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Premiär för Berlin direkt!

I söndags var det premiär för Snälltågets direkttåg Stockholm-Köpenhamn-Hamburg-Berlin.
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Trafikverket stoppar nattåg till
Skellefteå - Vinnare är flyget
Vy tåg pressinfo 2021-06-28. Den planerade nattågstrafiken till Skellefteå
skjuts på framtiden.
Trafikverket godkänner inte
den tillfälliga plattformslösning som Vy, kommunen
och Trafikverket tidigare
var överens om.

Anonym premiär
Debattinlägg. Under senare år har direkta tåg till kontinenten efterlysts i den politiska järnvägsdebatten.
Många har dock inte noterat att Snälltåget redan 2012
startade trafik Malmö - Berlin via Trelleborg. För något
år sedan tvingades man lägga ned trafiken då färjeförbindelsen avvecklades.
Nu gör Snälltåget ett nytt försök och denna gång med
direkttåg Stockholm-Berlin via Köpenhamn och
Hamburg.
Det är mer än 30 år sedan man kunde ta tåget från
Stockholm till Tyskland utan att behöva byta tåg under
resan.
Snälltåget har ännu en gång visat att det som många
tror är omöjligt faktiskt går att genomföra.
Premiärtågets avgång från Centralen borde ha uppmärksammats med tal av Trafikverkets generaldirektör,
representanter från Riksdagens Trafikutskott och från
Stockholms Handelskammare. Mediabevakningen från
dagspress och TV var obefintlig.
Sannolikt känner den breda allmänheten, inklusive
ledande politiker, inte till den nya möjligheten att åka
klimatvänligt till kontinenten. Snälltågets tåg finns dock
med i SJs sökmotor, www.sj.se.

Följ Snälltåget i spåren!
Järnvägsbranschen måste börja inta en positiv attityd
och ge information till allmänheten om de nyheter som
faktiskt sker. Man måste få bort ”snacket” om brist på
spår och brist på pengar. Det finns plats på nuvarande
spår för fler tåg och nya koncept. Det gäller att följa
Snälltåget i spåren.
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Tågresandet sjönk med 37 % under 2020
Trafikanalys pressrum 2021-06-23. Restriktioner kopplade till coronapandemin påverkade resandet med järnväg,
spårväg och tunnelbana markant under 2020. Antalet
genomförda resor minskade med 37 procent jämfört med
2019. Det visar ny officiell statistik från Trafikanalys.
Under 2020 genomfördes 509 miljoner resor i bantrafiken, det vill säga med järnväg, spårväg och tunnelbana, en nedgång med 37 procent jämfört med 2019.
Senast så få resor genomfördes var år 2000. Nedgången
2020 blir ännu tydligare när antalet kilometer mäts som
alla resenärer har färdats (figur 1). På ett år har den sammanlagda reslängden minskat med 43 procent till knappt
10 miljarder personkilometer.´
- Det är tydligt att pandemin påverkade persontransporterna under 2020. Godstransporterna på järnväg ser
däremot ut att ha klarat av pandemins utmaningar bättre,
nivåerna för transporterat gods är i paritet med 2019,
säger Fredrik Lindberg, statistiker på Trafikanalys.
Med hänsyn tagen till Sveriges folkmängd reste varje
invånare i genomsnitt 946 kilometer i bantrafiken under

2020, detta fördelat på i genomsnitt 49 resor. 2019
var motsvarande uppgift 1 677 kilometer på 78 resor.
Innan 2020 var trenden tydlig: svenskarna reste både
oftare och längre i bantrafiken.
På järnväg minskade reslängden mest, från 14,6 till
8,1 miljarder person-kilometer (–44 procent) mellan
2019 och 2020. Störst var nedgången i resor till och
från andra länder, ner 75 procent mätt i personkilometer. Tidigare år har de internationella resorna utgjort
4 procent av det totala resandet på järnväg.

MTR minskade koldioxidavtrycket med 61 %
MTR pressinfo 2021-06-23. 2020 anslöt sig MTR till
Science Based Targets initiative (SBTi). Nu har den nordiska MTR-koncernen satt mål om att minska sina utsläpp fram till 2025 och även beslutat att kompensera
för samtliga utsläpp från 2022. MTR blir därmed den
första aktören i Sverige inom passagerartransport som
förbundit sig att reducera sina koldioxidutsläpp i linje
med Parisavtalet.
Under 2020 minskade MTR sitt koldioxidavtryck
med hela 61,5 procent från 2018 och uppnådde därmed
bolagets målsättning på området. För att öka ambitionen
ytterligare anslöt sig MTR år 2020 till kampanjen Business Ambition for 1.5°C som leds av Science Based Targets initiative (SBTi). Nu har koncernen satt mål om att
minska sina koldioxidutsläpp från scope 1 och 2 med
ytterligare 40 procent fram till 2025 räknat från basår
2019 samt kartlagt och satt mål för koncernens scope 3utsläpp. Koncernen har även beslutat om att kompensera
för samtliga utsläpp från och med 2022. MTR blir därmed den första svenska aktör inom passagerartransport
som förbundit sig att reducera sina koldioxidutsläpp i
linje med Parisavtalet.
– Även om spårtrafiken är ett av de mest klimatsmarta
sätten att resa på kan vi inte luta oss tillbaka och vara
nöjda. Klimatkrisen är ett faktum och vi har ett gemensamt ansvar att vända den negativa utvecklingen. Med
samlad kraft ska vi intensifiera vårt arbete med att
minska vår klimatpåverkan, säger Peder Osterkamp, tf.
Sustainability & Operational Excellence Director på
MTR Nordic.
MTR har genom sitt åtagande satt mål om att
minska:

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

Scope 1: Direkta utsläpp från
egenkontrollerade källor
Scope 2: Indirekta utsläpp från
produktionen av förvärvad
energi
Scope 3: Indirekta utsläpp som
uppstår i företagets värdekedja
Under 2020 och 2021 har följande aktiviteter initierats:
Ökad användning av förnybart bränsle – infört
möjlighet att tanka HVO100 i samtliga egna
bilar, samt kravställt att samtlig ersättningstrafik
ska tankas med HVO100
Effektiviserat fjärrvärmeanvändningen i Citybanan vilket minskat energiförbrukningen med ca
70%
Infört behovsstyrd ventilation i tunnelbanedepån
i Högdalen och påbörjat arbete på fler depåer
Bytt till LED-belysning på huvudkontoret
Utvärderar lösningar för Eco-drive för att minska
tågens energiförbrukning
Satt mål om minimering av flygresor där flygresor bokas i undantagsfall
Kravställt att öka andelen förnybara bränslen och
elbilar för taxiresor
Tagit beslut om att öka mängden elbilar i den
egna flottan till mer än hälften av totalen till
2025
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Obligatoriskt samråd även om nya tider och turer
Region Stockholm pressinfo 2021-06-24. Samråd pågår
inför lokalisering av tunnelbana i Stockholm mellan
Fridhemsplan och Älvsjö. Regionen samråder samtidigt
om underlag för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Samrådet rör alternativa sträckningar för
tunnelbanan från Fridhemsplan till Älvsjö.
Information finns på vår webbplats: Samråd för tunnelbana till Älvsjö - Nya tunnelbanan Samrådstiden pågår 2 juni – 30 juni 2021. Synpunkter önskas senast
den 16 augusti.
Vi Resenärer kommenterar
Det är bra att samråd sker med bl a de som påverkas av
utbyggnaden och de som reser kollektivt vad gäller den
nya tunnelbanedelen. Men den finns frågor generellt sett
som gemene man lättare förstår och påverkas av och det
är tidtabeller och turtäthet.

All subventionerad kollektivtrafik borde ha ett samrådsförfarande inför varje ny tidtabell och andra större
förändringar för resenärerna.

Hector Rail en del av Snälltågets satsning
Hector Rail pressinfo 2021-05-27. Hector Rail kommer vara en del av Snälltågets storsatsning på nattåg till
kontinenten för säsongen 2021. Snälltågets nya linje
Stockholm – Malmö – Köpenhamn – Hamburg – Berlin kommer att vara det första nattåget som körs reguljärt mellan Sverige, Danmark och Tyskland sedan 90talet. Premiärtåget avgår den 27 juni 2021. Hector Rail
kommer att köra tåget mellan Malmö och Padborg som
ligger på gränsen mellan Danmark och Tyskland.
Det blir första gången ett nattåg kör från Sverige till
Tyskland via Danmark i reguljärtrafik sedan 90-talet.
– Det känns fantastiskt att kunna erbjuda ett sådant
hållbart alternativ till resenärerna. Vi har kört nattåg till
Berlin sedan 2012 och vi tror på dess potential. Därför
satsar vi på fler avgångar och en helt ny sträckning för
Berlintåget 2021, säger Carl Adam Holmberg, Affärschef för Snälltåget.
– Det känns väldigt roligt att vara en del i denna sats-

ning runt nattåg till Berlin och vi tror mycket på
denna marknad framöver. Vi har sedan tidigare specialanpassade lok och trafiktillstånd att köra såväl passagerare som gods genom Sverige via Danmark ner till
Europa säger Anders Bellander, Marknadschef för
Hector Rail.
Foto: Vi Resenärer

Är det här rätt vagn? Det står inte Berlin på den!
Debattinlägg. Vid premiären för nattåget Stockholm-Berlin var det många som letade
efter de vagnar som skulle gå hela vägen till Berlin. Det visades dock att Snälltåget slutat
att ha destinationsskyltar på dörrarna. Det har varit praxis i vår land sedan 50-talet. Då
satt en skylt på mitten på varje vagn högt upp, Sedermera flyttades skyltarna till dörrarna
för att göra det lätt för resenärerna.
Nu har Snälltåget brutit denna rutin, vilket givetvis gör resenärerna osäkra. I premiärtåget till Berlin gick de sju första vagnarna till Malmö och de tre sista till Berlin. Den informationen fick man fråga tågpersonalen om. Som framgår av bilden har
destinationen ersatts av vagnsnummer och sittplatsnummer.
Foto: Vi Resenärer
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Gör som i Norge - Bilda ett säljbolag
Christer Wilhelmsson, Järnvägsfrämjandet. SJ:s butiker
vid Stockholm C, Göteborg C och Malmö C stängdes den
26 februari. Hädanefter har SJ inga egna försäljningsställen. Resenärerna hänvisas till SJ:s hemsida för att köpa
biljetter via telefon, alternativt via datorn. Köper man biljetten via telefon, vardagar 08.00-17.00, tillkommer en
avgift på 100 kronor.
Många länsbolag, bland annat Örebro, Uppsala och
Östergötlands län, säljer inte SJ:s biljetter. Däremot säljer
Hallandstrafikens och Skånetrafikens Kundcenter SJ biljetter. Västtrafiks butiker i Skövde och Trollhättan säljer
SJ-biljetter. Däremot säljer inte butiken i Borås SJbiljetter. Även Pressbyrån säljer SJ-biljetter och det i hela
landet. Före detta SJ-resebutiker i Kalmar, Karlstad och
Kristinehamn säljer SJ-biljetter. Dessa butiker säljer även
utlandsbiljetter.
Det bör bildas en gemensam organisation i hela landet
som ansvarar för försäljning av samtliga biljetter – lokala,
nationella och internationella. Eftersom länstrafikbolagen
ingår i Resplus är deras kundcenter lämpliga för detta.
Många som har arbetat i SJ:s resebutiker har utbildning då
det gäller försäljning av utländska biljetter. De har en
mycket bra kompetens inom försäljning av internationella
biljetter. Det internationella resandet kommer att öka och
då vill många ha en mänsklig kontakt att rådfråga.
I Norge säljer En Tur, som är ett statligt transportföre-

tag ägt av Transport och Kommunikationsministeriet, biljetter till all kollektivtrafik, lokal, regional och nationell. Biljetter köper man via app eller
hemsidan samt i automater. När biljetterna beställs kan man be om den
via en pdf-fil. Det går även att köpa
biljetten av det företag man ska resa med.
En Tur har bemannad biljettförsäljning och servicevärdar på följande tågstationer, Bergen, Trondheim,
Stavanger, Oslo S samt Oslo Airport (Gardemoen).
De är öppna för köp av inrikes biljetter dagligen.
Dessa försäljningsställen säljer även utrikes biljetter
måndag – fredag med undantag för Oslo S som säljer
internationella biljetter dagligen.
På En Tur kan man få information om trafiken i
övriga länder vad gäller biljetter och övrig information som har med tågresandet att göra.
Detta är något att ta efter i Sverige. Det bör finnas
Kundservice liknande EN Tur i Norge på de större
stationerna och på knutpunkterna . Där ska man
kunna köpa och omboka biljetter samt få information
om alla förbindelser.
Kunderna måste känna sig trygga i sin resa, oavsett
om den är en kort eller lång resa och oavsett trafikslag.

SL ute på djupt våtten

Livsfårlig glömskå

Debattinlägg. Enligt Dagens Nyheter har SL brutit mot
dataskyddsförordningen när deras biljettkontrollanter utrustades med kroppskameror. Med hjälp av dessa spelar
kontrollanterna in bild och ljud på de resenärer som kontrolleras.
Integritetsskyddsmyndigheten, tidigare
Datainspektionen, anser att detta bryter
mot lagen och har utfärdat en administrativ
sanktionsavgift mot SL på 16 miljoner kronor.
Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons är
enligt DN riktigt arg på detta och anklagar
myndigheten för paragrafrytteri. Han anser
att SL behöver använda modern teknik för att öka säkerheten.
Vi Resenärer kommenterar
Det är högst märkligt att SL genomför en åtgärd som inte
är laglig och som kan komma att kosta resenärer och skattebetalare hela 16 miljoner kronor. Åtgärden må vara välmotiverad ur deras synpunkt men lagen måste följas.

Debattinlägg. För drygt ett år sedan kolliderade ett tåg
och en trailer på en vägövergång mellan Gävle och
Falun. Sex resenärer fördes till sjukhus och ytterligare
10 uppsökte sjukvård på egen hand.
Statens Haverikommission har nu funnit att dåvarande Banverket beslutade 2008 att övergången skulle
säkras men beslutet föll bort när Trafikverket bildades.
”Beslutet att åtgärda den farliga korsningen tycks ha
fallit bort när Trafikverket bildades 2010”, säger EvaLotta Högberg, utredningsledare på Statens Haverikommission.
Något exakt svar på varför den beslutade åtgärden
som projekterats föll bort har inte framkommit.
Trafikverket har uppgett att den beslutade åtgärden
förmodligen tappades bort i samband med Trafikverkets bildande år 2010 och att det blev ”rörigt” i och
med den stora omorganisationen där Banverket och
Vägverket slogs ihop
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