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Varför tar inte fler vinterturister tåget?

Många tar bilen till resmålet bara för att den behövs där. Populära resmål för vintersemester kräver
dock inte bil när man är framme. Det ger stora möjligheter för tågbolagen att vinns nya kunder men
man missar att anpassa trafiken till turisternas önskemål. Det trångt på vägarna men glest på spåren.

Foto: Snälltåget

Flytta biljettkontrollen!
SL ska betala 500 miljoner i skadestånd till ett företag
som skulle modernisera signalsystemet på den röda
tunnelbanelinjen. Det är helt bortkastade pengar. Inte
bara det, SLs agerande gör att trängseln på den röda
linjen bara blir värre och värre. Tala om smitning.
Skadeståndet motsvarar 515 000 periodkort och
19 miljoner enkelresor för pensionärer.
”Flytta biljettkontrollen till huvudkontoret. Det är där
SL förlorar de stora pengarna, inte i spärrarna.”

Så ser en stor turistsatsning ut!

I dagarna har SkiStar öppnat ytterligare ett hotell i Sälen. Det ligger vid Hundfjället och har cirka 800 rum .

SkiStar hemsida 2021-12-12. SkiStar Lodge-konceptet
fortsätter att utvecklas - en helt ny lodge öppnar i december 2021 i Hundfjället, Sälen. Med bästa möjliga centrala
läge och fokus på bekvämlighet och avkoppling blir
SkiStar Lodge Hundfjället ett boende att längta till.
Utvecklingen av nya Hundfjället är ett steg mot Sälen
som internationell fjällresort med toppmodernt boende
med hög mysfaktor och bästa läge, Skandinaviens modernaste 8-stols expresslift, närhet till flygplats, nya nedfarter och utökade snösystem.

Foto: SkiStar

Lodgen kommer att ge plats åt närmare 800 bäddar
och har både restaurang och loungebar. I samma byggnad
inryms även SkiStarshop, relaxavdelning med bastu och
gym samt Valles hygglo - ett lekrum som inspirerar barnen till rörelseglädje och tillsammanslek.
Med bara 10 minuters resväg från den internationella
flygplatsen Scandinavian Mountains Airport (SCR) är
Hundfjället det närmaste av SkiStar Sälens skidområden.

Turistnäringen i Dalarna lever på bilismen
Debattinlägg. De som väljer att bo i Skistars nya hotell i
Sälen behöver ingen bil. De har allt som behövs på hotellet och liftarna utgår från hotellet. Med andra ord kan
gästerna utan större problem lämna bilen hemma och ta
tåg och buss till Sälen. Men de frågar sig naturligtvis hur
det är att åka kollektivt dit upp.
Vi beskrev i förra nyhetsbrevet hur man åker från
Stockholm till Sälen med tåg och buss. Resan tar cirka 6
timmar och man måste byta mellan tåg och buss ett antal
gånger. Restiderna mellan Göteborg och Sälen ligger på
cirka 10 timmar med upp till fyra byten. Det tar en
timme till för resor från Malmö upp till Sälen med lika
många byten,
De dagar BRA flyger till Sälen kan man resa både från
Malmö och Bromma på drygt en timme utan byten och
kort transfer vid framkomsten.

Hotellet har information
på sin hemsida om tågresor till Åre och till Vemdalen. Inte ett ord om att
resa med tåg och buss till
Sälen. Varför göra reklam
för en dålig produkt?
Både SJ och Dalatrafik. SJ i Mora Foto: Vi Resenäsom kör bussarna sista biten upp till Sälen, erbjuder besökarna vardagstidtabeller med många stopp och långa
restider.
Turistnäringen i Sälen och i övriga Dalarna måste engagera sig så att det finns bekväma, snabba och klimatvänliga resmöjligheter. I dag lever näringen på bilismen.
Vårt förra nyhetsbrev laddas ned på www.vireser.se
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SL ”kastar” bort mer än 500 miljoner skattekronor
SL pressinfo 2021-12-10. Företaget Hitachi Rail, tidigare Ansaldo, har drivit en tvist mot AB SL i skiljenämnd. Tvisten rörde huruvida SL hade rätt att häva ett
avtal avseende leverans av signalsystem. Skiljenämnden
har avgjort tvisten till fördel för Hitachi Rail. SL ska
ersätta företaget med 500 miljoner kronor. Vidare ska
parterna var och en betala sina egna rättegångskostnader.
Detta ska ställas emot Ansaldos krav på SL som summerades till drygt 1,4 miljarder kronor.
– Det är ett högt belopp, dock är det ett lägre belopp
än vad vi tidigare återkrävt från Ansaldo. Det är också
ett lägre belopp än vad signalsystemet var budgeterat att
kosta, konstaterar David Lagneholm, förvaltningschef på
SL.
Bakgrunden till tvisten är en utebliven leverans av signalsystem till tunnelbanans röda linje. SL tecknade 2010
avtal med företaget Ansaldo, om nyckelfärdig leverans av
signalsystem till en fast kostnad om 750 miljoner kronor. Signalsystemet skulle vara färdig levererat 2014.
Projektet kantades av förseningar och fördyringar. År
2017 hade SL inte fått ett nytt signalsystem, och det
fanns ingen stabil tidplan för leverans. Den ursprungliga
budgeten hade ökat till 1.145 mnkr, och ytterligare resurser krävdes. Efter omfattande utredning och förhandling beslutade därför SL att häva avtalet. Ansaldo valde
att bestrida beslutet i skiljenämnd
Vi står fortfarande bakom vårt beslut att häva avtalet.
Efter sju år hade vi inte fått något färdigt signalsystem
och vi såg ingen annan väg framåt, fortsätter
David Lagneholm.

Domen innebär att SL ersätter
Hitachi Rail med 500 miljoner
kronor. I samband med hävning
återtog SL 700 miljoner i utbetalade förskott till Ansaldo. 595
miljoner kronor finns sedan tidigare avsatta i Trafikförvaltningens
budget för 2022 för att täcka
kostnaden. Domen kommer inte
att påverka SL:s trafikutbud och
tjänster till resenärerna.
David Lagneholm
Skiljenämnden hävdade i en
mellandom att SL inte hade rätt
att häva eftersom det sedan avtalstecknande gått alltför
många år, under vilka SL gått med på alltför många
ändringar och tillägg till beställning. Därmed gällde inte
det ursprungliga avtalet.
– En hård lärdom är att vi borde hävt avtalet och
avslutat projektet redan 2013, och vi tar vårt fulla ansvar, för upphandling, projektledning och för att vi
hävde avtalet, avslutar David Lagneholm.
Sedan 2016 har SL genomfört omfattande insatser
för att rätta till brister i projektet och i SL:s organisation. Nu beställer SL en oberoende, extern utredning av
hela processen i syfte att fullt ut kunna lära av det inträffade och säkerställa framtida goda affärer.

Förstatliga tunnelbanan!
Debattinlägg. SLs försök att modernisera signalsystemet
på den röda tunnelbanelinjen har hittills kostat skattebetalarna i Stockholm 500 miljoner kronor och resenärerna fortsatt trängsel i tågen. Nu tvingas SL betala 500
miljoner plus rättegångskostnader för ingenting.
SLs förvaltningschef David Lagneholm försöker i ett
pressmeddelande ge en bild av att skadan inte är så stor.
Han säger att beloppet är lägre än det budgeterade för
signalanläggningen och att man redan avsatt ett visst belopp i böckerna. Faktum kvarstår att skattebetalarna
drabbas av minst 500 miljoner kronor.
Vi har i tidigare nyhetsbrev föreslagit att infrastrukturen för tunnelbanan ska tas över av Trafikverket. De
upphandlar signalsystem löpande och de har fasta resurser för detta.
SL kan inte ha fast personal för att driva stora infrastrukturprojekt utan lever på konsultinsatser.

Varför ska en region
bygga järnvägar?
Region Stockholm
har fullt upp med att
ge oss skattebetalare
en bra vård och ledningens uppgifter
måste inriktas på
denna uppgift.
För att få ett grepp
över hur stort skadeståndet på 500 miljoner kronor är kan Vardagen för resenärer på den röda
sägas att det motsva- linjen.
Foto: Vi Resenärer
rar 515 000 periodkort och 19 miljoner
enkelresor för pensionärer och studenter.
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Malmö först i Europa med 24-meters helelektriska bussar
Skånetrafiken pressinfo 2021-12-02. Malmö storsatsar på
kollektivtrafiken. Detta är frukten av ett nytt samverkansavtal mellan Skånetrafiken och trafikföretaget
Nobina i syfte att förbättra och bygga ut kollektiv-trafiken i
Malmö fram till 2027. Avtalet innebär
att nya helelektrifierade MalmöExpressen-linjer ska införas i
enlighet med det storstadsavtal som Region Skåne och
Malmö stad ingått med regeringen om kollektivtrafiksatsningar och 28 550 nya bostäder.
Den 1 juni 2014 lanserades de första MalmöExpressenbussarna (24-meters hybridbussar) i Sverige med linje 5. Det
var en början på den strukturbildande faktor som kollektivtrafiken kan vara och som inneburit en resandeökning på ca
150 procent sedan införandet.
Dagens MalmöExpressen-bussar finns på linje 5 i Malmö
och har en komfortkapacitet på 90 resenärer till skillnad mot
dagens vanliga buss som har en komfortkapacitet på 65 resenärer.
Stadsbusskoncept MalmöExpressen medför hög kapacitet
och bättre framkomlighet som möjliggör för både fler bostäder och en bättre boendemiljö.
Skånetrafiken har varit drivande i omställningen från fossilfritt till emissionsfritt med införandet av elbussar i Malmö
2018 tillsammans med trafikföretaget Nobina.
Redan idag trafikeras närmare 50 procent av staden med
helt elektrifierade fordon som bidrar till en tystare, bekvämare och en ännu mera hållbar kollektivtrafik och stad.
Bussarna drivs av förnybar el märkt med Bra Miljöval.
Nu läggs nästa pusselbit i detta bygge i och med
introduktionen av 5 nya MalmöExpressen-linjer och intro-

duktionen av nästa generations fordon. Totalt 94 stycken 24-meters elektrifierade bussar av BusRapidTransittyp. Malmö och Skånetrafiken blir först ut att introducera dessa i Europa.
Redan till sommar
en 2022 hälsas staden och resenärer välkomna ombord
på MalmöExpressen linje 8 som ska gå mellan Västra
Hamnen och Lindängen.
Sammantaget innebär det att ca 75 procent av
Malmös stadstrafik kommer att vara elektrifierad sommaren 2022.
I de nya objekten ingår även ombyggnader av bussterminaler och viktiga bytespunkter, åtgärder för att göra
kollektivtrafiken mer tillgänglig samt gatuombyggnader
i delar av stråken för berörda linjer. En ny kollektivtrafikbro byggs dessutom över Varvsbassängen längs
linje 5.
Foto: Skånetrafiken

Nya expressbussar Borås-Göteborg
Västtrafik pressinfo 2021-12-06. I samband med tidtabellsskiftet den 12 december får linje 100 en ny fordonsflotta
med 22 fabriksnya dubbeldäckare. De nya bussarna har rymligare sittplatser och flera andra bekvämligheter ombord. Utvändigt har bussarna Västtrafiks nya expressbussutseende
med inslag av rosa färg på fronten.
– För de som pendlar mellan arbete och skola känns det
viktigt att kunna erbjuda bekväma resor med kollektivtrafiken. Linje 100 är en av våra mest populära pendlarlinjer och
detta blir ett stort lyft för våra resenärer, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.
Barnstolar för de minsta
Bussarna är utrustade med wifi och usb-uttag, som gör det
lättare att till exempel arbeta eller studera under resan. Ombord finns sittplatser för 75 resenärer och plats för upp till
15 stående resenärer. På nedre våningsplan finns säten med
integrerad barnstol, som gör det säkrare och enklare att resa
med de allra minsta.

Fakta om de nya bussarna:
4,25 meter höga och 14,36 meter långa
Plats för 90 resenärer
Drivs av biodiesel
Tillverkade av Volvo Bussar
Foto: Andreas Sörthaga

4

Bromma ned 53 % jämfört med 2019
Swedavia pressinfo 2021-12-06. Under november reste
drygt 1,7 miljoner resenärer via Swedavias tio flygplatser.
Därmed är för första gången sedan pandemins inledning
närmare 60 procent av antalet resenärer tillbaka under en
enskild månad. Pandemiläget, mutationen Omikron och
nya restriktioner skapar dock en förnyad osäkerhet om
utvecklingen den närmaste tiden.
Vid Stockholm Arlanda Airport, Sveriges största flygplats, minskade flygresandet med 41 procent till
1 108 000 i november jämfört med november 2019.
Utrikesresandet minskade med 41 procent, medan minskningen var 43 procent för inrikesresandet. Jämfört med
november månad i fjol, som också var starkt präglad av
pandemin, ökade antalet resenärer med 358 procent.
Göteborg Landvetter Airport hade sammantaget
262 000 resenärer i november, en minskning med 45 procent jämfört med november 2019. Utrikesresandet minskade med 42 procent, medan inrikesresandet minskade
med 56 procent. Jämfört med november förra året var
resenärsökningen sammanlagt 351 procent.
Bromma Stockholm Airport hade drygt 95 000 resenärer under november, vilket är en minskning med 53 procent jämfört med november 2019.

På Swedavias sju regionala flygplatser varierade
resenärsminskningen mellan 30 procent och 51 procent under november och uppgick till sammanlagt
drygt 264 000 resenärer.
Alla regionala flygplatser hade också i november en
tydligt förbättrad resenärsutveckling jämfört med
föregående månader och jämfört med förra året.
Flygresandet vid Swedavias tio flygplatser har sammanlagt minskat med -55,6 miljoner resenärer sedan
pandemins start för 21 månader sedan.
Foto: Vi Resenärer

Nu har MTR tagit över Mälardalen!
MTR pressinfo 2021-12-09. Den 12 december tog MTR
över driften av Mälartåg. Samtidigt som MTR kliver in
som ny operatör med ansvar för trafikdriften börjar den
nya tidtabellen T22 att gälla. I den nya tidtabellen utökar
Mälardalstrafik antalet avgångar på flera av Mälartågs linjer. För att kunna leverera mer och bättre trafik till alla resenärer i Mälardalen fortsätter också introduktionen av nya fordon.
På söndag den 12 december, ett år efter att
MTR vann upphandlingen för Mälartågstrafiken,
tar MTR Mälartåg över
ansvaret för trafikdrift, kundservice ombord, driftledning
och störningshantering, fordonsunderhåll, fordonsstäd samt
ersättningstrafik.
– Vi känner oss väl förberedda för det viktiga uppdrag vi
står inför och vi kommer göra vårt yttersta för att övergången ska bli så smidig som möjligt för alla resenärer. Det
känns fantastiskt att få vara med och förverkliga den historiska satsning som Mälardalstrafik nu gör i StockholmMälardalen och vi ser verkligen fram emot att få välkomna
alla resenärer ombord från och med söndag, säger Frida
Ukmar, vd MTR Mälartåg.

Utökad tidtabell och fler nya tåg
Parallellt med att MTR tar över driften av Mälartåg
träder den nya tidtabellen T22 i kraft. Den största
enskilda satsningen i den nya tidtabellen är fler avgångar med Mälartåg på linjen
Örebro/Arboga – Eskilstuna –
Stockholm – Arlanda – Uppsala på vardagar i vardera riktningen.
Detta sker genom att MälarHelena Ekroth
dalstrafik etablerar egen omfattande trafik på delsträckan Stockholm – Arlanda –
Uppsala, som länkas ihop med den befintliga trafiken
på Svealandsbanan.
Under perioden december 2019 till juli 2021 har
de 33 första Mälartågen satts i trafik och leveransen
av ytterligare tolv tåg har inletts. Målsättningen är att
samtliga ska vara i trafik under det första kvartalet
2022. När samtliga tåg introducerats består flottan av
51 tåg, varav 45 dubbeldäckade ER1 och sex regionaltåg av modell Regina X50.
– Nu blir Mälardalslivet ännu lite bättre. Sveriges
tillväxtmotor, Stockholm-Mälardalen, får nu fler tåg
och nya avgångar till nytta för sömlöst pendlande till
jobbet, skolan eller nära och kära, säger Helena
Ekroth, vd Mälardalstrafik.
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Stor efterfrågan på biljetter hos VyBus4You
VyBus pressinfo 2021-12-09. Jul och nyår brukar vanligtvis förknippas med ett högre tryck av resande för busstrafiken – så även i år.
Sedan Vy Bus4You släppte sina resor för julledigheten
har bokningstrycket ökat gradvis.
Med några veckor kvar fram till jul gör bussföretaget
Vy Bus4You nu sig redo för ett utökat turutbud och en
ökad efterfrågan. Den senaste tidens bokningar tyder på
att det blir en förhållandevis stadig jultrafik på vägarna.
– Sedan vi släppte vår tidtabell för vinterperioden har vi
sett ett förhöjt tryck på försäljningen för de dagar som
sammanfaller runt jul och nyår. Det är egentligen inget
ovanligt i sig. Vi har erfarenhet av att hantera ett högre
resetryck i samband med stora högtider, säger Elvir
Rascic, Affärsområdeschef på Vy Bus4You.
För att möta efterfrågan har Vy Bus4You utökat sin
trafik under perioden 20 december till den 2 januari,
framförallt på linjen Göteborg – Jönköping – Stockholm.
Fler turer för resenärer att välja mellan
Historiskt sett är det högst tryck på resor den 23e och 26
december. Genom att utöka antalet avgångar vill Vy

Bus4You ge fördel för möjligheten för ett utspritt resande
i jul.
– Med vårt utökade utbud kan vi i förlängningen förhoppningsvis även sprida ut resandet. Tillsammans med
vår möjlighet att även kunna boka singelsäte ombord på
Vy Bus4You hoppas vi kunna erbjuda ett aktuellt erbjudande för våra resenärer, säger Elvir Rascic.

Elbussar ger bättre luft och mindre buller
Transdev pressinfo 2021-12-13. Ett år efter att
Transdev satte in 145 nya elbussar i Göteborg, Mölndal
och Partille den 13 december 2020, på uppdrag av Västtrafik, märks nu klimat- och miljövinsterna tydligt. En
halvering av kvävedioxidutsläppen och en minskning av
koldioxidutsläppen med 10 procent är några av de positiva effekter som elektrifieringen har lett till under året
som gått. Kvävedioxidbesparingarna motsvarar de årliga
utsläppen från drygt 8 000 medelbilar.
För exakt ett år sedan lanserade Transdev Nordens
största elbussflotta i Göteborg, Mölndal och Partille med
totalt 145 elbussar på uppdrag av Västtrafik.
Enligt Västtrafiks prognoser har utsläppen av de hälsofarliga kväveoxiderna i busstrafiken nästan halverats, från
108 ton 2020 till 58 ton år 2021 sedan lanseringen.
Enligt uppgifter från Naturvårdsverket, motsvarar dessa
kvävedioxidbesparingarna utsläppen från drygt 8 000
medelbilar som kör 1100 mil per år, vilket är den genomsnittliga sträckan som en bil kör varje år i Sverige.
- Det här är fantastiska siffror, samtidigt som man ska
komma ihåg att utsläppen från vår busstrafik redan var
väldigt låga. Nu fortsätter vi jobba mot målet att all kollektivtrafik i städerna ska vara helt elektrifierad senast
2030, säger Hanna Björk, hållbarhetschef på Västtrafik.
Förutom utsläppen av kväveoxid syns även stora skillnader i koldioxidutsläppen. De har minskat med 10 procent under året, från 16 500 ton år 2020 till 14 500 ton
år 2021. Elbussarna har även haft positiv effekt på utsläppen av partiklar. Under året beräknas de ha
minskat med cirka 19 procent, från cirka 900 kilo till
730 kilo.

- Det är mycket glädjande siffror som kommer som ett
kvitto för allt jobb som lanseringen av elbussflottan har
krävt under 2020. Förutom att det blir tystare i våra städer
får också våra förare en bättre arbetsmiljö med minskat buller och mindre vibrationer. Vi är stolta över att kunna bidra
till att bygga framtidens hållbara stad, säger Anders Ekman,
affärschef Göteborg, Mölndal, Partille på Transdev Sverige
AB.
Mer om Transdev i Västra Götaland: Varje dag hjälper
Transdev människor att resa hur de vill och var de vill i
Västra Götaland med buss och båt. Förutom att köra busstrafik i Göteborg, Mölndal och Partille med totalt 372 bussar varav 145 är elbussar, kör också Transdev kollektivtrafik
till sjöss i Göteborgs södra skärgård och över Göta älv med
sitt rederi Styrsöbolaget.
Foto: Transdev
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Nystart för flyg Trollhättan-Bromma
Trollhättans flygplats pressinfo 2021-12-09. Nybildade
flygföretaget Västflyg AB återstartar det reguljära flyget
mellan Trollhättan-Vänersborgs flygplats och Bromma.
Ägare till bolaget är tre välkända entreprenörer med förankring i regionens näringsliv och breda engagemang i ett stort
antal branscher. Preliminär återstart för flygtrafiken är den
7 mars 2022.
– När trafiken är i full gång blir det 14 avgångar till
Bromma från söndag till fredag och lika många turer tillbaka, säger Västflygs vd, Jenny Iodlovsky Norrby.
– Vi kommer att flyga med egna svenska besättningar och
en Saab 340 med plats för 33 passagerare.
Jenny Iodlovsky Norrby betonar vikten av att Västflygs
ägare och styrelse är starkt förankrade i regionen.
- De har hjärta och intresse för vår del av Sverige. De vill
bidra till att öka regionens attraktivitet ytterligare genom

Trollhättans flygplats

Foto. Trollhättans flygplats

snabba och bra flygförbindelser med Stockholm i ett
första läge, och eventuellt med andra destinationer
framöver,

SJ tar över Krösatågen
Skånetrafiken pressinfo 2021-12-09. Krösatågen går in ett
nytt trafikavtal med start 12 december. I avtalet ingår både
drift och underhåll av samtliga Krösatåg. Fokus ligger på att
skapa bästa möjliga upplevelse för kunden – trygghet och
bekvämlighet är viktiga delar i avtalet.
SJ AB tar över som operatör 12 december. Den gemensamma trafikvolymen uppgår årligen till cirka 7,5 miljoner
kilometer. Krösatågen och Kustpilen hade 2019 tillsammans
3,5 miljoner resenärer. Skånetrafiken är en del av Krösatågen med trafik mellan Hässleholm och Växjö med de
skånska stationerna Ballingslöv, Killeberg och Osby. Sträckan körs i samarbete med Länstrafiken i Kronoberg.
Förbättringskraven i det nya avtalet som startar den 12
december är bland annat:
•Fokus på att bibehålla den höga kundnöjdhet som finns
redan idag.
•Drift och underhåll, ett optimerat underhåll, ökad kvalitet och effektivitet ökar också möjligheten att städa tågen
bättre, vilket är viktigt för kundens helhetsupplevelse. Vi
behåller tågens fina skick tills nya fordon levereras.
•Ersättningstrafiken stärks genom ett nätverk av bussar i
beredskap som ska bidra till att kunden sätts i centrum vid
störningar.
Trafiken har upphandlats tillsammans av Blekingetrafiken,
Hallandstrafiken, Jönköpings länstrafik, Kalmar länstrafik,
Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken. Ett av målen i
avtalet är att öka kundernas nöjdhet samt att arbeta långsiktigt med att behålla fordonens och depåernas värde. SJ AB

tar över personalen som har lång erfarenhet av att jobba
med Krösatågen, vilket bidrar till att kompetens och kvalité kan bibehållas och skapar en bra kundupplevelse.
–Våra kunder som reser i Norra Skåne och över länsgränsen kommer att få en bättre reseupplevelse med
större fokus på service och bemötande, säger Mats Ohlsson, senior trafikutvecklare på Skånetrafiken.
Krösatågen binder samma södra Sverige och skapar möjligheter att leva, studera och arbeta i hela regionen, över
länsgränserna. Med avtalet som startar 12 december är
det fokus på det personliga mötet, kundens behov för att
skapa en bra upplevelse av resan som gör att kunden
kommer tillbaka. Ombordpersonalen har en stor möjlighet bidra till att våra gemensamma kunder ska trivas och
få en välkomnande resa hela vägen fram.
Foto; Krösatågen

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
7

