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I väst vill man satsa på mer kollektivtrafik

För fjärde året i rad har Västtrafik frågat 4 000 västsvenskar hur de ser på sitt resande idag och i framtiden. Två av tre svarar att de vill att samhället ska investera mer i kollektivtrafiken.
Foto: Västtrafik

Resenärerna återvänder
Kollektivtrafiken väntar röda siffror under 2021 till följd av coronapandemin.
Samtidigt konstaterar SL en vändning i
siffrorna och det redan innan restriktionerna har lyfts. Sedan i april har SL
gjort en inhämtning med 454 miljoner
över prognos och nära sjuttio procent av
resenärerna är tillbaka.
Foto: Vi Resenärer

Reseledaren: Kollektivtrafiken måste bli enkel och tillgänglig
Kollektivtrafiken måste vara enkel och tillgänglig för oss
konsumenter.
Tillgänglighet är inte enbart insteg eller perronghöjder. Det är också att med trygghet kunna förstå hur det
fungerar och kunna köpa biljetter och ställa frågor.
De flesta har tvingats lära sig köpa biljetter i app-ar
och på nätet. Vår egen tågoperatör - statliga - SJAB har
avvecklat alla sina personliga försäljningsställen och avvecklar nu biljettautomaterna också. De övriga tågoperatörerna säljer bara biljetter på nätet och i sina appar. De
regionala kollektivtrafikmyndigheterna har i några fall
bemannade försäljningsställen MEN de säljer oftast
bara sina egna biljetter.
För att kunna ha möten med vem som helst i världen
digitalt räcker det med en eller högst tre-fyra olika
appar. MEN för att resa kollektivt i Sverige krävs ett
20-tal och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna är
fokuserade på sin egen verksamhet och har dessutom
helt olika uttryck och namn och inga gemensamma symboler eller regler. Det är DinTur, det är Länstrafiken
(fast i olika län förstås) och det är SL, Västtrafik, Dalatrafik och Skånetrafiken. Vi har hittat 80-talet olika
regler för pensionärer för att inte tala om olika tekniska
lösningar för biljetter och kort, olika färger på bussar
och tåg och olika politiska påhitt om maxålder och drivmedel för bussar
I vårt västra Grannland, Norge, har järnvägstrafiken
omreglerats radikalt och tydligt de senaste åren. Där
finns det en myndighet - Jernbanedirektoratet som har
det övergripande samordnings och sektorsansvaret något som helt saknas här i Sverige.
I Sverige kan man inte köpa tågbiljetter över disk
någonstans längre - ja Pressbyrån m fl är ombud, men
de som jobbar där vet oftast ingenting om vad de säljer.

I Norge sköter det statliga
”EnTur” biljettförsäljning
över disk i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger
och Kristiansand OCH
man säljer alla operatörers
biljetter. Det finns dessutom någon att fråga OCH som har ett samlat ansvar.
Även I Storbritannien har omregleringen skett med ett
kundfokus vi i Sverige saknar - varje station har en stationschef - en tjänst som staten upphandlar och den som
får uppdraget har det samordnande ansvaret oavsett operatör på spåren. I Sverige saknas det. Detta blir mest
påtagligt vid störningar. Trafikverket hänvisar ”till din
tågoperatör” men vem är det om jag skall åka AlvestaVäxjö där både SJ AB, Krösatågen (Länstrafiken) och
Öresundstågen (Länstrafiken) kör? Finns aldrig någon
att fråga och de olika operatörerna har dålig koll på
varandra.
Det är dags att någon myndighet får ett samlat ansvar
i Sverige - det förtjänar vi kunder/medborgare/
brukare/skattebetalare/finansiärer och uppdragsgivare.
Det som brådskar mest är att kunna få träffa någon på
stationen - åtminstone på landets 20 största stationer
(mätt i resande) och att kunna få köpa en biljett.
Vi föreslår antingen att detta ges till någon redan
etablerad myndighet / statligt bolag som Trafikverket
eller Jernhusen ELLER att det förtydligas att de
Regionala Kollektivtrafikmyndigheterna har ett samordnande ansvar i sin region - inte bara för sitt eget varumärke utan för ALL kollektivtrafik via bemannade
stationer och neutrala kanaler för biljettköp.
Jonas Friberg Jan-Åke Bosell

Vy får fint betyg
Vy pressinfo 2021-09-10. I den årliga varumärkesundersökningen, Swedish Brand Award står det klart att Vy får
fina betyg på två viktiga punkter - personalens bemötande och den bekväma resan.
Swedish Brand Award är en årlig kundundersökning
vilket utförs av Evimetrix. Undersökningen mäter varumärkesstyrkan bland flera varumärken ifrån olika
branscher, däribland resebranschen. I årets undersökning
har 1 186 individer uttalat sig om 25 resevarumärken.
Vid mätningen utgör måtten Nöjd Kund Index (NKI)
och kännedom grunden. Genom att väga de två måtten
mot varandra blir det möjligt att jämföra olika varumärken oberoende av storlek och få fram ett rättvist resultat.
Peter Wissing, ansvarig för undersökningen beskriver att inom resebranschen är de viktigaste konkurrens-

parametrarna: personalens bemötande, hanteringen av
covid-19 och bekväma
resor. På två av dessa
punkter har alltså Vy
fått väldigt fint betyg.
Vy får toppbetyg för
personalens bemötande och hamnar
även topp tre bland de
bekvämaste resorna.
Förutom Vy är bland annat varumärkena Apollo, Arlanda Express, BRA, Flixbus, MTRX, Norweigan, Ryanair, SAS, SJ, SL, Stena Line, TUI, Uber och Ving med
bland mätta märken.
Foto: Vy
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Dags igen för Sista Minuten hos SJ
SJ pressinfo 2021-09-06. Nu är det återigen möjligt
för studenter, ungdomar och pensionärer att boka Sista
Minuten-biljetter på SJ. Sista minuten kan köpas kort
tid innan avgång och har ett lägre pris än ordinarie biljetter.
Under pandemin har det inte funnits några sista minuten-biljetter, men nu öppnas igen möjligheten att
resa lite billigare för studenter, ungdomar och pensionärer. Sista minuten finns på alla linjer måndagar till
torsdagar, men antalet kan variera per avgång. Biljettpriset för sista minuten varierar som för vanliga biljetter.
Lägsta frånpris på SJs snabbtåg i 2 klass är 166 kronor
med en sista minuten-biljett.
Sista minuten kan köpas tidigast 24 timmar innan
avgång. Resenären behöver ange att den är student,
ungdom eller pensionär för att de röda sista minutenpriserna ska visas.
Sista minuten-biljetter är inte ombokningsbara eller
återbetalningsbara. Det går inte heller att byta namn på

biljetten för att föra över den till någon annan.
Två knep för att hitta en sista minuten-biljetter med
riktigt bra pris är att boka dem så fort de blir tillgängliga och att välja avgångar då resandet är lägre, till exempel mitt på dagen eller sent på kvällen. Foto: SJ

Flyget märker en viss avmattning i återhämtningen
Swedavia pressinfo 2021-09-07. Under augusti månad flög närmare 1,5 miljoner resenärer via Swedavias tio flygplatser, motsvarande en minskning med
60 procent jämfört samma tid före pandemin i
augusti 2019. Återhämtningen för flygresandet fortsätter i augusti och för andra månaden i följd når
antalet resenärer den högsta nivån sedan inledningen
av pandemin. Dock märks nu en viss avmattning i
återhämtningen.
”Vi kan glädjande konstatera att flygets återhämtning har fortsatt under sommaren i takt med att
samhällen öppnar upp och en ökad vaccinationsgrad. Utvecklingen är också driven av en säsongsmässig ökning av semesterresandet och resor till
släkt och vänner. När vi summerar sommarresandet
är vi dock långt ifrån ett normalläge. Under augusti
månad saknades fortsatt 6 av 10 resenärer vid våra
flygplatser jämfört med före pandemin”, säger Jonas
Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.
”I slutet av augusti märktes en viss avmattning i
återhämtningstakten för flygresandet. Även om ljuspunkterna är många, så är osäkerheten framåt fortfarande stor. Det beror dels på hur pandemin utvecklas, men det finns också osäkerhet kring exempelvis i vilken utsträckning affärsresandet tar fart
under hösten,” säger Jonas Abrahamsson.
Av de knappt 1,5 miljonerna resenärerna under
augusti månad var närmare 1 078 000 utrikesresenärer och 420 000 inrikes resenärer, mot-

svarande en minskning
på 61 procent i utrikesresandet respektive 57
procent i inrikesresandet jämfört med samma
månad 2019, före pandemin. Totalt ökade
flygresandet under
augusti 130 procent jämfört med augusti 2020.
Vid Sveriges största flygplats, Stockholm Arlanda
Airport, minskade flygresandet med 61 procent till
946 000 resenärer i augusti jämfört med augusti 2019.
Utrikesresandet visade på en minskning med 62 procent, medan inrikesresandet minskade med 55 procent.
Jämfört med augusti månad 2020, som också var kraftigt påverkad av pandemin, ökade antalet resenärer med
126 procent.
Göteborg Landvetter Airport hade sammantaget närmare 265 000 resenärer i augusti, en minskning med
58 procent jämfört med augusti 2019. Utrikesresandet
minskade med 55 procent, medan inrikesresandet
minskade med 73 procent. Jämfört med augusti i fjol
var resenärsökningen sammanlagt 155 procent.
Bromma Stockholm Airport hade drygt 64 000 resenärer under augusti, motsvarande en minskning med
64 procent med resenärsnivåerna före pandemin augusti 2019.
Foto: BRA
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Det måste bli enklare att köpa tågbiljett
Järnvägsfrämjandet pressinfo. 2021-09-07. I slutet på
februari stängde SJ sina kvarvarande försäljningsställen
på Stockholm Central, Göteborg Central samt Malmö
Central. Nu hänvisas resenärerna att köpa sina biljetter
via SJ:s hemsida, per telefon vardagar mellan 08.00 –
16.00 samt via automater. Via telefon kostar det 100
kronor extra.
Flera av SJ:s biljettautomater kommer att försvinna och då blir det ännu svårare att köpa biljetter ,
om man inte hunnit köpa biljetten tidigare. Det kan
handla om att man kommer med något flyg eller en
färja. Pressbyrån samt Seven Eleven säljer SJ:s biljetter
med ett tillägg på 100 kronor. Vissa länsbolag säljer
SJ -biljetter. Skånetrafiken säljer med ett tillägg på 30
kronor. Hallandstrafiken tar ut en avgift på sex kronor
samt ett tillägg på 20 kronor extra vid utskrift av biljett. Västtrafiks butiker i Skövde och Trollhättan säljer
även de SJ-biljetter och tar ut en avgift beroende på avgång och eventuella byten.
Varför säljer inte Västtrafiks butik i Borås, är den
nästa största staden i regionen, SJ-biljetter? Biljettbutiken i Karlstad respektive Kristinehamn, resebutiken i
Kalmar samt kiosken i Vårgårda säljer SJ-biljetter.
Stora länsbolag som Jönköpings länstrafik, länstrafiken i Örebro, Upplandstrafiken samt Östgötatrafiken
säljer inte SJ-biljetter.
Eftersom det är flera bolag som kör tåg innebär det

att det finns olika försäljningsställen.
Detta orsakar osäkerhet, framförallt för
sällanresenärer.
Länsbolagen ingår i Resplus (biljett som
köps för hela resan med ett länstrafikfordon och SJ).
Det bör finnas neutrala försäljningsställen som säljer
biljetter till samtliga tågoperatörer och länsbolag. Dessa
bör även sälja biljetter till utlandet .
Att enbart hänvisar till appar är inte tillfredsställande. Många äldre personer, sällanresenärer, turister och
invandrare känner sig osäkra och behöver hjälp. Om
man inte lyckas köpa en biljett före tågets avgång riskerar man att drabbas av en hög straffavgift.
Utvecklingen idag mot att använda appar liksom
obemannade stationer är en mycket olycklig utveckling.
Det kan skrämma bort många som kanske tänkt att resa
med kollektivtrafiken och de tar i stället tar bilen.
Även Kundservice på de större stationerna och knutpunkterna måste förbättras, där resenären har någon att
fråga när den känner sig osäker. Avskaffandet av biljettförsäljningen i våra tre största städer kan ha berott på
besparingstvång p.g.a. pandemin. Nu är förhoppningsvis
pandemin snart över. Då kan man hoppas att biljettförsäljningen återkommer till de största städerna.
Christer Wilhelmsson Ordförande Järnvägsfrämjandet

SJ startar upp Stockholm-Köpenhamn
SJ pressinfo 2021-09-07. Den 13 september börjar SJ
köra 2-3 snabbtåg dagligen i varje riktning Stockholm Köpenhamn. Under hösten kommer trafiken successivt
att öka.
Det första direkttåget mot Köpenhamn avgår från
Stockholm 08.21 måndag den 13 september och första
avgång från Köpenhamn sker 10.19 samma dag.
Tillsammans med Öresundståg har resenären från 13
september tio dagliga avgångar att välja på mellan
Stockholm och Köpenhamn.
Den som vill vara extra tidigt i Köpenhamn väljer SJs
nattåg mellan Stockholm och Malmö med byte till
Öresundståg och ankomst 06.49 i Köpenhamn.
Köpenhamn är en prioriterad destination för SJ. I SJs
långsiktiga plan finns en tätare och mer effektiv trafik
till Köpenhamn inom en nära framtid, inte minst till att
de europeiska höghastighetsnätet når upp till Köpenhamn om några år.
-Många har väntat på att direkttåget Stockholm Köpenhamn ska starta igen. Det finns en ökande efterfrågan på ett klimatsmart och effektivt resande mellan
Skandinaviens två största städer, säger Sverre Sletten,
affärschef på SJ.
I nuläget kan svenskar resa in i Danmark utan restrikt-

ion med ett så kallat covidbevis, eller på andra villkor om
man är svensk och inte har ett
covidbevis. Eventuell kontroll
av giltiga resehandlingar
kommer att ske ombord och
på ett sätt som inte förväntas försena trafiken.
En faktor som ligger bakom den tidiga återstarten av
trafiken är att SJ under hela pandemin har kunnat köra
så kallade tjänstetåg mellan Malmö och Köpenhamn
utan begränsningar för personalen. På så vis har de
kompetenskrav som ställs på trafiken kunnat upprätthållas.
SJs direkttåg kommer tillsammans med de avgångar
som innebär byte till Öresundståg att närapå nå upp till
timmestrafik redan under oktober. SJ har kapacitet att
köra sju dagliga direktavgångar i båda riktningarna
Stockholm - Köpenhamn. När trafiken kan nå en sådan
omfattning beror på hur efterfrågan utvecklas.
-Under andra halvåret 2022 kommer de nya nattågen
Stockholm-Hamburg att göra uppehåll i Köpenhamn.
Då blir det möjligt att resa Stockholm - Köpenhamn
under större delen av dygnet, säger Sverre Sletten.
Direkttågen Stockholm-Köpenhamn finns sedan en
tid i tidtabellen och är sökbara på sj.se.
Foto: SJ 4

SJ skapar arbetsro på snabbtågen
SJ pressinfo 2021-09-07. Den 15 september inför SJ ett
nytt erbjudande på alla snabbtåg. Komfort- och prismässigt kommer det nya erbjudandet att ligga mellan 2
och 1 klass och har fått namnet 2 klass Lugn. En resa i 2
klass Lugn passar alla som i lugn och ro vill arbeta, studera eller koppla av under resan.
Konceptet har utformats utifrån de ökande behoven av
lugn och ro i samhället. 2 klass Lugn passar alla som i en
lugn omgivning vill arbeta, studera eller koppla av under
resan. Det nya erbjudandet kommer att finnas som ett
val när resenären bokar sin resa med avgång 1 november
eller senare. Precis som tidigare väljer resenären det erbjudande som passar bäst, men nu finns det tre erbjudanden att välja mellan: 2 klass, 2 klass Lugn och
1 klass.
I 2 klass Lugn ska samtal ske med dämpad röst, all
elektronik vara på ljudlöst och hörlurar användas med en
volym som inte stör andra resenärer. Förutom lugn och
ro ingår i 2 klass Lugn en enklare frukost på avgångar
före klockan 09 och kaffe eller te från bistron under hela
resan.
Barnrabatter och SJs barnerbjudande gäller inte i 2
klass Lugn. Studenter och pensionärer har samma rabatter som i 2 klass. Det är inte möjligt att boka gruppresor
i 2 klass Lugn.
- Enligt de marknadsundersökningar vi gjort tror vi att
2 klass Lugn kommer att passa många affärsresenärer
som tidigare reste i 2 klass och vill ha bra möjligheter att
utnyttja restiden till arbete, säger Malin Edhäll, konceptansvarig för 2 klass Lugn.

2 klass Lugn
kommer att vara
synlig och valbar
för resenären när
den från och
med 15 september köper en resa
med avgång 1
november eller senare. SJ kommer inte att placera en
resenär i 2 klass Lugn som själv valt att resa i 2 klass.
2 klass Lugn kommer att bestå av en hel vagn i
X 2000 och är alltid den andra vagnen räknat från
drivenheten. Det innebär att de lugna platserna blir fler
på avgångar med X 2000. I vagnen finns informationsdekaler och på dörrarna taktila dekaler. En 2 klass
Lugn-vagn känns också igen på att stolarna har blå
nackskydd. På övriga snabbtåg finns 28 2 klass Lugnplatser i en tydlig utmärkt del av vagn 2.
-2 klass Lugn är också ett svar på det ökade intresset
SJ ser för resor där möjligheten att arbeta, studera eller
koppla av ökar. På så vis är 2 klass Lugn också ett alternativ när platserna i 1 klass inte räcker till, säger
Malin Edhäll, konceptansvarig för 2 klass Lugn.
En resa i 2 klass Lugn kommer prismässigt att ligga
mellan priset för 1 och 2 klass. Precis som för övriga
biljetter kommer priset vara rörligt.
Samtidigt som 2 klass Lugn införs 1 november tas
Tyst avdelning bort på alla snabbtåg.
Foto: SJ

Nu kan även pensionärer blippa betalkortet hos SL
SL pressinfo 2021-09-09. Från och med 13 september
kan den som är pensionär, student eller ungdom ställa in
betalkortet på sl.se för att dagen därpå börja köpa enkelbiljetter till rabatterat pris med ett blipp mot biljettläsaren. Sedan i februari är det möjligt att blippa sitt betalkort direkt mot en biljettläsare i SL-trafiken för att köpa
en enkelbiljett till vuxenpris. Nu utökar SL tjänsten till
att gälla båda priskategorierna, vilket innebär att det även
kommer att gå att blippa sitt betalkort och resa till rabatterat pris.
Resenären behöver först ställa in betalkortet så att rabatterat pris – och inte vuxenpris – dras från kortkontot
när betalkortet blippas mot biljettläsaren. Det går
att göra på sl.se med start 13 september.
Det går att resa dagen efter att man ställt in kortet
Resenären kan börja resa till rabatterat pris med betalkortet dagen efter att hen gått in på sl.se och ställt in
betalkortet på rabatterat pris. Vill resenären ändra tillbaka till vuxenpris görs det med på sl.se.
Populärt att resa med betalkort
Uppemot 40 000 resenärer per dag blippar sitt betalkort
för att köpa biljett. Genom att göra det sparar man tid

och energi och behöver inte
ta sig till någon särskild plats
för att köpa biljett. Det är
extra smidigt om man bor
långt från närmaste biljettautomat.
Fakta – Res med betalkort till rabatterat pris
1. Resenären går in på sl.se tidigast lunchtid 13 september för att ändra priskategori för betalkortet till
"Pensionär, student, ungdom".
2. Ändringen går igenom under natten och dagen efter kan resenären blippa betalkortet för att köpa
en enkelbiljett till rabatterat pris (25 kr) som gäller för
resande under 75 minuter i hela SL-trafiken.
3. Det går att blippa sitt betalkort från Visa, Mastercard eller American Express mot alla biljettläsare: på
bussen, i spärrarna till tunnelbanan, pendeltåg och pendelbåtar samt på SL-stolpar på plattformarna eller hos
konduktören på övriga spårvagnar.
4. Tjänsten fungerar även med digitala plånböcker som
Apple Pay, Samsung Pay och Google Pay.
5. Kostnaderna för alla resor under en dag bakas ihop
och dras tidigast nästa dag.
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I väst vill man satsa på mer kollektivtrafik
Västtrafik pressinfo 2021-09-03. Invånarna i Västsverige
vill att det satsas mer på kollektivtrafik och en majoritet
vill se ny lagstiftning som gör att fler börjar resa hållbart.
Samtidigt är bilens ställning fortsatt stark. Det visar
Västtrafiks årliga attitydundersökning, Hållplats 2021,
som är gjord bland medborgarna i Västra Götalandsregionen.
För fjärde året i rad har Västtrafik frågat 4 000 västsvenskar hur de ser på sitt resande idag och i framtiden.
Två av tre svarar att de vill att samhället ska investera mer
i kollektivtrafiken. En majoritet av de tillfrågade, 52 procent, välkomnar nya lagar och regler som gör att fler reser
på ett hållbart sätt. 62 procent tycker att arbetsgivaren
borde subventionera periodbiljetter för kollektiva resor.
– Vi ser att många uttrycker en önskan om hjälp att
göra hållbara val när det kommer till resor. Det tycker jag
är tydlig signal till beslutsfattare och andra aktörer, inklusive oss, att kraftsamla för att tillsammans skapa en snabb
omställning, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.

Ökad tro på kollektivtrafiken
Allt fler tror på ett ökat resande med kollektivtrafik de
kommande åren. I årets undersökning
är det 50 procent som tror på ett
ökat resande med kollektivtrafiken,
att jämföra med 41 procent 2020.
Hållplats 2021 visar dessutom en
stark vilja att förflytta sig av egen maskin, 51 procent
svarar att de vill gå mer och 58 procent att de vill cykla
mer.
– Det är glädjande att fler tror att resandet med kollektivtrafiken kommer öka de kommande åren och att
en majoritet också vill gå och cykla mer. I ljuset av klimatrapporten från IPCC nyligen så känns det särskilt
relevant och aktuellt, säger Lars Backström.
Fortsatt många vill åka bil
Andelen som tror på ett ökat resande med egen bil
har fördubblats sedan innan pandemin. 24 procent svarar att de tror att fler kommer resa med bil i framtiden,
2019 var siffran 12 procent.

Resenärerna återvänder till SL
Moderaterna pressinfo 2021-09-14. Kollektivtrafiken
väntar röda siffror under 2021 till följd av coronapandemin. Samtidigt konstaterar SL en vändning i siffrorna och
det redan innan restriktionerna har lyfts. Sedan i april har
SL gjort en inhämtning med 454 miljoner över prognos
och nära sjuttio procent av resenärerna är tillbaka.
- SL har stått pall under och genom pandemin och
samtidigt erbjudit stockholmarna en ryggrad som inte
bara kört i full trafik utan mer därtill. Det har krävt stora
ansträngningar som nu kan löna sig när drygt sjuttio procent av resenärerna är tillbaka.
Nu återvänder stockholmarna till en hel, ren, snygg och
trygg kollektivtrafik redo att fortsätta på den resa vi slog
in på innan pandemin, säger Kristoffer Tamsons (M),
trafikregionråd och ordförande för SL.
- Med ökat resande kan SL återgå till sitt huvuduppdrag:

att köra resenärer. Det stärker SL på kort och lång sikt
att prognoserna ljusnar. SL:s ekonomi
börjar återhämta sig när det hitintills i år
har gjorts en inhämtning på nästan en
halv miljard jämfört med prognoserna,
säger Kristoffer Tamsons (M)
- Samtidigt saknas inte utmaningar.
Osäkerheterna är fortsatt många och inte
minst kopplat till det miljardunderskott som regeringen lämnat kollektivtrafiken med. Mångmiljardbelopp i
kostnader för att köra tomma bussar i ett och ett halvt
år som följd av statliga krav har ännu bara kompenserats till en sjättedel. Konsekvenserna för detta är ännu
oöverblickbara om inte regeringen kommer till
snar krisinsikt, säger Kristoffer Tamsons (M).

En resa med FlixTrain
Resenoteringar Jonas Friberg. FLIX tillsammans med Hector Rail erbjuder ett tydlig lågpriskoncept! Det är som att flyga charter men det är ett par hundra kronor billigare än närmaste konkurrent (SJ Regional - med restid närmare 5 timmar, MTRX med en kvart kortare
restid och SJ X2000 10-30 min kortare restid). Tåget kom till plattform 8 min före avgång
men avgick i tid!
Servering saknas men cyklar kan tas med och de upprustade tyska 60-talsvagnarna känns
fräscha. Som jämförelse har Snälltåget samma vagnar men 72 istället för 100 sittplatser. Dagens 4 vagnarståg rymmer 361 sittplatser - mer än 120 mer än MTRX och mer än 50 mer än
X2000. Noterar att ett Vectron-lok med fyra vagnar i kroken är något i hästväg när det gäller
acceleration (och flexibilitet).
Foto: Jonas Friberg
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