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Lokdragna tåg öppnar för lågpristrafik

Lokdragna tåg har många fördelar jämfört med motorvagnståg som X2000.
SJs innehav av lok och vagnar bör användas till lågpriståg.
Foto: Vi Resenärer

Årets första bokslutsanalys gäller Tåg i Bergslagen

Foto: TiB

Ett lokhaveri kan innebära att resenärer som valt tåget
måste sätta sig i en buss. Beredskapen måste bli bättre.
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Tåget måste lära av flyget!
Debattinlägg. Air Leap är ett flygbolag som bedriver
inrikes- och utrikesverksamhet under varumärket Air
Leap samt under de lokala varumärkena Air Halland, Air
Skåne och Air Gotland.

Starka lokala krafter för flyget
I detta nyhetsbrev har vi tagit in en pressinformation om
utökad trafik Halmstad-Bromma. Den är underskriven
av Anette Holmgren, affärsutvecklare på Halmstad City
Airport.
I början av juni meddelade bolaget att man anställt en
driftchef till flygplatsen. ”Vi är väldigt glada att Emma
Stefansson ansluter och börjar arbetet med att etablera
nya lokala varumärken och service till våra gäster. Emma
har en unik erfarenhet från att serva gäster på ett säkert
och tryggt sätt och vet hur branschen fungerar och kan
nu på marken se till att vi levererar en service i världsklass till Air Hallands gäster, säger Henrik Sköld
Johansson, Regionchef på Air Halland.
Vi noterar att bolaget vidare har en regionchef. Det blir
sammantaget tre personer som i detta bolag har till uppgift att utveckla flygplatsen.
Flygbolaget BRA trafikerar också Halmstad och har
givetvis stort intresse av att flygplatsen ska utvecklas.
Flygplatsen har dessutom en verkställande direktör och
ett antal anställda för bland annat marknadsutveckling.

Inga krafter arbetar
för tåget.
Stationshuset i
Halmstad är en stor
och pampig fastighet som berättar om
järnvägens betydelse
en gång i tiden. I
dag finns där en
obemannad väntsal.
Hänvisningen till
tågen utgörs av en
gammal skylt ovanför en papperskorg.
Såvitt vi vet har SJ
ingen säljande personal som är stationerade i Halmstad.
MTRX, som under
sommaren stannar i
Halmstad, har heller
inga lokala krafter
som arbetar för att
fler ska ta tåget.
Resenärerna kommer inte automatiskt!
Tåget måste marknadsföras.

Foto: Vi Resenärer

Järnvägen behöver entreprenörer!
Debattinlägg. Vi har fått samtal från resenärer som valt
Vy tåg för resa till Riksgränsen men som tvingats åka
buss en längre sträcka. En ledarskribent i Folkbladet
frågar sig om bolagens lokberedskap ingår som en faktor i upphandlingen av trafik.
Vi har skrivit till VyTåg och frågat varför de inte hyr
in lok vid haverier i stället för att resenärerna ska behöva sitta i en buss i timmar. De har dock inte svarat.
Vi konstaterar att Trafikverket har haveriberedskap
men att den inte tycks gälla vid lokhaverier.
I detta fall, liksom vid många andra störningar pekar
man på dagens system med upphandlingar och konstaterar att det var bättre förr.
Men så är det inte. Motdraget är ju att Sverige har
haft västvärldens största resandeökning på spåren efter
1990 då avregleringen inleddes och byråkrater blandades upp med entreprenörer.
Skattebetalarnas kostnad för exempelvis trafik på
länsjärnvägarna halverades över en natt och mångfalden
har drivit på utvecklingen.
Järnvägen behöver fler entreprenörer inte fler byråkrater. Vi får idag ofantligt mkt mer trafik för betydligt
mindre pengar.

På väg mot timslånga bussresor.

Foto: VyTåg

Enligt vårt förmenande har organisationsformen
ingen som helst inverkan på kreativiteten däremot ledningarnas operativa insikt. Jämför med Tågab där ledningen känner alla och vet allt - de hittar alltid en lösning
Inget hindrar VY att hyra lok av SJ och inget hindrar SJ att hyra ut men sitter man långt från verkligheten så ser man inte lösningar
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Svag återhämtning för inrikesflyget
Swedavia pressinfo 2021-08-09. Under juli månad
flög drygt 1,4 miljoner resenärer via Swedavias tio flygplatser, motsvarande en minskning med drygt 60 procent jämfört samma tid före pandemin i juli 2019. Efterfrågan på flygresor fortsätter dock att återhämta sig i
takt med att fler ges möjlighet att resa när samhällen
öppnar upp och vaccinationsprogrammen rullas ut. EU:s
nya covidbevis skapar samtidigt förutsättningar för ett
förenklat resande om rutinerna för kontroll kan harmoniseras ytterligare inom EU.
- Flygtrafiken fortsätter att återhämta sig och för
första gången sedan februari 2020 så hade Swedavias
flygplatser under juli åter över en miljon resenärer under
en enskild månad. Några av våra flygplatser hade under
månaden som gick fått tillbaka drygt hälften av resenärstalen jämfört med före pandemin. Även om ljuspunkterna är många så är resandet ännu kraftigt präglat av pandemin och vi är totalt sett fortfarande långt ifrån ett nytt

normalläge med drygt 60 procent färre
passagerare under jämfört med 2019,
säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd
och koncernchef.
- Vi fortsätter att vädja till våra resenärer att följa alla råd och rekommendationer som gäller för ett smittsäkert
resande. De manuella rutiner som har
införts för kontroll av bland annat det digitala Covidcertifikatet gör att exempelvis incheckningen tar längre
tid än vanligt och vi vädjar därför till våra resenärer att
komma i mycket god tid till flygplatsen före avgång, säger Jonas Abrahamsson.
Av de närmare 1 419 000 resenärerna under juli månad
var närmare 1 030 000 utrikesresenärer och 392 000
inrikesresenärer, motsvarande en minskning på 65 procent i utrikesresandet respektive 53 procent i inrikesresandet jämfört med före pandemin i juli 2019.

Mer flyg Halland-Stockholm
Air Halland pressinfo 2021-08-10. Air Halland utökar
sin tidtabell ifrån Halmstad från den 16/8 med flera
turer om dagen. Från den 30/8 så kommer Halmstad
att trafikeras med flygplanstypen SAAB 2000 med plats
för 50 passagerare. Flygtiden till Stockholm Bromma
blir då under en timme från Halmstad.
"Vi har haft fina siffror på Halmstad under juli månad och ser att vaccinationen gjort att många fler väljer
flyget som resalternativ", säger Henrik Sköld Johansson,
Regionchef på Air Halland.
"Vi ser nu även att företagsbokningar börjar öka och
vi tror att vi under hösten kommer att vara uppe på 6070% av trafiken från Halmstad, så som den var innan
pandemin", fortsätter Henrik.
"Passagerarantalet ökade rejält under juli månad och
jämfört med 2019 innan pandemin så blev det 44% av

den totala beläggningen. Vi får många signaler i regionen att resandet kommer öka efter sommaren och
utökade tidtabeller från flygbolagen underlättar för
många resenärer", säger Anette Holmgren, Affärsutvecklare på Halmstad City Airport. Foto Air Halland

Upphandla företagsledningen!
Debattinlägg. Som vanlig resenär frågar man sig varför
bussförare och annan personal måste byta uniform i samband med upphandlingar.
Bussmagasinet skriver denna vecka att 600 busschaufförer i Uppland tvingas byta uniform i och med att ett
nytt bolag vunnit en upphandling. De måste även söka
sina jobb igen.
” Skrämmande. Anställningarna blir osäkra. Vi kommer driva det här”, säger Charlotta Widegren, bussförare
och Kommunals huvudskyddsombud, till Bussmagasinet.
För oss som reser är det enda synliga resultatet av flertalet upphandlingar att personalen byter uniform. Det är
samma trafikupplägg, samma fordon och samma priser
som tidigare. Vad vi kan förstå så är det också samma
förare.

En förare kan inte
köra fortare bara för
att han eller hon har
en ny arbetsgivare.
Men trafiken kan bli
bättre om ledningen
byts ut!
Vi föreslår att man
bildar bolag av trafiken i vilket förare, tekniker och
andra som jobbar på golvet anställs och som äger och
förvaltar fordonen.
Det bolag som vinner en upphandling förvärvar aktierna i detta bolag och tillsätter styrelse, företagsledning och trafikledning. Det är dessa personer som kan 3
utveckla trafiken till rimlig kostnad.

Bokslutskommentarer -Tåg i Bergslagen
Tåg i Bergslagen Årsredovisning 2020. Tåg i Bergslagen
(TiB) ägs till lika delar av Region Örebro, Region Västmanland, Region Dalarna och Region Gästrikland. Styrelsen skriver inledningsvis att en förutsättning för bolagets verksamhet är att man får bidrag från dessa regioner
och från Trafikverket, som täcker bolagets kostnader.
Ekonomi
I fjol fick bolaget 194 mkr i
bidrag, varav 173 mkr från
regionerna och 21 mkr från
Trafikverket. Övriga intäkter
uppgick till 1 mkr.
Totala intäkter
Bolaget redovisar en förlust
på 83 000 kr, (2019: +
72 000 kronor), vilket tyder
på att man får de bidrag som
behövs för att i princip redovisa ett nollresultat.
Den stora kostnadsposten är
leasingkostnader för fordonen.
De steg från 73 mkr 2019 till Försäljnings- och adm. kostnader
77 mkr. Kostnaderna för administration har ökat kraftigt
under senare år.
Punktlighet
Punktligheten uppgick till 93 % innefattande tågen
Västerås-Ludvika, som under året haft stora problem
med tidshållningen.
Trafikbolag (Operatör)
SJ kör tågen sedan 2016 i ett avtal som gäller i 10 år
Antal anställda
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Fordonspark
Bolaget har 23 Reginatåg, 5 motorvagnar av typ X14 och
en motorvagn av typ X40. De flesta fordonen leasas och
alla disponeras för närvarande av SJ.
Det sägs inget om inköp av nya tåg i årsredovisningen
men i slutet av december meddelades att bolaget kommer
att köpa sju nya tåg av samma modell som nu rullar i
Mälardalen. ”Nu återstår bara formalia innan beslutet är
underskrivet,” säger Tommy Levinsson, styrelseordförande i Tåg i Bergslagen i pressmeddelandet. ”Det
känns skönt att vi är i mål och kan pensionera x14-tågen
från Östgötatrafik, som vi fick in som en tillfällig lösning,
säger Tommy Levinsson, vidare.
Marknad
Resandet sjönk under 2020 från 2,6 miljoner till 1,6 miljoner resor eller med 40 %. Ungefär hälften av resorna
respektive år gjordes på periodkort som sålts av kollektivtrafikmyndigheterna.
Bolagets målsättning är att öka tillgängligheten till arbetsmarknader, studier och vardagliga fritidsaktiviteter
för innevånarna i de fyra länen, Gästrikland, Dalarna,
Västmanland och Örebro lån. Tågtrafiken koncentreras
till de starka trafikstråken.

Vi Resenärer kommenterar
Ägarna är tydliga med att företagets trafik är till för
dem som bor i Bergslagen trots att Dalarna och även
de övriga länen i Bergslagen är stora besöksmål. TiBtågen fungerar nu som matartåg till SJs fjärr- och regionaltåg. Det innebär att de boende i Bergslagen får
bra tågförbindelser med övriga Sverige och att det går
att nå många besöksmål i Bergslagen via SJs trafik och
TiBs anslutningar.
En följd av ägarnas målsättning är dock att tågen
saknar första klass och platsbokning. För resenärer
(Malmö)-Mjölby-Borlänge innebär det en resa på
cirka fyra timmar i ”pendeltågskomfort”. Detta gäller
även resenärer mellan Göteborg och Borlänge som reser tre timmar med TiB, Hallsberg-Borlänge.
Besöksnäringen i Dalarna lever på att SJ kör IC-tåg
med första och andra klass och med bistro StockholmFalun/Mora.
Ett av ägarnas mål med TiB är att införa timmestrafik. I dag har man den turtätheten mellan Borlänge och
Örebro. Länsborna har dock mycket mer kontakt
med Uppsala (sjukhus, universitet), Arlanda
(flygplats) och Stockholm. Den linjen trafikeras av SJ
med två till tretimmartrafik om man inte vill ta omvägen via Gävle.
Det är svårt att göra prisjämförelser. Den enda
sträcka som körs av både TiB och SJ är Siljans banan,
Mora-Borlänge. Lägsta pris för vuxen är 105 kr på SJ
och 135 kr på TiB. Hur kan TiB vara dyrare?
Många förbindelser Stockholm-Mora bygger på SJ
till Borlänge och där byte till TiB. Då det inte går att
boka platser i TiB-tågen kan sista delen av resan bli
jobbig för exempelvis en familj och speciellt när det är
högtrafik till Mora. TiB har en begränsad fordonstillgång jämfört med SJ.
Avslutningsvis vill vi nämna att vd Maja Rapp meddelat oss att TiB verkligen vänder sig till turister och
besökare trots att denna kundgrupp inte nämns i huvudsyftet. Det är främst deras operatör SJ som gör det
eftersom de ansvarar för kundkontakter, marknadsföring och biljetter.
Foto: Vi Resenärer
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Lokdragna tåg öppnar för lågpristrafik!
Debattinlägg. Under de senaste decennierna har vi sett
antalet lokdragna persontåg minskar i antal till förmån
för motorvagnar av alla de slag.
Snabbtåget X2000 hanteras ju som ett motorvagnståg
även om det ju i allt väsentligt är ett fast sammansatt tågsätt med en drivenhet (lok) i ena änden och en manövervagn i den andra.
I Tyskland kör man fortfarande lokdragna IC-tåg parallellt med sina höghastighetståg, ICE. Dessa består av
lok och traditionella vagnar där man i slutet på tåget numera har placerat en manövervagn så att loktåget får motorvagnarnas flexibilitet i snabba vändningar utan rundgång med loket.
Här hemma kör SJ lokdragna InterCity tåg från Stockholm till Dalarna, Värmland och Sundsvall/Östersund
förutom nattågen medan lok och vagnar blir alltmer
ovanliga i regionaltrafiken.
Blå Tåget körde lok och traditionella vagnar, Snälltåget
kör upprustade tyska vagnar dragna av standardlok och
kör på delar av Södra Stambanan i 200 km/h med dessa.
Nu har också Flix startat sin trafik och använder också
upprustade tyska vagnar med max hastigheten 200 km/h.
Visserligen i ett annat koncept än Snälltåget, med fler
sittplatser per vagn (uppåt 20-30%) och avsaknad av
Krog. Men de använder också samma dragare nämligen
Siemens standardlok Vectron, precis som Snälltåget och
Blå Tåget gjorde.
I vårt södra grannland fasas nu diesellok och äldre ellok ut för att ersättas av just Vectron-lok i de lokdragna
regionaltågen på Själland. För de framtida internationella
tågen Köpenhamn-Hamburg satsar man på vagnar av
Talgo-modell (kortkopplade vagnar med passiv krängning) som kommer dras av just Vectron-lok. Här gick
under 90-,00- och 10-talet motorvagnståg.
De österrikiska statsbanorna, ÖBB, satsar friskt på sina
Railjet-tåg som består av kortkopplade vagnar med manövervagn i ena änden och dragna (eller påskjutna) av
standard-lok av Taurus-typ. Även tjeckiska järnvägen har

köpt RailJet-tåg enligt ÖBB specifikation och nu kommer även nattåg för hela Europa enligt ÖBB modell,
kallade NightJet.
Loktåg kännetecknas av flexibilitet i att utöka tågets
kapacitet kraftigt med marginell kostnad. När nu Flix
kör igång kommer man kunna erbjuda flexibelt 361,
461, 561 sittplatser per avgång men med den tillkommande kostnaden av en vagn i taget.
För att MTRX skall kunna erbjuda mer än 239
platser krävs att man kör dubbelt upp, dvs 478 och för
SJ ännu mer när man måste öka från X2000 närmare
350 platser direkt till det dubbla.
Att man kör med accelerationsstarka lok och hög
effekt gör att gångtidsförlusterna med loktåg är rätt
små. Flix kör på runt 3 timmar och 30 minuter, 10-20
minuter långsammare än MTRX och 10-30 minuter
långsammare än SJ X2000.
Att kunderna upplever upprustade 60/70-talsvagnar
från Tyskland som ”nya” gör ju inte kalkylen för tågoperatörerna sämre.
SJ borde kanske satsa på att rusta upp sina avskrivna
loktågsvagnar och erbjuda privatresenärerna ett mer
prisvärt alternativ än X2000 – som privatresenär är
det inte viktigt att det tar 2.57 till Göteborg om det
finns alternativ som har betydligt lägre pris.
Foto: Vi Resenärer

Lätt att luras av SLs information
Debattinlägg. SL sätter i år upp nya tidtabeller upp till 10 dagar innan de börjar gälla.
Hur många läser den mycket finstilta upplysningen om tabellens giltighetstid. Tidigare har man bytt tidtabeller i direkt anslutning till bytesdagen. Med dagens rutin
sänker SL kostnaderna men gör det svårare för resenärerna..
SL säger följande till oss: ”För att säkerställa att det sitter aktuella tidtabeller på alla
drygt 7200 hållplatser i trafiken nu inför måndag (16 augusti) då den nya tidtabellen
börjar gälla kan det hända att det också dyker upp nya tidtabeller ett par dagar innan
de börjar gälla. Alternativet hade kunnat vara att låta de gamla tidtabellerna sitta kvar
och istället men då hade det istället funnits en risk att de satt uppe en utgången tidtabell när den börjar gälla. Det är så klart en balansgång och jag har fört vidare ditt mejl
till vår kundtjänst som kommer att registrera det som en kundsynpunkt.”
Foto: Vi Resenärer
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Stark ökning av resandet till Gotland
Telia pressmeddelande 2021-08-03. Telias analys av
svenskarnas resande under juli visar på en ökning jämfört med förra året men att det fortfarande är en bit
kvar till nivåerna före pandemin.
Gotland, Muskö, Öckerö och Simrishamn lockade
extra många semesterfirare i år, samtidigt som fjällsemestertrenden fortsätter och flygresorna ökade rejält.
Telias data visar att längre resor (mellan län) var fler i
år jämfört med juli 2020 (+9%) men de är fortfarande
inte uppe i 2019 års nivåer (-11%). Resandet mellan
kommuner är något högre än förra året (+5%) men
lägre än 2019 (-10%).
Resorna till Gotland sticker ut med en ökning på
32% jämfört med 2020 och är nu bara 7% lägre än
2019. Flest resenärer kommer från Stockholms län, där
antalet resor till Gotland har ökat med 36% jämfört
med förra året och ligger därmed på samma nivåer som
sommaren 2019.
Även flygresorna har ökat kraftigt då resandet från
Stockholms kommun till Sigtuna (Arlanda) ökade med

MS Visborg

Foto: Destination Gotland

51% jämfört med förra året. Men det är fortfarande
långt ifrån nivåerna före pandemin (-34%). Till Härryda (Landvetter) från Göteborg har antalet resor ökat
med 19% jämfört med 2020 men är fortfarande -13%
jämfört med 2019.

Trafiknyheter i media

Rälsbyte ger långa restider

Trafikverket i DN 2021-08-03
”Översvämningar och jordskred hotar att skada banvallar
och räls och orsaka stora avbrott i tågtrafiken. Regeringen begärde redan för tre år sedan att Trafikverket ska
redovisa var det finns riskpunkter längs järnvägen, men
någon inventering har ännu inte kommit igång. Det kraftiga regnet förra veckan spolade bort en bit av banvallen
mellan Ställdalen och Hällefors och orsakade stopp i
tågtrafiken. ”
Regeringen i DN 2021-07-28
”Regeringen ger i dag beskedet att bygget av järnvägen
Norrbotniabanan fortsätter – hela vägen till Luleå. Trafikverket får i uppdrag att omgående planera den andra
halvan av Norrbotniabanan, delen från Skellefteå till
Luleå. Arbetet med att fullfölja hela Norrbotniabanan är
därmed i gång, säger infrastrukturminister Tomas
Eneroth (S) på en pressträff.”
Trafikverket i DN 2021-07-07
”Trafikverkets glädjekalkyler måste upphöra. Att bygga
väg och räls innebär ofta investeringar i miljardklassen.
Då är det extra viktigt att de ekonomiska kalkylerna
stämmer. Det är ohållbart att kostnaderna gång på gång
tycks skena under processens gång. ”

Järnvägen mellan Gävle och Söderhamn är avstängd under hela hösten. Fjärrtågen som SJs snabbtåg
och nattågen går via OckelboKilafors-Söderhamn. Det förlänger
restiden med cirka 45 minuter.
Restiden Umeå-Stockholm förlängs från 6,5 tim. 7 tim.
Restiderna HudiksvallStockholm förlängs från
2,5 tim. till cirka 3 tim.
Trafikverket byter räls på en sträcka om drygt 6 mil
till en beräknad kostnad om 400 miljoner kronor.
SAS, Norwegian och BRA erbjuder flyg mellan Umeå
och Stockholm med restider på en timme och möjligheter för resenärer från Umeå att besöka Stockholm
över dagen.
Foto: Trafikverket
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