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Ensam med tusen resenärer!

SLs planer på att ersätta tågvärdarna i pendeltågstrafiken med kameror väcker ett antal frågor för
resenärerna. En nödsituation ska hanteras av en ensam förare.
Foto: SL

God morgon Berlin

Nu kör Snälltåget från Stockholm via Malmö och Köpenhamn till Berlin på
kommersiella villkor.
Foto: Snälltåget

Den 27 juni är det premiär för Snälltågets nattåg Stockholm-Berlin. Tågen
går alla dagar 27 juni - 5 september
samt onsdag - söndag 6 september 3 oktober och onsdag, fredag - söndag
4 oktober - 6 november.
Avgångar från Tyskland alla dagar 28
juni - 5 september samt onsdag söndag 6 september - 3 oktober och
onsdag, fredag - söndag 4 oktober 7 november.

Nu ska tågvärdarna bort!
SL pressinfo 2021-06-15. Nu ska kameror och monitorer
installeras på pendeltågen som gör det möjligt för förarna
själva att övervaka resenärsutbytena. Det ger säkrare påoch avstigningar samtidigt som det innebär en stabilare
och pålitligare trafik.
Ett vanligt år görs över 400 000 påstigningar på pendeltågen varje vardag. För att upprätthålla en attraktiv och
punktlig kollektivtrafik måste resenärsutbytena gå snabbt
och smidigt. Trafikförvaltningen har tillsammans med
MTR utvecklat ett sätt att effektivisera och modernisera
resenärsutbytena utan att göra avkall på säkerhetskraven.
Med hjälp av kameror på vagnarna och monitorer i förarhytterna kommer förarna själva att kunna övervaka påoch avstigningarna. Den här typen av lösning finns exempelvis i Storbritannien, där den visat på att säkerheten i
samband med av- och påstigning förbättras och att trafikdriften blir stabilare och resenärsutbytena jämnare.
Satsningen innebär att tågen inte längre måste bemannas
med en extra resurs. I och med automatiseringen av resenärsutbytena frigörs betydande resurser som i stället kan
användas bland annat till att på ett mer effektivt sätt
stärka tryggheten i pendeltågstrafiken.
De som jobbar som tågvärdar kommer därmed att erbjudas andra arbetsuppgifter hos MTR.
Installationerna och testerna beräknas kunna börja under
2022 och implementeringen vara klar i mitten av 2023.
Fakta – Så förstärker automatisering säkerheten och tryggheten
1. Kamerorna kommer att installeras med 18 meters
mellanrum. I dag måste tågvärden överblicka cirka
100 meter i vardera riktningen.

2. Kameraövervakningen i förarhytten ger därmed en
bättre sikt och överblick jämfört med nuvarande
okulära kontroll i och med att det finns kameror
längs hela tåget.
3. Redan i dag finns sensorer vid dörrparen som säkerställer att ingen kläms mellan dörrarna.
4. Lokförarna får i dag stöd i störda lägen av till exempel Yttre driftledare, trygghetsteam och Trygghetscentralen som resenärerna kan kontakta bland annat
via en ny chattjänst.
5. Automatiseringen gör att tågvärdarna i stället kan
användas till att förstärka stödet till förarna, bland
annat i den nya rollen operativt trafikstöd, som kan
nå större delen av systemet inom 15 minuter. En
annan framtida satsning kan bli att utöka dagens
trygghetsteam, personalen som är uppsökande och
synlig för resenärer och kan ingripa vid särskilda
händelser.
Foto: SL

”MTR och SL:s besked är en katastrof ”
Seko pressinfo 2021-06-16. MTR och SL har idag meddelat att de planerar göra sig av med samtlig ombordpersonal på pendeltågen i Stockholm. Det handlar om över 400
personer som arbetar ombord på tågen. Seko menar att
detta är en katastrof för såväl förbundets medlemmar som
för resenärerna och därmed tryggheten på tågen.
– Att fatta ett sådant här beslut i en tid där hoten och
våldet på tågen ökar dramatiskt är inget annat än ett stort
hån mot våra medlemmar och alla resenärer. Vi har länge
krävt mer personal ombord på tågen för att öka tryggheten
för såväl våra medlemmar som för resenärerna. Risken är
uppenbar att det nu blir rena vilda västern på pendeltågen i
Stockholm, säger Sekos förbundsordförande, Gabriella
Lavecchia.
– Jag är tyvärr inte förvånad över att just MTR i kombination med Kristofer Tamsons har kläckt denna usla idé.
Båda har under lång tid visat ett dåligt omdöme i synen på

personalfrågor. Senast meddelade
MTR att man vill flytta lokalvårdare
till andra avtalsområden i syfte att
dumpa villkoren. Vi kommer nu att
göra allt vi kan för att få stopp på
detta. Det behövs fler tågvärdar på
pendeltågen, inte färre, säger Gabriella Lavecchia.
Enligt det tjänsteutlåtande som ska
behandlas i Trafiknämnden den 15 juni är planen att
ersätta tågvärdarna med kameror.
– Kameror är väldigt bra på att dokumentera. Men
kameror kan aldrig ingripa och hantera akuta händelser
och incidenter, säger Gabriella Lavecchia.
Seko kommer nu att analysera beskedet närmare och
därefter diskutera vilka åtgärder som behöver vidtas.
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När blir pendeltågstrafiken trygg för oss resenärer?
Vi Resenärer debattinlägg. SLs förslag att slopa tågvärdarna på pendeltågen i Stockholm väcker ett antal frågor.
För det första undrar man vad som ligger bakom
nedanstående uttalanden i pressmeddelandet.

Det (=kamerabevakning) ger säkrare på- och avstigningar samtidigt som det innebär en stabilare och pålitligare trafik.
Trafikförvaltningen har tillsammans med MTR utvecklat ett sätt att effektivisera och modernisera resenärsutbytena utan att göra avkall på säkerhetskraven.

Hur kan avstigningen bli säkrare genom kamerabevakning och vad har MTR kommit fram till vad gäller att
förbättra och snabba upp på- och avstigning.
Tågvärdarna för en anonym tillvaro på pendeltågen i
dag. De sitter inlåsta i en manöverhytt oftast mitt på tåget och på varje station gör de en kort tur ut på perrongen innan de stänger
dörrarna. Det är nog många
resenärer som inte upptäckt
att de finns.
Vi har fått uppgift om
att tågvärdarna inte får
lämna sin plats utan att
skyddas av två väktare.
Hur kan detta gå snabbare?
Detta ska vara ett krav från
SEKO.
SLs pressavdelning förnekar detta men det säger oss
resenärer hur miljön ombord på pendeltågen upplevs.
Den är inte ”att leka med”.
Det är inte bara tågvärdarna som sitter inlåsta utan
detta gäller också all personal på stationerna.
Det sägs att man försökt få stationsvärdarna att röra sig
ute på perrongerna men detta anses alltför farligt.
Det är frågan om att sänka personalkostnaderna.
Det är svårt att tolka SLs pressmeddelande på annat sätt
än att man önskar ersätta tågvärdarna med kameror för
att sänka personalkostnaderna. De går ju ned med nästan
50 %.
Nu säger MTR, som kör tågen, att man ska bereda
jobb åt alla tågvärdar, men vad gäller på sikt.

Ökad belastning på lokföraren
Som vi förstår av den information som givits ska föraren av pendeltåget hålla ögonen på ett antal bildskärmar
samtidigt som han eller hon kör pendeltåget. Är det
vettigt?
Inga hjärtstartare på pendeltågen

I samband med att vi skrivit denna artikel har vi kollat
upp hur det är med hjärtstartare ombord på pendeltågen. Det finns inga hjärtstartare på dessa tåg. Endast på
sju stationer finns denna livsviktiga utrustning.
Hur åker man tryggast? Med bil, buss eller tåg?
Bilen är det tryggaste färdmedlet och därefter kommer
bussen. I varje buss finns föraren som har koll på det
som händer i bussen.
Sämst trygghet ger pendeltågen och sämre blir den
när tågen bemannas med en enda person.
SL satsar på opersonlig trafik
SL har en längre tid arbetat för att de personliga mötena
med resenärerna ska minska. Konduktörerna på spårvagnarna samt på Roslagsbanan och Saltsjöbanan har försvunnit.
Kundtjänstcenter på Fridhemsplan och Östra station
har stängts.
Snart försvinner tågvärdarna. Nästa steg är att ta bort
bussförarna. SL testar i Barkarby självkörande bussar.

Färre taxibilar drabbar tågresenärer
Vid ett tunnelbanestopp på söder i Stockholm häromdagen visade sig konsekvenserna av utvecklingen inom taxibranschen. Förr köade taxibilarna för
att hämta upp strandsatta tågresenärer men nu fanns inga lediga bilar att
tillgå.
SL har ju en resegaranti som är baserad på att resenärerna har tillgång till
taxi. ”Om det är fullt ombord och du inte kommer med den resa du tänkt

åka med, kan du få ersättning för taxi om det är så att du kommer att bli
mer än 20 minuter försenad till din destination.”
Foto: Taxi Stockholm
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Nu startar Merresor Express
Transdev pressinfo 2021-06-15. Den 17 juni återupptas
trafiken mellan Sandviken, Gävle och Stockholm under
det nya namnet Merresor Express. Trafiken pausades
under hösten 2020 på grund av låg efterfrågan i samband
med pandemin.
Lagom till midsommar börjar Merresor Express att köra
från Sandviken via Valbo och Gävle till Stockholm Cityterminal sju dagar i veckan, med dubbla avgångar fredag söndag. En bussbiljett från Sandviken till Stockholm kostar 195 kr/enkel resa och bokas enkelt via merresorexpress.se.
- I och med att allt fler är vaccinerade så har efterfrågan
på att resa ökat och det finns ett stort sug efter att få
träffa familj och vänner igen samt att semestra inom Sverige. Vi ser fram emot att kunna välkomna nya och gamla
resenärer ombord igen, säger Janne Carlsson Affärschef
på Merresor.
I samband med att VS & Perssons bytte namn till
Merresor så bytte även SGS bussen namn till Merresor
Express, men verksamheten bedrivs fortsatt ifrån depån i
Valbo.
- Under sommaren så kommer vi till en början att köra
en tur på morgonen och en tur på kvällen samt en extra

tur under helgerna, men om vi ser att många vill resa så
kommer vi att anpassa oss till efterfrågan. Vi använder
samma framgångsrecept som tidigare med bra service
och bekväma bussar som ger ett minimalt avtryck på
såväl miljö som plånbok, säger Janne Carlsson Affärschef på Merresor.
Extra åtgärder har vidtagits för att säkerställa en trygg
resa och följa Regeringens rekommendationer. Bland
annat så har Merresor begränsat antalet platser samt
infört extra städning och handsprit ombord på alla
bussar.

SJ släpper höstens biljetter
SJ pressinfo 2021-06-16. I dag den 16 juni släpper SJ
biljetter för hösten, närmare bestämt för perioden 16 augusti – 11 december. Det gäller resor med SJs dag- och
nattåg som då kan bokas i alla prisgrupper och flexibilitetsnivåer.
Regeringen har aviserat att den begränsning som i dag
gäller och innebär att endast 50 procent av platserna i
långväga buss- och tågtrafik får säljas, kan komma att
upphöra den 15 juli. Med anledning av den planerade
återgången till ett mer normalt läge kommer SJ inte
längre visa spärrade platser i en särskild platskarta för den
nya biljettperioden. Däremot kommer ett visst antal av
platserna fortsatt att vara spärrade för försäljning, tills
regeringens beslut är fattat och kommunicerat.
- Vi är jätteglada för att vi framöver kan välkomna
gamla och nya kunder ombord på SJs tåg. Under en övergångsperiod från gällande restriktioner till nya bestämmelser kan det kanske vara lite otydligt med vad som gäller. Jag tror att det kommer att gå utmärkt, om vi alla

hjälps åt att fortsätta visa hänsyn till varandra. Ett bra
tips är att hålla sig uppdaterad med vad som gäller genom att läsa informationen på sj.se eller i vår app, säger
Mats Almgren, chef för kommersiell trafik på SJ.
För perioden från 16 augusti går det bra att återigen
boka delad plats i sov- och liggvagnskupé på SJs nattåg.

Silverlinjen

Härjedalingen

Buss Öland-Kalmar-Stockholm
Restid Böda-Stockholm 7,5 tim.
Telefon 0485-261 11
www.silverlinjen.se

Buss Funäsdalen-Sveg-Stockholm
Restid Funäsdalen-Stockholm 8,0 tim.
Telefon 0651-10 000
www.harjedalingen.se
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Flixtrain förstarker inför midsömmar
Flixtrain pressinfo 2021-06-18. Med en vecka kvar till
midsommar kan buss- och tågbolaget FlixBus konstatera
att resenärerna återvänt. Flera turer under årets mest trafikerade helg har redan sålt slut och FlixBus räknar med ett
högt tryck på biljetter under och efter midsommar. Företaget som numera även erbjuder tågresor under namnet
FlixTrain, väljer därför att sätta in extra buss- och tågavgångar till midsommarhelgens populäraste destinationer.
– Allteftersom samhället öppnar upp
och allt fler blir vaccinerade ser vi en ökning i antalet resenärer. Midsommarhelgen
är en av våra mest bokade högtider och vi
kan nu konstatera att biljettförsäljningen
nästan är uppe i samma nivåer som innan
pandemin. Vi väljer därför att sätta in extra avgångar samt
att öppna upp de linjer som varit vilande under pandemin,
säger Kajsa Ekelund kommunikationschef på FlixBus/
FlixTrain.
Högst resetryck är det dagen innan midsommarafton.
Här är flera avgångar redan slutsålda och man väljer därför
att sätta in extra avgångar för att hantera den ökade efterfrågan. Mest populär är östkustlinjen, Stockholm Kalmar, där flest midsommarfirande resenärer kliver av i
Västervik, Oskarshamn och Kalmar. Även Göteborg kommer få en tillströmning av resenärer från Jönköping,
Malmö och Stockholm.

– Vi har satt in extra avgångar på våra mest populära
linjer men då vi fortfarande endast säljer hälften av platserna ombord kan det medföra att avgångar snabbt säljer slut. Vi uppmanar därför våra resenärer att boka i
god tid.
Efter en lyckad tåglansering i våras kan även FlixTrain
konstatera en ökning av resenärer och väljer därför att
utöka sitt utbud över midsommar och sätter in extra
vagnar på linjen Stockholm - Göteborg.
– Efter FlixTrains lansering har antalet passagerare
ökat stadigt, något som vi tror beror på våra prisvärda
biljetter. Våra priser ligger långt under SJs och MTRX
biljettpriser, något som resulterar i allt fler väljer att resa
med oss framför våra betydligt dyrare konkurrenter.
Foto: Flixtrain

MTRX slapper höstens biljetter
MTRX pressinfo 2021-06-22. Nu släpper MTRX tågbiljetter fram till och med den 11 december. Precis som
under hela pandemin står MTRX medarbetare redo att
hälsa såväl gamla som nya kunder välkomna ombord på
Sveriges bästa tågbolag*.
Den 15 juli har regeringen aviserat att det kan komma
lättnader i restriktionerna för långväga buss- och tågtrafik.
I samband med det förväntas efterfrågan på resor med tåg
att stiga. Därför släpper MTRX nu höstens resor och
meddelar samtidigt att de då återgår till att köra full trafik
mellan Stockholm och Göteborg.
– Tåg är det nya normala och vi ser en stark efterfråga
bland våra kunder. Därför släpper vi redan nu höstens
resor. Vi hoppas att samhället snart är redo att återgå till
ett normalläge och vi ser fram emot att hälsa våra resenärer
välkomna ombord igen. Trygghet och säkerhet är vår
främsta prioritet och vi kommer fortsatt arbeta för att miljön ombord ska hålla högsta kvalitet och att det ska kännas tryggt att resa med oss, säger Joakim Sundh, VD
MTRX.
Sedan starten 2015 har MTRX haft som ambition att
visa att det går att bedriva tågverksamhet på ett sätt som är
nytt för branschen. Med ett tydligt fokus på att leverera

säkra resor, låga priser och punktliga tåg i kombination med ett tydligt kundfokus har MTRX fem år i
rad blivit utsedda till Sveriges bästa
tågbolag enligt Svenskt Kvalitetsindex.
Nyligen rankades MTRX också
som ett av de tre mest innovativa företagen i Sverige.
Utöver att MTRX når en topp-3-placering bland
samtliga listade företag utsågs bolaget som det mest
innovativa företaget inom kategorin Transport. Därtill
har MTRX fyra år i rad bevisat att de är punktligast*
på sträckan mellan Stockholm och Göteborg. För
helåret 2020, uppnåddes en rekordpunktlighet om 91
procent.
– Att MTRX konsekvent är den punktligaste aktören på sträckan är något som tydligt uppskattas av
både privat- och affärsresenärer i våra kundundersökningar. Punktlighetsarbetet står högt på agendan hos
oss liksom att alltid ge våra kunder den bästa tänkbara
servicen på vår resa att vara det mest omtyckta resebolaget. Vi är mer redo än någonsin att åter få möta alla
härliga resenärer, avslutar säger Joakim Sundh, VD
MTRX.
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