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Alltid välkommen ombord

Dags att driva en kampanj ” Alltid välkommen ombord”.

Förstatliga tunnelbanan

Dyrt för skattebetalarna att Region Stockholm bygger
infrastruktur.
Citybanan under arbete Foto: Vi Resenärer

Förstatliga tunnelbanan
Debattinlägg Enligt DN, 2021-10-25, har tvisten mellan SL (Region Stockholm) och företaget Ansaldo hittills kostat skattebetalarna i Stockholm 84 miljoner kronor i advokatkostnader.
Den 13 september skrev DN ”att SL försöker få en
skiljedom upphävd av Svea Hovrätt. Ett misslyckande
för SL kan kosta region Stockholms skattebetalare miljardbelopp.”
Tvisten rör ett nytt signalsystem till tunnelbanans
röda linje som skulle snabba upp trafiken och minska
trängseln ombord. Att det i dag är trångt på dessa tåg är
en följd av tvisten och SLs agerande.
För drygt en vecka sedan, 2021-10-15, skrev DN att
Tvärbanans utbyggnad till Kista kommer att kosta 969
miljoner mer än man räknat med.
I samband med utbyggnaden av Tvärbanan till Solna
köpte SL två signalsystem. De kunde inte kopplas ihop.
Resenärerna fick under en längre tid byta spårvagn i
Alvik.
Vad har Region Stockholm för erfarenhet och kompetens för inköp av signalsystem och överhuvudtaget för

genomförande av stora infrastrukturprojekt?
Den kompetens vi har i vårt land finns hos Trafikverket. De byggde Citybanan med framgång. Trafikverket har i motsats till SL fasta resurser för stora
projekt. SL lever på konsultinsatser.
Det bästa för resenärerna och skattebetalarna i
Stockholm är att tunnelbanan förstatligas och att
Trafikverket därmed tar över infrastrukturen.
Foto: Vi Resenärer

Alltid välkommen ombord
Debattinlägg. Nu gäller det för kollektivtrafiken att
komma igen. I första hand behöver man få tillbaka alla de
resenärer som tidigare åkte kommunalt men som inte
gjorde det under pandemin. För det andra måste man få
nya resenärer, främst bilister och även cyklister.
I många län har man infört flexbiljetter riktade till de
resenärer som jobbar hemma några dagar i månaden.
Tyvärr har inte alla kollektivtrafikmyndigheter insett
behovet av denna biljettyp.
Trängseln i kollektivtrafiken har kommit i fokus under
pandemin. Skånetrafiken har infört ett system som gör
det möjligt att se hur beläggningen är på ett visst tåg eller
en viss buss. De är dock ensamma om att ha denna service.
Både SJ och MTRX spärrade många sittplatser under
pandemin men de har nu återgått till att utnyttja alla sittplatser.
Att kunna använda alla dörrar på en buss minskade
trängseln vid på-och avstigning. Dessvärre har de flesta
bussbolag återgått till att tvinga resenärerna använda den
smala framdörren.
För oss som redan åker kollektivt har inte några större
nyheter införts. Det ser i stort ut som före pandemin.
Medan utvecklingen i kollektivtrafiken mer eller
mindre står still exploderar utvecklingen på bilsidan. Försäljningen av elbilar och hybrider ökar och självkörande
bilar rullar redan på våra vägar.
Kollektivtrafiken håller på att förlora det starkaste kortet nämligen klimatfördelen.

Det grundläggande är att resenärerna känner sig
välkomna ombord. Det ska vara trevlig och enkelt att åka kollektivt.
Den personliga kontakten mellan trafikbolaget
och resenären är mycket viktig.
Busstrafiken får högt betyg i många mätningar.
En anledning är att alla resenärer träffar en förare.
Det är svårare med tunnelbanan, då all personal
där är inlåst.
Tågvärdarna hos SJ, MTRX och andra tågbolag spelar en mycket viktig roll.
Söndagsnumret av Dagens Nyheter har åtta
sidor med bilannonser. Inte ett ord om kollektivtrafik.
Branschen måste samarbeta och arbeta med
marknadsföring. Varför inte en kampanj med
huvudtema ”Alltid välkommen ombord.”

2

Kan man tjäna pengar på kollektivtrafik?
Kan man tjäna pengar på kollektivtrafik?
Media har svagt intresse för lönsamheten hos de bolag som kör tåg och buss. Det är bara SJs resultatutveckling som
kommenteras. För oss resenärer kan det vara intressant att veta om företagen tjänar ”stora pengar” eller inte. Vi har
valt ut fem bolag och ger en kortfattad bild av deras lönsamhet 2020.
Transdev Uppland sticker ut med en rörelsemarginal på 14 till 19 %. Tunnelbanan ligger på 3 till 4 %. Pendeltågens lönsamhet har precis klättrat över nollstrecket. Merresor gjorde ett klipp när Flygbussarna såldes. MTRX har
drabbats hårt av pandemin.
Källa: Årsredovisning.

MTR Pendeltågen AB

MTR Tunnelbanan AB

MTR Pendeltågen AB redovisar för 2020 en omsättningsökning på 6 % eller från 2 094 mkr till 2 222 mkr.
Rörelseresultatet förbättrades från - 168 mkr till
- 20 mkr. En anledning till detta är att personalkostnaderna sjunkit från 967 mkr till 923 mkr eller med
5 %. Antalet anställda steg med 6 % till 1 696.
Bolaget erhöll ett koncernbidrag från moderbolaget på
70 mkr, varefter ett resultat efter skatt på 34 mkr redovisas. Andelen försenade pendeltåg låg på ett årsgenomsnitt om 96 %, vilket är en förbättring mot året innan.

MTR Tunnelbanan AB hade i fjol en omsättning på
3 195 mkr, vilket är en ökning med en procent jämfört
med året innan. Rörelseresultatet steg med en miljon
till 108 mkr.
Förseningarna låg på en procent i årsgenomsnitt.
Antalet anställda ökade från 2 286 till 2 810.
Bolaget lämnade ett koncernbidrag till moderbolaget,
MTR Nordic, på 104 mkr (2019: 111 mkr), varefter
ett resultat efter skatt på 3 mkr (- 2 mkr) redovisas.
Bolagets avtal med SL löper till och med 2023.

Mkr

2018

2019

2020

Mkr

2017

2018

2019

2020

Omsättning

1 995

2 094

2 222

Omsättning

3 014

3 076

3 178

3 195

Rörelseresultat

- 341

-168

- 20

Rörelseresultat

133

102

107

108

Rörelsemarginal

- 17,1

-8,0

-0,9

Rörelsemarginal

4,4

3,3

3,4

3,4

- 95

34

-2

3

93,4 %

96 %

Årets resultat
Punktlighet

Årets resultat
Punktlighet

99 %

Transdev Uppland AB

MTR Express AB

Bolaget kör Upptågen, Uppsala-Sala och Uppsala-Gävle
och är ett helägt dotterbolag till Transdev Sverige AB.
Nästa år tar Mälartrafik över och den 11 juni 2022 är
Transdevs Uppland sista trafikdag.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till MTR Nordic
som kör snabbtåg Göteborg-Stockholm.

Mkr

2017

Omsättning

2018

2019

2020

Mkr

2017

2018

2019

2020

Omsättning

239

249

301

168

Rörelseresultat

- 62

- 33

-3

- 86

150

158

162

166

Årets resultat

-2

-32

24

26

23

32

Antal anställda

108

121

15,7

16,8

13,9

19,1

Årets resultat

20

25

Antal anställda

136

93

Rörelseresultat

Rörelsemarginal

Merresor AB
Merresor är ett helägt dotterbolag till Transdev Sverige
AB. Bolaget driver tågtrafik genom Snälltåget och busstrafik under namnen Flygbussar och Merresor.
Flygbussverksamheten såldes under året.
Mkr

2017

2018

2019

2020

Omsättning

802

834

833

241

Res efter finans

106

83

124

1 049

Årets resultat

-7

1 049

Antal anställda

642

76

MTR Express startade trafiken 2015 och resultatet
förbättrades år för år fram till och med 2019. Ett
minskat resande på grund av pandemin drabbade sedan
lönsamheten.
Bolaget vidtog ett antal åtgärder för att resenärerna
skulle kunna resa tryggt. Möjligheten att boka ett
ledigt säte bredvid infördes. Alla biljetter gjordes ombokningsbara och munskydd delades ut till resenärerna.
För fjärde året i rad var MTRX punktligast, 91 %, i
all trafik mellan Stockholm och Göteborg.
Bolaget erhöll under 2020 ett koncernbidrag om
75 mkr (2019: 50 mkr).
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BRA startar flyg Visby-Arlanda
BRA pressinfo 2021-10-22. Den 13 december förstärker BRA sin satsning på Gotland med en linje mellan
Visby och Arlanda. Linjen kommer att trafikeras två
gånger per dag, måndag – fredag samt söndagar.
- Den nya linjen mellan Visby och Arlanda blir ett
viktigt komplement som förstärker tillgängligheten mellan Gotland och fastlandet, något som efterfrågats länge
av våra kunder, säger Sakarias Ronquist som är Produkt
- och intäktschef på BRA.
BRA flyger sedan många år flera linjer mellan Visby
och Stockholm-Bromma, Malmö och Göteborg och ser
en fortsatt stark marknadsutveckling även efter pandemin.
-Vår marknadsandel ökade med 12% under september jämfört med augusti och vi flyger nu nästan två tredjedelar av alla passagerare till och från Gotland, säger
Sakarias och fortsätter:
-Våra kunder har efterfrågat möjligheten att även
kunna flyga med oss till Stockholm-Arlanda. Delvis är
det kunder som reser till och från Uppsalaområdet och
delvis är det kunder som skall resa vidare från Arlanda.
Det känns därför riktigt bra att vi nu har möjlighet att

tillgodose denna önskan från våra gotländska resenärer.
BRA kommer att
flyga denna linje två
gånger per dag till
Terminal 5 på Arlanda
med en morgonavgång
och en eftermiddagsavgång samt en kvällsavgång på söndagar. Trafikstarten blir den 13 december och linjen
kommer att flygas med propellerflygplanet ATR 72600 som är världens klimateffektivaste regionalflygplan.
Linjen finns bokningsbar redan från idag 22 oktober
med biljettpriser från 699 kr.
- Vi på BRA firar i år 20 år som flygbolag på Gotland
och det är därför extra roligt att få välkomna våra kunder ombord på ännu en Stockholmslinje. Vi är verkligen
glada över den starka passagerarutveckling vi sett sen vår
återkomst efter pandemin. Vi tror och hoppas på att
Visby-Arlanda ska bli ett bra komplement till vår Brommalinje säger Martin Erkenborn, Kommersiell Chef på
flygbolaget BRA.
Foto: Vi Resenärer

Välj Flygbussarna!

Satsa på eldriven busstrafik!

Debattinlägg. I mitten av maj invigdes spårvägslinjen
mellan Bromma flygplats och stationen Ulfsunda efter
Tvärbanan. Resenärerna fick då möjlighet att åka tunnelbana till Alvik och där byta till spårvagn mot
Bromma Flygplats. Restiden från T-Centralen ligger på
drygt 40 minuter.
Bara efter några månader eller den 4 oktober stängdes
spårvägstrafiken till flygplatsen av på grund av drift- och
underhållsarbeten. Resenärerna hänvisas till ersättningsbuss mellan Ulfsunda och flygplatsen. Avstängningen
gäller till och med den 12 november.
Som tur är kan resenärerna välja en bekväm resa utan
byten genom att välja Flygbussarna och halvera restiden
mellan T-centralen och Bromma Flygplats.
Varför väljer SL spårvagn?
Foto: Vi Resenärer

Debattinlägg.
Tvärbanans förlängning från
Ulfsunda till Kista
i Stockholm beräknas bli 969 miljoner dyrare än beräknat. Det skrev Dagens Nyheter den
15 oktober.
För Miljöpartiet är Tvärbanan ett hjärtebarn och de
vill driva projektet i mål.
Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) är inte
nöjd och vill inte sopa problemen under mattan, enligt
DNs artikel. Men staten, regionen och berörda kommuner är enliga om att Tvärbanan är ett framtidsprojekt. Utbyggnaden är redan två år försenad och första
spårvagnen till Kista beräknas rulla i väg 2025. Totalt
beräknas projektet gå 6,5 miljarder kronor.

Satsa på eldriven busstrafik
Kristoffer Tamsons har rensat upp i SLs ekonomi och
intar en hård attityd till resenärernas fuskåkning. Hur
kan han acceptera ett överdrag på inte mindre än en
miljard kronor? Om det stannar vid det!
Varför inte ersätta spårvagnstrafiken mellan Bromma
Flygplats och Kista med modern eldriven busstrafik,
Bus Rapid Transit. Det kräver inga investeringar i spår,
växlar, signalsystem, kontaktledning och dyra spårvagnar. Och resenärerna åker lika fort och bekvämt som i
spårvagnar och trafiken går utan avbrott för underhåll.
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Snabbtågen åter i Dalarna
SJ pressinfo 2021-10-18. Den 12 december påbörjas
2022 års tågtidtabell för hela Sverige. För Dalarna innebär detta en ökning av antalet avgångar mellan Borlänge
och Mora, Rättvik och Leksand. Dessutom återstartas
snabbtågstrafiken med en daglig tur mellan Falun och
Stockholm.
SJ och Tåg i Bergslagen kommer vid tidtabellsskiftet,
som inträder 12 december, kraftigt utöka avgångarna
mellan Mora, Rättvik, Leksand och Borlänge. Det blir
två nya morgonavgångar från Mora mot Borlänge och en
ny morgonavgång i motsatt riktning.
Därmed kan man med fördel välja tåget om man är
morgonpendlare då tågen kommer att avgå klockan
5.08, 06.01, 6.28 och 8.28 från Mora C. Från
Borlänge C avgår morgonavgångarna 6.34 och 8.01.
Vi gör nu en kraftsatsning och ser fram emot att hälsa
nya och gamla resenärer tillbaka till tågen. Vår förhoppning är att resenärerna successivt kommer återvända till
tågen när samhället nu återgår till det normala och allt
fler kommer pendla till jobbet igen, säger

Martin Drakenberg, affärschef på SJ.
I tidtabellen 2022 får alla pendlingsorter fler avgångar. Leksand kommer få ett ökat utbud från dagens
9 till 16 dagliga avgångar. Rättvik ökar från 9 till 15
avgångar och Mora från 7 till 8.
- En effektiv trafikplanering och ett förbättrat användande av fordonen ligger bakom
att vi kraftigt kan förbättra möjligheten att pendla med tåg inom
Dalarna, säger Maja Rapp, VD
för Tåg i Bergslagen.
Den 12 december kommer
även snabbtågstrafiken mellan Stockholm och Dalarna
tillbaka. Snabbtåget kommer erbjuda SJs nya koncept
erbjuda 2 klass Lugn, med goda möjligheter att arbeta,
studera eller koppla av.
I 2 klass Lugn ingår enklare frukost på avgångar före
klockan 09.00 och varm dryck under hela resan.

SJ köper nya tåg för trafik i Mälardalen
SJ pressinfo 2021-10-25. För att möta det ökade intresset för klimatsmarta, bekväma och effektiva tågresor
har SJ beslutat att köpa in 25 nya regionaltåg. De kommer bland annat att användas för den regionala trafiken
i Stockholm-Mälardalen.
SJ har genomfört en upphandling och beslutat tilldela
kontraktet på minst 25 nya regionaltåg till CAF. Köpet
av de nya tågen är en av de allra största tågaffärerna i
SJs historia.
Under de senaste 20 åren har
tågresandet i Sverige mer än
fördubblats. 2019 var ett rekordår vad gäller tågresandet i landet. Coronapandemin har minskat resandet men SJ ser
det som en tillfällig nedgång i efterfrågan, och förbereder nu för att möta ett allt större tågresande genom att
köpa nya regionaltåg. Enligt SJ är möjligheten att erbjuda allt fler möjlighet att välja tåget en viktig förutsättning för att Sverige ska kunna nå klimatmålen.
Investeringen i nya regionaltåg är en del av SJs satsning på cirka tolv miljarder i nya och upprustade tåg,
där de nya regionaltågen utgör cirka tre miljarder. Tågen kommer att ha plats för många resenärer, tre ihopkopplade tåg får cirka 1000 sittplatser.
- Vi köper tåg för att möta en allt större efterfrågan,
inte minst i Stockholm Mälarregionen. Trots att tågen
kommer ha gott om sittplatser har vi ändå lagt ribban
högt vad gäller komfort. Tågen ska fungera både för
den som reser i en till två timmar men även för den som
reser längre. Ett mer flexibelt arbetssätt innebär att
många kan tänka sig att pendla lite längre än tidigare,
där man är på arbetsplatsen 1-3 dagar per vecka

och samtidigt utnyttjar tågets
stora fördel, att det går bra att
använda restiden till arbete, rekreation eller vila, säger SJs affärschef
Jan Kyrk.
Tågens utformning och funktion bygger på en rad
kundundersökningar, både SJs egna men även enkäter
som pendlarföreningar och andra resenärsgrupper genomfört. Involveringen av SJs ombordpersonal har
också varit viktig i framtagningen av kraven på de nya
tågen.
De nya regionaltågen kommer att trafikera linjerna
Stockholm-Västerås-Örebro-Skövde-Göteborg,
Stockholm-Uppsala, Linköping-NorrköpingStockholm-Arlanda-Uppsala-Gävle-Ljusdal samt
Kalmar-Göteborg där de kommer att ersätta dagens
loktåg. De nya tågen förväntas kunna sättas i trafik
under 2025.
- Tillsammans med Mälardalstrafiks stora satsning
på regionaltågstrafiken i Stockholm-Mälarregionen
kommer SJs trafik med nya regionaltåg bidra till ett
sammanhållet transportsystem och en hållbar utveckling i en växande region, genom att erbjuda ett omfattande nät av regionala tågförbindelser med tät trafik
med moderna tåg, säger Jan Kyrk.
De nya regionaltågen är anpassade för svenskt klimat. Tågen är utformade för enkel påstigning, vilket
särskilt underlättar för personer med funktionshinder.
Vissa utrymmen är avsedda för förvaring av cyklar,
barnvagnar och bagage. Det kommer att vara bekvämt
att arbeta ombord på tåget, bland annat med effektiv 5
uppkoppling. Tågen är snabba, med en topphastighet

SL inleder elbussprånget
Moderaterna i Stockholm pressinfo 2021-10-20. Beslut
om 300 fler elbussar i trafik under de kommande åren
gör att SL skalar upp sitt elektrifieringsmål. 100 procent
elbussar i SL-trafiken 2035. ”Nu inleds elbussprånget”,
menar Kristoffer Tamsons (M). SL får fler elbussar i trafik. Enligt ett beslut på tisdagens sammanträde med
Region Stockholms Trafiknämnd tillkommer 300 stycken elbussar i Nacka/Värmdö, Huddinge, Botkyrka och
Söderort under de kommande åren. 190 elbussar som
grund och totalt 300 över avtalsperioden.
- Nu inleds elbussprånget. I en stor del av SL-trafiken
blir varannan buss en elbuss redan under de kommande
åren. Målet långsiktigt är att elektrifiera varje buss i
Stockholmsregionen till senast 2035, säger Kristoffer

Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.
Elektrifieringsmålet skruvas nu upp
och det rejält. Det tidigare målet en
elektrifiering motsvarande 30–70 procent av busstrafiken i Stockholmsregionen. Nu menar SL att senast 2030
ska mellan 50 och 80 procent av bussarna vara elektrifierade. 100 procent
av bussarna ska vara elektrifierade
2035. Det innebär att minst 1000
elbussar ska trafikera gatorna i Stockholmsregionen till
2030 och över 2100 elbussar till 2035.

Sju SJ-tåg i timmen till Köpenhamn
SJ pressinfo 2021-10-21. Från och med den 28 oktober
ökar SJ trafiken Stockholm-Köpenhamn till 5 snabbtåg
per dag i varje riktning och från 12 december ökar trafiken
till 7 dagliga snabbtåg i varje riktning.
SJ ser ett ökat resande Stockholm-Köpenhamn sedan
trafiken återupptogs med direkta snabbtåg 13 september.
Den 28 oktober utökas antalet direkta snabbtåg till 5 per
dag och riktning och från 12 december till 7.
Flera avgångar med direkttågen har redan blivit fullbokade under höstlovet. Utökningen från och med den 28
oktober medför att det finns fler avgångar och platser att
välja på. Trots den ökande kapaciteten är det viktigt att
den som vill resa till eller från Köpenhamn på en speciell
avgång under höstlovet bokar sin resa de närmaste dagarna.
- Linjen Stockholm-Köpenhamn är en av de linjer där
SJ ser ett kraftig ökat resande efter pandemin. För att hitta

biljetter med lägre pris är
det bra att boka biljetterna några veckor före sin
resa säger Sverre Sletten,
affärschef på SJ.
Utöver direkttågen
Stockholm-Köpenhamn
kan resenärer på snabbtågen Stockholm-Malmö i Skåne
enkelt byta till Öresundståg för vidare resa mot
Köpenhamn.
Efter utökningen 28 oktober skapar SJs direkttåg och
snabbtåg mot Malmö med byte till Öresundståg timmestrafik Stockholm-Köpenhamn under större delen av
dagen.
Den nya trafiken från 28 oktober och 12 december är
sökbar och bokningsbar på sj.se.

Foto: SJ

Varför rullar inte SLs rulltrapppor?
Debattinlägg Vi ar under senare tid fått många mejl om rulltrappor hos SL som inte fungerar. En sådan finns vid Älvsjö station.
Vi har skrivit om denna svaga länk hos SL tidigare men kan
konstatera att man som resenär inte upplever att det blivit bättre.
För många resenärer är en stillastående rulltrappa ett hinder
för att ta tunnelbanan.
När detta skrivs finns det trasiga rulltrappor på stationerna
Slussen, Gamla stan och Globen. SL lämnar inga prognoser på
när de är i drift igen.
Hur kan rulltrapporna på Åhléns City och andra varuhus fungera men inte SLs?
Foto. Vi Resenärer
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