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Vem vill väcka sovande stationer?

En klassisk stationsmiljö med träbänkar. Här var det liv och rörelse för 50 år sedan. Bortom automaten och in till höger kunde man köpa biljetter och få personlig service. Biljettexpeditionen är sedan länge stängd. Väntsalen är tom hela dagarna utom när någon enstaka tågresenär använder SJs
biljettautomat. Med det är inte många och snart inga alls. Nu ska SJ plocka bort denna automat och
25 andra.
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Kommer resenärerna tillbaka?
Kollektivtrafiken har tappat stort under pandemin.
”Förtroendet för kollektivtrafiken har fått sig en törn
och nu står regionala kollektivtrafikmyndigheter inför
en tuff utmaning att vinna tillbaka både resenärer och
deras förtroende, säger Jonas Ihlström, som forskar vid
VTI. Vi vanliga resenärer frågar oss om trafikbolagen
dragit några lärdomar som gör kollektivtrafiken mer
attraktiv än den var före pandemin.
Foto: Vi Resenärer

Vem väcker de sovande järnvägsstationerna?
Debattinlägg. Resandet har ännu inte kommit tillbaka
till normala nivåer men trots detta väljer SJ att dra in
biljettautomaterna på ett stort antal stationer. ”Vi ser
en tydligt vikande trend när det gäller biljettförsäljningen i automater. Kunderna väljer hellre våra andra digitala
kanaler. Det gäller samtliga resenärskategorier och våra
resenärer gör nästan uteslutande sina köp på sj.se eller i
vår app,” säger Anton Almqvist-Källén på SJs presstjänst
till Vi Resenärer. ”Behöver man manuell hjälp så finns
det återförsäljare som säljer SJs biljetter eller så går det
bra genom att ringa kundservice.” Biljettautomaterna
plockas bort på 26 stationer.
På vardagar mellan 08.00 och 16.00 säljer SJ biljetter
på telefon, 0771-75 75 75 (3) med ett pristillägg om
100 kr. Pressbyrån och 7-Eleven säljer SJ-biljetter med
samma prispåslag.
SJ har stationsvärdar på Stockholm C, Göteborg C
och Malmö C , som hittills kunna hjälpa till med biljettköp men den möjligheten torde försvinna när automaterna är borta.
När vi nu har synpunkter på SJ måste sägas att varken
MTRX eller Flixtrain haft några biljettautomater inte
heller expressbussarna. SJ har varit ”ett strå vassare” och
därför reagerar många när automater nu försvinner.
SJ vill att alla deras kunder ska köpa biljetten antingen
på sj.se eller genom deras app. De allra flesta tycks klara
detta. Men det finns givetvis personer som av olika anledningar inte har en mobiltelefon eller inte kan använda
en sådan för att köpa biljett.
Det finns flera tågbolag. Hur köper jag biljett till
andra bolag än SJ.

I vilka tåg finns det första klass?
Hur köper jag en biljett som ger mig en singelplats.
Hur reser man Stockholm-Jönköping, via Nässjö
eller via Skövde?
Kan man köpa SJ-biljett för resa från Västerås till
Nynäshamn?
Det är betydligt enklare att tanka bilen och följa vägskyltarna än att hitta en tågförbindelse som passar och
köpa en biljett till förmånligt pris.
Bensinbranschen ser möjligheterna och trafikbolagen
bara svårigheter
Bilister kan välja
mellan att tanka på
en bemannad station eller på en
mack utan personal.
Circle K exempelvis har kompletterat bensinförsäljningen med ett sortiment av dagligvaror. På vissa
stationer är bensinförsäljningen marginell.
Trafikbolagen har inte tänkt i samma banor. De
möter vikande kundunderlag med nedläggningar och
försvårar därmed för de kunder som är kvar. Bolagen
ser inga nya möjligheter.
De allra flesta järnvägsstationer sover medan bensinbolagens stationer är vakna.
Vi har i tidigare nummer skrivit om flygplatserna i
vårt land, vilka också är vakna. Vem väcker järnvägsstationerna?
Foto: Circle K

SJ chat 2021-09-02. På följande stationer avvecklas biljettautomaterna: Avesta Krylbo, Borlänge C, Falun C, Gnesta,
Hallsberg, Herrljunga, Hälleforsnäs, Karlstad C, Kolbäck, Kolmården, Kumla, Kungsör, Kvicksund, Köpenhamn H,
Laxå, Oslo S, Ransta, Sala, Skövde C, Stockholm södra, Tierp, Trollhättan C, Vagnhärad, Vingåker, Åre och
Örebro södra.

Bättre för pensionärer i Danmark
DSB pressinfo 2021-09-01. Under resten av året kan DSBkunder över 65 år få en extra rabatt på sina Orange-biljetter
när de går ombord på tåget. Specialerbjudandet gäller resor
från 1 september till 31 december.
– Nu är det dags att komma ut och få nya upplevelser och
besöka vänner och familj. Därför är detta specialerbjudande
att välkomna de äldre kunderna tillbaka på tåget – och förhoppningsvis locka fler att utforska landet, säger DSB:s
kundchef Charlotte Saltoft Kjærulff.
Kunder över 65 år kan redan få rabatt på köp av tågbiljetter från DSB, detta gäller även köp av Orange och Orange
Free biljetter.
Under de kommande fyra månaderna kommer det att finnas en extra rabatt för köp av Orange-biljetter, så det kommer att finnas extra billiga resealternativ.
– Erbjudandet täcker väldigt låga priser för pensionärer
som länge varit tvungen att vara försiktig och ta hand om sig

själv. Därför får de nu möjlighet att resa billigt, samtidigt som restriktionerna gradvis försvinner i samhället,
säger Charlotte Saltoft Kjærulff.

Foto: DSB
2

Framgång för anslutningsbuss
MTRX pressinfo 2021-08-27. Sedan april månad har
MTRX förenklat resandet för alla resenärer som reser
mellan Borås och Stockholm. En satsning som resenärerna uppskattar.
Varje vecka reser ett stort antal personer mellan Borås
och Stockholm, både privat och i arbetet. Utan att kompromissa på smidighet och standard lanserade MTRX i
våras en bussanslutning i samarbete med Öckeröbussarna
mellan Alingsås och den nya destinationen Borås.
- Vi har sedan dag ett haft ett tydligt
fokus på att leverera bekväma och
punktliga resor till bra pris och våra bussanslutningar är inget undantag. När vi
såg möjligheten att förbättra resandet
för våra kunder genom en bussförbindelse till och från Borås gjorde vi slag i
saken och började att erbjuda destinationen, något som
visade sig vara väldigt positivt för våra resenärer, säger
Joakim Sundh, VD på MTRX.
MTRX har många nöjda kunder på sträckan där bussanslutningen erbjuds på fredagar och söndagar med upp
till 20 avgångar i veckan. Anslutningen är utan stopp och
går direkt mellan Alingsås och Borås resecentrum där
bussarna är anpassade till tågens ankomster och avgångar.

- Vi är mycket glada över det fortsatta samarbetet
med MTRX i höst. Vi har mött många glada resenärer
på våra resor och det märks att linjen har varit uppskattad för såväl boråsare som andra besökare, säger Per
Stoltz, VD för Öckeröbussarna.
Information om linjen mellan Stockholm och Borås
Period: fredagar och söndagar. Pris: från 201 kronor
Stockholm – Borås. Restid: ca 3 timmar och 40 minuter Biljetten till Borås bokas på mtr.se, via MTRX app
eller resebyrå.
Foto: Öckeröbussarna

SJ bemannar stationer med veteraner som kundvärdar!
Veteranpolen hemsida 2021-08-27. Nu ska lugna och
trygga pensionärer från Veteranpoolen underlätta för
tågresenärer på tågstationer i södra Sverige. Tio tågstationer kommer att bemannas av Veteranpoolen-personal.
Uppdraget, som signerades genom ett avropsavtal mellan Veteranpoolen AB och SJ, syftar till att öka närvaro
och ge en bättre service till resenärer genom erfarna kundvärdar på perronger.
– För att jobba som kundvärd bör man vara trygg och
lugn, och beredd att göra det där "lilla extra” för resenärerna. De kvalitéerna ser vi hos Veteranpoolens personal,
och vi ser fram emot samarbetet, säger Ulf Brengdahl
Sjöberg, affärschef SJ.
Uppdraget är löpande med start i december 2021, då
SJ AB övertar driften av Krösatågens trafik. Ett spännande och viktigt uppdrag, enligt Jarl Romlycke, affärsutvecklare på Veteranpoolen AB.
– Vi utför den här typen av uppdrag på flera andra orter i Sverige, och det fungerar väldigt bra. Våra veteraner
kommer i tid, är ordningsamma och har den erfarenhet
som krävs för att klara detta uppdrag med bravur. Dessutom kan de sin lokala ort bäst, säger Jarl Romlycke.

– Vi är stolta över förtroendet och känner att våra
medarbetare kommer göra stor skillnad.
Veteranpoolen behöver därför rekrytera ytterligare
ett hundratal pensionärer i de berörda områdena. Man
söker efter trygga, erfarna pensionärer som känner att
de vill göra samhällsnytta. Det är ett plus om man bor
nära den lokala tågstationen.
Mer om uppdraget
Avtalet omfattar nio Veteranpoolen-kontor. Följande
stationer omfattas av avtalet: Jönköping, Nässjö,
Värnamo, Halmstad, Växjö, Kalmar, Karlskrona,
Hässleholm, Linköping och Västervik
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Sovvagn Stockholm-Europa om ett år
SJ pressinfo 2021-08-31. Idag meddelade Trafikverket
att SJ vunnit upphandlingen om nattågstrafik
Stockholm-Hamburg. Trafikstart sker under andra
halvåret 2022.
Upphandlingen av nattågstrafik Stockholm-Hamburg
innebär att SJ får ett helhetsansvar som omfattar trafikdrift inklusive fordonsförsörjning, biljettförsäljning och
marknadsföring, men att köra nattåg ut i Europa kräver
samarbete.
SJ kommer bland annat att samarbeta med DSB för
tågföring i Danmark och RDC, Railroad Development
Corporation, för bemanning, vagnar och tågföring i
Tyskland. RDC blir SJs huvudpartner. Trafiken kommer att köras med sitt-, ligg- och sovvagnar som har
europeiska mått. SJs svenska vagnar är för breda.
Anbudsarbetet har varit omfattande med många internationella kontakter. Det har varit en givande process
som lett fram till att SJ kunnat presentera ett attraktivt
anbud, både avseende innehåll och ekonomi. Avtalet är
på 4 år med en möjlig förlängning på 2 år och omfattar
trafik under 244 dagar per år.
-Det är utmanande att köra ett tåg genom tre länder
med olika regler och tekniska förutsättningar. Arbetet
med anbudet har präglats av att skapa goda samarbeten
och att hitta effektiva lösningar för att köra över landsgränserna säger Dan Olofsson, chef upphandlad trafik
på SJ.
Nattågen kommer att annonseras som SJ EuroNight
och blir en del av det nätverk av europeiska nattåg som
efter många års tillbakagång nu växer och blir allt mer
populära. SJ kommer att ha ett nära samarbete med
andra operatörer för att skapa så bra förutsättningar
som möjligt för svenskar att starta och avsluta sin europaresa med nattåget till/från Hamburg.
Enligt den preliminära tidtabellen kommer nattåget
att avgå Stockholm tidig kväll och anlända Hamburg
mellan kl. 06 och 07. En bra ankomsttid för den som
vill resa vidare. Från Hamburg avgår tåget efter kl. 21
och anländer Stockholm cirka kl. 10. Trafikstart sker
under andra halvåret 2022.
Efter Köpenhamn går nattågen över Stora- och Lilla
Bältbroarna och därefter vidare mot Hamburg. Tågen
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kommer att ha svensk- och tysktalande personal och det
kommer erbjudas en enklare servering ombord på tåget.
- Alla detaljer runt hur vi kommer att köra nattågen är
ännu inte på plats. Till exempel arbetar vi för att skapa
så bra anslutningsmöjligheter som möjligt till och från
nattåget. Vi vill göra det möjligt för så många som möjligt att ta tåget till kontinenten och locka så många
européer som möjligt att resa
till Sverige, säger Maria
Hofberg, ansvarig för den
internationella nattågstrafiken på SJ.
Den nya nattågstrafiken till
Hamburg och SJ-försäljningen av internationella tågbiljetter, som startade för några månader sedan, är två
exempel på SJs långsiktiga satsning på ökad trafik till
utlandet.
- Intresset för internationella tågresor ökar. På SJ vill
vi vara en del av den utvecklingen. I vår planering ligger
bland annat en tätare och mer effektiv trafik till och från
Köpenhamn när höghastighetstågen från kontinenten
når upp till den danska huvudstaden, säger Maria
Hofberg, ansvarig för den internationella nattågstrafiken
på SJ.
Upphandlingen är ett resultat av Januariavtalet mellan
regeringen, Centerpartiet och Liberalerna från 2019.
Foto: SJ

Vi Resenärer - Dalarna
Årets tredje nummer av vårt lokala nyhetsbrev har nu
sänts ut till kommuner och andra intressenter i
Dalarna.
Det ger en samlad bild av kollektivtrafiken till och
från Dalarna.
Det är den enda publikation där tåget samsas med
bussen och flyget.
En länk till Vi Resenärer - Dalarna finns på vår
hemsida www.dalabanan.se
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