationsutrullningen fortsätter och vi ser
också att länder börjar öppna upp och att reserestriktioner hävs. Vi vet att det är många som har en stark längtan
efter att få resa och att det finns ett starkt uppdämt resebehov, säger Jonas Abrahamsson.
- Utvecklingen framåt är dock helt beroende av framdriften i vaccinationsinsatserna och att inget oförutsett
händer pandemin. Dessutom kommer användningen av
det hälsocertifikat som ska underlätta den fria rörligheten
och resandet att vara avgörande, fortsätter Jonas
Abrahamsson.
- Våra flygplatser runt om i Sverige är redo för att välkomna fler resenärer under sommaren och vi kommer
göra vårt yttersta för att möjliggöra ett säkert och smidigt
resande. Förutom alla tidiga smittskyddsåtgärder som

redan är på plats, så gör vi inför
sommarresandet också en storsatsning på snabbtestning vid
våra stora flygplatser. Självfallet
är det oerhört viktigt att våra
passagerare även i ett läge där
pandemin lättar känner sig
trygga på våra flygplatser,
säger Jonas Abrahamsson.
Av de totalt 446 000 resenärerna under maj var
254 000 utrikesresenärer, en minskning med 90 procent
jämfört med maj 2019 då 2 480 000 resenärer reste
utrikes. Inrikesresandet minskade med 83 procent till
192 000 resenärer jämfört med maj 2019 då antalet
inrikesresenärer var 1 156 000.
På Sveriges största flygplats, Stockholm Arlanda
Airport, minskade flygresandet med 88 procent till
271 000 i maj jämfört med maj 2019. Utrikesresandet
minskade med 90 procent till 185 000 resenärer, medan
inrikesresandet minskade i mindre omfattning, med
80 procent till 86 000 resenärer.
På Göteborg Landvetter Airport minskade flygresandet med 89 procent till 64 000 resenärer under maj.
Både utrikes- och inrikesresandet minskade under denna
period med 89 procent vardera.
På Bromma Stockholm Airport minskade flygtrafiken
med 91 procent till 21 000, vilket är den näst största
minskningen av Swedavias flygplatser under maj jämfört
med samma månad 2019.
På Swedavias sju regionala flygplatser minskade antalet resenärer mellan 59 procent och 93 procent till
89 000 resenärer under maj. Kiruna Airport är fortsatt
den flygplats som klarar sig bäst även under maj månad,
med en minskning på 59.

Fri ombokning hos Norwegian
Norwegian pressinfo 2021-06-07. Norwegian erbjuder
gratis ändring av alla biljetter under en tid framöver och
det gäller även inrikesresor. Pandemin har gjort resandet
oförutsägbart och många av Norwegians kunder vill ha
möjlighet att ändra eller avboka resan.
Reserestriktioner och utvecklingen i pandemin har orsakat stor osäkerhet för resenärer. Norwegian vill göra
det enklare och tryggare för kunderna att ändra en bokad
resa, trots att det inte är en flexibel biljett.
Vi har tidigare under en begränsad period erbjudit
ökad flexibilitet på internationella flygningar och erbjuder nu samma erbjudande på inrikes flygningar.
– Det här är något vi tror att våra kunder uppskattar.
Det är dessutom ett fint sätt att önska kunderna välkomna tillbaka på nu när allt fler planerar att resa med

flyg igen, säger Christoffer Sundby, koncerndirektör
för marknad, försäljning och kundservice på
Norwegian.
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MTRX i samarbete med Europcar
MTRX pressinfo 2021-06-08. Nu inleder MTRX ett
samarbete med Europcar, Europas ledande biluthyrningsföretag, för möjligheten att boka en el- eller hybridbil i
anslutning till sin tågresa. Erbjudandet ger upp till 15
procent rabatt och gäller för bokning av bilar i
Stockholm, Södertälje, Skövde, Göteborg, samt för sommardestinationerna Varberg, Falkenberg, Halmstad och
Borås.
MTRX värnar ett hållbart resande och för att uppmuntra resenärer att prioritera ett grönt alternativ även
när rälsen tar slut, inleder MTRX ett samarbete med
Europcar. Genom samarbetet erbjuds MTRX-resenärer
upp till 15 procent rabatt vid bokning av en el- eller
hybridbil.
– Vi gillar klimatsmarta resor och vill att våra resenärer
ska kunna resa grönt även när de kliver av tåget. Vi är
därför glada över att vi tillsammans med Europcar kan
erbjuda alla våra resenärer möjligheten att boka el- och
hybridbilar på flera av våra destinationer, för en hållbar

resa hela vägen till sin slutdestination, säger Madelene Josephson,
CCO på MTRX.
– Vi är väldigt glada i att inleda
ett samarbete med MTRX. De brinner lika mycket som oss för hållbarhet i stort och resa
grönt i synnerhet, enkelt uttryckt en perfekt samarbetspartner. Vi är den ledande leverantören av delad, elektrifierad mobilitet i Sverige och ser samarbetet med
MTRX som en utveckling av vårt erbjudande av kombinerade mobilitetslösningar. Detta är ett exempel på
branschöverskridande samarbete som behövs för att
lyckas med EU:s ambitiösa 2030 klimatmål, säger
Mickael Bogered, VD på Europcar Sverige.
Erbjudandet gäller för bokning av el- och hybridbilar
bilar i Stockholm, Södertälje, Skövde, Göteborg, samt
för sommardestinationerna Varberg, Falkenberg,
Halmstad och Borås. Bokningen sker via MTRX mejlbekräftelsen av den bokade tågresan eller på mtr.se.

Res tillsammans på Tillsammansbiljett!
Snälltåget pressinfo 2021-06-07. Med Tillsammansbiljetten kommer ni att få platser tillsammans och kan hålla
avstånd till andra resesällskap. Om minst en vuxen reser
får en medföljande vuxen, ungdom, student eller senior
50% rabatt på vuxenpriset. Detta gäller endast vid bokning på Snälltåget.se och antalet platser är begränsade.
Går inte att kombinera med resor med djurplatser.
Att resa med tåg är det smartaste sättet att resa. Våra
tåg körs på förnyelsebar el, främst från vattenkraft. Snälltåget har moderna lok som är energieffektiva och som
dessutom återmatar energi när vi bromsar. Och när fler
reser tillsammans i ett och samma tåg blir klimatavtrycket
mindre.
Foto: Snälltåget

Resmål med kollektivtrafik ända fram!
Höga Kusten pressinfo 2021-06-08. Till sommaren blir
det lättare för Höga Kustens besökare och lokalbor att
åka hållbart till entréerna vid Skuleskogens nationalpark.
Från midsommar och sex veckor framåt pågår ett pilotprojekt där Nätradalens Turism kör en anropsstyrd elminibuss. Bussen utgår från Örnsköldsvik och trafikerar
norra delarna av världsarvsområdet och Ulvöfärjorna.
Projektet pågår under samma period som Världsarvsbussen – och är ett viktigt steg mot en hållbar destination.
Höga Kusten och Skuleskogens nationalpark lockar allt
fler besökare. Under perioden 26 juni – 8 augusti blir det
nu ännu smidigare att åka hållbart till Skuleskogens
nationalpark och Ulvöfärjorna. Förutom att Elminibussen
och Världsarvsbussen är ett smidigt sätt att resa underlättas trafiksituationen vid nationalparkens entréer.
Genom ett samarbete mellan Bygdsam Nätradalen,
Höga Kusten Destinationsutveckling och projektet SiSL

Mellersta Norrland testas under sommaren en bokningsbar
elminibuss med fasta priser
som trafikerar sträckan
Örnsköldsvik ner till Ulvöfärjorna och Entré Nord. Elminibussen rymmer 8 passagerare och går två gånger per dag i vardera riktningen,
med avgångstider från Örnsköldsvik klockan 07:30 och
13:00. Plats på bussen bokas och betalas via appen Freelway. Appen finns att ladda ner gratis till telefon där appar finns. Målsättningen är att resorna ska
vara bokningsbara senast en vecka före midsommar.
Elminibussen trafikerar med så kallad anropsstyrd trafik som går enligt tidtabellen om det är någon som bokat plats. Det är också möjligt att skicka en förfrågan
om transport till platserna på andra tider än de planerade rutterna. .
Foto: Höga Kusten
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Det blir kollektivtrafik pa Gota kanal i sommar
Göta kanalbolag pressinfo 2021-06-08. Efter att Rederi
AB Göta kanal har beslutat om att ställa in samtliga kryssningar 2021, vill Göta kanalbolag AB meddela att övriga
passagerarbåtar ska köra enligt plan. Därtill lanseras en ny
båtsträcka mellan Berg och Linköping med start från och
med midsommar.
Den 25 maj gick Rederi AB Göta kanal ut med att
Stromma ställer in årets kryssningar på grund av coronapandemin. Det betyder att båtarna M/S Juno, M/S
Diana och M/S Wilhelm Tham inte kommer vara i trafik
under sommaren 2021.
Nu vill Göta kanalbolag meddela att övriga passagerarbåtar kommer att köra enligt sina turlistor. Däremot kommer båtarna ha begränsningar i antalet resenärer med hänsyn till coronaviruset. De passagerarbåtar som kommer
avgå enligt plan är M/S Bellevue (Sjötorp –Töreboda),
M/S Kung Sverker (Motala–Borensberg), M/S Wasa
Lejon (Borensberg–Berg) och M/Y Modig (Karlsborg–
Motala).
- Vi är oerhört glada över att kunna köra majoriteten av
våra passagerarbåtar längs Göta kanal i sommar. Nyligen
tvingades Strömma rederi ställa in säsongen för de klassiska kryssningsbåtarna. En hel del gäster har uppfattat
detta som att samtliga båtturer på Göta kanal har ställts
in. Det stämmer inte, säger Roger Altsäter vd på AB Göta
kanalbolag.
Dessutom har en ny färjelinje lanserats längs Göta kanal.
Den går mellan Bergs slussar och centrala Linköping och

körs med båten Stockholm. Den är tillverkad i träslaget
mahogny och byggdes kort efter andra världskriget.
Stockholm har plats för drygt 65 passagerare, men
tvingas åka med färre i år på grund av de nuvarande restriktionerna. Färjelinjen lanseras i samband med midsommar 2021 och kommer köras fram till slutet av augusti.
- Äntligen har vi kunnat etablera en båtsträcka mellan
Berg och Linköping. Det gör att vi kan attrahera nya
privatresenärer som kan ta del av det fantastiska båtliv
som Göta kanal har att erbjuda. Det stärker också både
Berg och Linköping som destinationer, vilket främjar
besöksnäringen och turismen längs farleden. Vi får även
en ny passagerarbåt som utgår från Söderköping, Göta
Lejon. Turlistan är inte klart ännu men det blir ett positivt inslag bland kanalens övriga dagskryssningar, säger
Roger Altsäter.

Minska antalet myndigheter!

Forsamring pa Upptaget

Debattinlägg. Den skattesubventionerade kollektivtrafiken styrs av regionernas kollektivtrafikmyndigheter.
Det finns 21 myndigheter, en i varje
region.
Tidningen Bussmagasinet skriver
om trafikmyndigheten i Västernorrland, som driver buss trafik under varumärket, Din Tur.
Myndigheten leds av 18 politiker. Inför varje möte får
ledamöterna ut beslutshandlingar digitalt.
Vid en kontroll visar det sig att vissa ledamöter tar fram
handlingarna först när mötet öppnas och andra har inte
läst på alls inför mötet.
Anledningen till kontrollen gjordes var att en ledamot
inte öppnat sin e-post och betalt en faktura, varför
myndigheten drabbats av ett kreditstopp.
Först med att skriva om detta var Sundsvalls Tidning.
Det är dags att effektivisera kollektivtrafiken
genom att minska antalet myndigheter?

Debattinlägg. En av våra läsare
har uppmärksammat oss på
denna information på ULs
hemsida.
”Från 1 juni kan du inte
längre köpa biljett ombord på
våra tåg. Köp din biljett i UL-appen, hos våra försäljningsombud eller i biljettautomaten innan du kliver på
tåget. Tack för att du reser med oss!”
Att inte kunna köpa biljetten ombord är en stor försämring i servicen till resenärerna. Alla kan drabbas av
att man är sen till tåget så man inte hinner köpa biljett
före påstigning.
Ytterst få stationer har biljettautomat för köp av biljett med bankkort. På vissa stationer finns en enkel
automat för ”blippning” av förköpt biljett.
Den personal som tidigare sålde biljetter är kvar ombord för biljettkontroll och utfärdande av ”böteslappar” om 1 500 kr för var och en som inte hann köpa
biljett.
Foto: Upptåget
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