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Enklare än flyget - Snabbare än tåget

För 30 år sedan kom X2000-tåget under devisen ”Enklare än flyget - Snabbare än tåget”. Det blev
ett ordentligt lyft för tågbranschen. X2000 kortade restiderna och höjde servicenivån ombord.
X2000 blev ett mycket populärt begrepp. Nu är en behövlig upprustning av tågen i slutfasen. Det
första ”Nya X2000” sätts i trafik under hösten. Korglutningen och maxhastigheten 200 km/tim
är kvar.
Foto: SJ
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Höstmys
Nu lanserar SJ
Tågluffarkort höst.
Kortet är giltigt i
sju dagar och ger
tillgång till obegränsat resande på
SJs tåg.
Reseperioden pågår mellan den 25 oktober och 14 november. Kortet gäller även för resor till Köpenhamn.

X2000 Upgrade närmar sig trafikstart
Debattinlägg Jonas Friberg. Det finns - enligt mitt sätt
att se det - tre stora händelser i modern tid som inneburit radikala utvecklingssteg för tågtrafiken i vårt land,
de flesta faktiskt härrörande från 80-talet.
Först vägtrafikmodellen med uppdelning i trafik och
infrastruktur 1989.
Sedan upphandlingarna av trafik på
Länsbanorna i skiftet 80/90-tal med
främst BK Tåg AB:s inträde som radikalt sänkte kostnaden för att producera tågtrafik och skapade ett affärsmässigt och på riktigt kostnadsmedvetet förhållningssätt.
Den kanske allra viktigaste milstolpen var introduktionen av snabbtågen 1990.
Snabbtågen byggde på modern teknik - svensk ingenjörskonst när den är var som bäst - och dels visade på
samarbetet mellan dåvarande Staten Järnvägar och
ASEA i utvecklingen av tekniken med bankande,
tiltande eller krängande snabbtåg. (Kärt barn har många
namn.) En teknik som medgav högre hastigheter i kurvor utan att komforten försämrades. En teknik som fått
förvånande få efterföljare - tiltande snabbtåg finns i
Sverige, Norge (BM73) , Finland (Pendolino Sm3/6),
Tyskland (ICE-T), Italien och UK (Pendolino).
Teknik är en möjligörare men absolut viktigast var
att produkten ”X2000” stod för något helt nytt både
tekniskt men också upplevelsemässigt.
”X2000 enklare än flyget - snabbare än tåget” var en

premiumprodukt som andades modernitet även i sättet
att möta kunderna och erbjuda komfort och service.
X2000 är med rätta det absolut starkaste varumärke
järnvägen i Sverige lyckats prestera. Att det tekniskt
också var lyckade tåg visar att det för SJ AB rent kommersiellt var smart att uppgradera dem radikalt för en
ny generation. Som jag förstått det är det bara skalet
kvar av fordonen medan resten är att betrakta som ett
helt nytt tåg.
X2000 har i mer än trettio år varit flaggskeppet hos
SJ och med uppgraderingen hoppas vi på att det blir
ytterligare 30 år.
Grattis SJ och grattis tågsveriges resekonsumenter! Sen
kan ju tågnörden hoppas att serviceprodukten X2000
igen blir något fantastiskt som det var de första åren på
90-talet.
Foto: SJ

Ljuset i tunneln för kollektivtrafiken
Kvdbil pressinfo 2021-09-22. När Kvdbil hösten 2020
lät Kantar Sifo undersöka hur våra resvanor kommer att
förändras efter pandemin var det en mörk bild som målades upp för kollektivtrafiken. Värst ställt var det för
flyget. Så mycket som var tredje svensk (32 %) såg ett
minskat flygande framför sig.
I dag ser det betydligt bättre ut. Andelen som kommer att flyga mindre har minskat med en dryg tredjedel,
till 22 procent. Samtidigt har de som säger att de kommer öka sitt flygande ökat från 6 till 11 procent. Samma
positiva trend syns för buss- och tågtrafiken.
Andelen som kommer att dra ner på sitt bussresande
har halverats från 14 till 7 procent, och det är nu fler
som svarar att de kommer att öka sitt tågresande än som
kommer att minska detsamma (17 % jmf 7 %). Men

trots detta håller den ökade populariteten för enskilda
färdmedel i sig. Även om en minskning kan skönjas är
det fortfarande fler som svarar att de kommer att använda bil och cykel i högre utsträckning efter pandemin än de gjorde innan.
– Det här är glada nyheter för kollektivtrafiken,
men att hämta tillbaka hela tappet kommer att ta tid.
Nya vanor har etablerats under restriktionerna och
den snabba digitaliseringen av arbetslivet innebär sannolikt att vi kommer arbetspendla mindre även i framtiden. Bilen har fler användningsområden så den påverkas inte på samma sätt. Tvärtom kan man tänka sig
att mer tid hemma och en mer flexibel vardag driver
på bilbehovet, säger Daniel Odsberg, försäljningschef
Kvdbil.

”Det bidde en tumme” av upphandlingen
SL pressinfo 2021-09-20. Våren 2020 vann Transdev upphandling av busstrafiken i
Norrtälje och i Stockholm norrort. Först nu har datum för deras övertagande blivit klart. I
Norrtälje tar Transdev över 22 augusti och i norrort den 6 november nästa år. SL aviserar
inga nyheter för resenärerna när Transdev tar över.
Foto: Transdev
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Nu rullar Ybuss igen
YBuss pressinfo 2021-09-15. Ybuss erbjuder återigen
ett miljövänligt och tryggt resande längs Norrlandskusten.
Ybuss trafikerar sträckan Umeå – Stockholm tur och
retur inledningsvis torsdagar, fredagar och söndagar
med stopp i alla större städer samt mellanliggande orter. Ybuss kommer även angöra Arlanda för de som vill
använda bussens punktlighet som
första etappen på en längre resa.
- Det känns oerhört spännande
och framför allt roligt att få vara
med och återstarta den gedigna
Ybusstrafiken den 23 september.
Tillsammans med Byberg & Nordin
rustar vi oss för många härliga turer
där man kan förlita sig på Ybussarnas punktlighet, där vi självklart
hoppas på ett stort intresse långsiktigt, säger Johan
Ekman, VD och grundare av EkmanBuss Flexibussitet.
Ybuss grundades av Byberg & Nordin Busstrafik från
Nordingrå, som är stolta och glada att traditionen nu
kan fortsätta.

- Ybuss har rullat sedan 1975 och hade aldrig tidigare ställt in en tur förrän pandemin slog till. Det är så
efterlängtat att vi nu ser möjligheten att resa igen och
att vi kan återuppta traditionen. Bussen är tillbaka som
det mest prisvärda sättet att resa till och från Norrland, säger Tomas Byberg, VD på Byberg & Nordin.
Foto: Ybuss

Skånetrafiken inför tågkompisar
Skånetrafiken pressinfo 2021-09-15. En blandning
av perrongvärdar och kontrollanter med fokus på
att ge information och enastående service. Med
pilotprojektet tågkompisar ska Skånetrafiken öka
servicen och tryggheten för dem som reser med tåg i
Skåne.
Den 13 september startade ett pilotprojekt med
fokus på att öka service och trygghet för dem som
reser med tåg i Skåne. Tanken är att möta den sakta
återkommande skaran resenärer med tågkompisar.
En sorts mobila servicevärdar vars fokus är att ge
utmärkt service och en hjälpande hand, även när
tågtrafiken rullar som den ska.
- Under pandemin är det många som stannat
hemma och inte rest med kollektivtrafiken. Vi har
därför genom de undersökningar vi genomfört,
identifierat ett behov av att ha någon att fråga eller
hälsa på nu när man så smått ska börja resa igen. Vi
tror att det mänskliga mötet blivit viktigare än någonsin och därför testar vi nu projektet med tågkompisar, säger Mikael Espling, Affärsområdeschef
tåg hos Skånetrafiken.
Inspiration till tågkompiskonceptet har bland annat hämtats både från SL och Västtrafik och tågkompisar kan liknas vid en servicevärd som finns till
hands för frågor, en hjälpande hand eller för att fö-

rebygga konflikter. De är mobila och rör sig på centralstationer, perronger och ombord på tågen. Allt för att
serva och stötta både den ordinarie personalen och resenärerna.
- Det finns fortfarande många som drar sig för att
resa med våra tåg för att de är nervösa för trängsel. Det
är bland annat då som tågkompisarna finns till hands.
De kan fördela personer mellan vagnarna och vägleda
resenärerna till att undvika avgångar när många reser,
säger Mikael Espling.
Pilotprojektet startade den 13 september och pågår
till den 10 oktober. Tågkompisarna utgår från Malmö
C, Lund C och Hässleholms C och finns till hands hela
dagarna, även på helger.

Foto: Skånetrafiken
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Bra återstart för BRA
BRA pressinfo 2021-09–15. Den 12 maj återstartade
flygbolaget BRA efter 13 månader utan reguljärtrafik.
Att starta upp mitt i en pandemi medför många osäkerhetsfaktorer men med facit i hand var det en lyckträff
att återstarta inför sommaren. ”Med denna fantastiska
sommar i ryggen känns det helt rätt att växla upp inför
hösten”, säger flygbolaget kommersiella chef Martin
Erkenborn.
I takt med att antalet vaccinerade ökade samtidigt som
smittotalen gick ner i samhället inför sommaren var ressuget stort bland svenskarna.
Resandet till och från Ängelholm visar på samma
trend. Detta bekräftas när BRA nu släpper statistik för
resandet juni-aug 2021.
Passagerartillväxten för resande till och från
Ängelholm har under sommaren varit stor. Under
augusti reste 10% fler passagerare till och från Ängelholm med BRA jämfört med i juni. Även fyllnadsgraden
på flygplanen som trafikerat Ängelholm har varit hög.
Under sommaren har beläggningen varit i snitt ca 75%
på bolagets samtliga flygningar till och från Ängelholm.
Det innebär att 3 av 4 stolar har bokats under perioden.
- Vi är så glada och tacksamma att så många har valt
att flyga med oss i sommar till och från Ängelholm.
Denna utveckling hade vi aldrig vågat drömma om när
vi återstartade i maj och vi tackar ödmjukast för förtroendet, säger Martin Erkenborn.

I slutet av september
kommer hela BRAs flotta
av flygplanstypen
ATR72-600 åter vara i
trafik för att möta efterfrågan på inrikesresor
under hösten. Detta möjliggör ökat antal avgångar
på många linjer samt en justerad tidtabell som är anpassad för passagerare som reser i tjänsten.
- För oss på BRA är det av största vikt att finnas här
för alla som har behov av att flyga. Vi ser nu att efterfrågan på resor till och från Ängelholm ökar och vi öppnar
därför upp fler avgångar. Vi finns här för att knyta samman regionen kring Ängelholm/Helsingborg med
övriga Sverige nu när restriktionerna lättar och behovet
av att resa ökar, fortsätter Erkenborn.
Flygningarna görs med ett ungt och modernt propellerflygplan (ATR 72-600) som är världens klimateffektivaste regionalflygplan. Kunderna erbjuds att välja
MiljöClass som är en biljett där fossilt bränsle är utbytt
mot biobränsle. Samtliga resor som görs med BRA är
dessutom fullt klimatkompenserade. BRA har som målsättning att vara det första fossilfria flygbolaget i världen
senast år 2030, att öka biobränsleanvändningen och att
vara det första kommersiella flygbolag som flyger elflygplan i Sverige.
Foto: Vi Resenärer

Statligt ägda fartyg i Gotlandstrafiken?
Trafikverkets hemsida 2021-09-15. Upphandlingen av
färjetrafik till Gotland har sedan starten på 70-talet
präglats av begränsad konkurrens. Statens kostnader för
Gotlandstrafiken har också ökat och med det som
grund har regeringen gett Trafikverket i uppdrag att
utreda fyra olika modeller för ägande och drift av fartyg.
1. Sammanhållen upphandling av fartyg och drift inklusive eventuella garantier
2. Statligt ägda fartyg och upphandlad drift
3. Statligt hyrda fartyg och upphandlad drift
4. Gotlandstrafiken helt i statlig regi
Statligt ägda fartyg med upphandlad trafik
Trafikverket föreslår att modell två ”Statligt ägda fartyg
och upphandlad drift” används för framtida trafik då
den ger ökad möjlighet till konkurrens och bedöms ge
lägre kostnader för staten.
– Om modell två införs behöver staten hantera fartygen i ett eget rederi och vår utredning visar att både
Sjöfartsverket och Trafikverkets färjerederi har förutsättningarna för det. Utifrån att Sjöfartsverket redan
idag har en stor rederiverksamhet och hanterar ett flertal
fartygstyper, bedömer vi att deras förmåga är något

bättre än Trafikverkets. De får i så fall
ansvar för design,
byggnation och förvaltning av fartygen.
För att gå vidare
med att byta modell
behövs ett regeringsbeslut, säger Bengt Olsson, presschef på
Trafikverket.
Med stora investeringar i nya fartyg finns också betydande risker som måste hanteras. Trafikverkets bedömning är att om modell två inte kommer att tillämpas så
bör modell ett ”Sammanhållen upphandling av fartyg
och drift inklusive eventuella garantier” väljas.
Inför nästa upphandling
Trafikverket bedömer att det inte är möjligt för staten att etablera rederi och anskaffa fartyg redan till
nästa trafikperiod från 2027. Nästa upphandling genomförs därför likt tidigare som en sammanhållen upphandling av fartyg och drift. Statligt ägda fartyg kan
komma ifråga först i den därpå kommande upphandlingen.
Foto: Destination Gotland
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Färre tågförseningar under augusti
Trafikverkets hemsida 2021-09-15. När augusti kan
summeras visar persontågstrafiken på en dubbelt positivt trendkurva. Samtidigt som punktligheten var den
näst bästa för en augustimånad sedan 2001 avgick också
fler persontåg än någon augustimånad tidigare. Totalt
gjorde persontågen 888 911 stopp för av- och påstigande längs Trafikverkets 14 200 kilometer järnvägsspår.
Efter sommaren är det på nytt många
människor som är beroende av en fungerade järnväg för att få vardagen att gå
ihop. Att vi nu efter en intensiv banarbetssommar kan visa både en hög tillgänglighet i form av ett stort antal avgångar och en allt bättre punktlighet är
förstås mycket glädjande. I synnerhet har trafiken i våra
tre storstadsområden rullat på mycket bra med få störningar säger Roberto Maiorana, chef Verksamhetsområde Trafik
Sett till enskilda dagar under månaden var punktligheten över 95 procent 8 dagar, mellan 90 och
95 procent 22 dagar och under 90 procent en dag.

Andel försenade persontåg hela landet.

Källa. Trafikverket

Det högsta punktlighetsutfallet för en enskild dag blev
96,7 procent, en notering som lördagarna 7, 21 och 28
augusti hade gemensamt.
Lägst punktlighet hade torsdag 19 augusti med 89,2
procent då 2 705 av 3 031 framförda persontåg ankom
sin slutstation i rätt tid.
Översvämmade spår i Gävleområdet tillsammans med
ett större växelfel vid Odenplan var anledningen till att
punktligheten inte tog sig över 90 procent.

En uppgift för Dalabanans Intressenter
Debattinlägg. Dalabanan, Uppsala-Borlänge-Mora, har
en egen intresseförening, Dalabanans Intressenter. Medlemskommunerna är Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef,
Heby, Hedemora, Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Sala,
Säter, Uppsala och Älvdalen.
Region Dalarna, Region Uppsala län samt Region
Västmanland är samarbetspartners och adjungerade medlemmar i föreningen.
Föreningens huvuduppgift är att verka för en positiv
utveckling av banan och trafiken på denna för att på så
sätt stärka attraktions- och konkurrenskraft hos kommuner, regioner och näringsliv utmed järnvägsstråket.
Föreningen skriver på sin hemsida att det är trångt på
spåren och att 50 000 reser på banan en vanlig dag. I dag
är den tidtabellslagda turtätheten Borlänge-Uppsala 10
avgångar i vardera riktningen.
SJ körde under en period X2000 Stockholm-Falun/
Mora. Då dessa tåg inte kan köra fortare än vanliga tåg
på Dalabanan plockades de bort.
Det är inte bara hastigheten som skiljer sig mellan
X2000 och de klassiska tågen, IC-tåg, utan också servicen till resenärerna.
I dagarna inför SJ en ny serviceklass i X2000, kallad
2 klass Lugn. Det är en klass som komfort- och prismässigt ligger mellan 2 och 1 klass. 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.
Då det inte går några X2000 på Dalabanan kan
dalaresenärerna inte njuta av en lugn resa.
Likväl som SJ avdelar en hel vagn för 2 klass Lugn i
X2000 kan de göra detsamma i IC-tågen.
Det är dags för Dalabanans Intressenter att agera och
arbeta för att SJ inför denna nya komfortklass på ICtågen Stockholm-Mora/Falun.

Foto: Vi Resenärer
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Ryan startar Skellefteå - Arlanda
Swedavia pressinfo 2021-09-17. Det irländska lågprisbolaget Ryanair ser fortsatt fler möjligheter på den
svenska marknaden och utökar destinationsutbudet med
ytterligare en inrikeslinje från Stockholm i höst. Det blir
den tredje inrikeslinjen av totalt 23 nya linjer.
Ryanair fortsätter sin expansion i Sverige och på
Stockholm Arlanda Airport. I maj annonserade det irländska lågprisbolaget Ryanair att de planerar att öppna
en bas med initialt två flygplan och ett tjugotal linjer till
Europa samt inrikestrafik till Göteborg och Malmö. Nu
adderar de ytterligare en inrikeslinje till Skellefteå i början av december.
- Swedavia välkomnar Ryanairs fortsatta satsning i
Sverige och på inrikestrafiken som är så viktig för tillväxten i hela landet. Vi är självklart oerhört glada över
de sammanlagt 23 nya linjerna, varav tre inrikes, som de
lanserar på den nya basen på Arlanda i höst, och ser
fram emot ett fortsatt gott samarbete och utveckling på

svenska marknaden, säger Charlotte Ljunggren, Direktör
Marknad & Kommersiell Utveckling på Swedavia.
Med start den 3 december 2021 trafikeras Stockholm
Arlanda Airport (ARN) – Skellefteå Airport (SFT) två
gånger i veckan på måndagar och fredagar.
Foto: Swedavia

SL krånglar till det för turisterna!
Debattinlägg. Djurgården är Stockholms största turistmål. En normal sommar besöker 3,5 miljon under juli
månad Djurgården med Gröna Lund, Skansen och
övriga drygt 50 fasta turistmål.
Det är gångavstånd från Stockholm City till
Djurgården men många väljer att ta spårvagnen från
T-centralen ut till Valdemarsudde.
Resenärer som kommer med tunnelbanan mot
T-Centralen möts av informationen att byte där kan ske
till tunnelbana, pendeltåg och Spårväg City.
Vad är spårväg City?
Det är det politiska namnet för ett stort projekt med
spårvagnstrafik mellan centrala Stockholm och Lidingö.
Just nu är projektet pausat och består endast av trafiken
mellan T-Centralen och Djurgården.
Det kan inte vara många turister, svenska som utländska, som känner till att Spårväg City är lika med
spårvagnstrafik till Djurgården.
När de sedan hittar en spårvagn så är den inte skyltad
med detta projektnamn, lyckligtvis.
Gör det lätt att åka kollektivt
Att använda kryptiska namn i kollektivtrafiken gör det
svårare att åka ”kommunalt” än det behöver vara. Alla
ska till Djurgården, så annonsera trafiken som
”Djurgårdslinjen” eller ”Spårvagn mot Djurgården.”
Fakta om Djurgården: Kungliga Djurgårdens Intressenter
Foto:
Vi Resenärer

Nyhetsbrevet Vi Resenärer utges av
Idégruppen Vi Resenärer KB.
Svartviksslingan 45, 1403,
167 38 Bromma.
E-post: press@vireser.se
Hemsida www.vireser.se
Tel 0735-20 72 75
Org. nr 969618-3004
Ansvarig utgivare: Jan-Åke Bosell.
Copyright: Idégruppen Vi Resenärer
För avbeställning mejla: press@vireser.se

www.vireser.se
6

