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Tågoperatören Vy vill ha mer pengar för att säkra nattågstrafiken till norra Sverige.
FOTO: ULRIKA VALLGÅRDA

Nattågstrafiken i fara om inte ersättning ges
NORRBOTTEN

Tågoperatören Vy kräver mer pengar för den fortsatta nattågstrafiken till norra Sverige.

Kravet framförs i ett brev till Trafikverket, där Vy kräver ett nytt möte för att diskutera saken.

"Vi känner oss tvungna att eskalera frågan om nattågstrafikens fortsatta drift för att situationen ska prioriteras och tas på större allvar", står det i
brevet.

Vy anser att Trafikverket felaktigt utgått från att antalet passagerare under andra halvåret 2021 inte skulle förändras särskilt mycket från hur det
var 2017-2019.

"Passagerarvolymen har dock minskat drastiskt", står det i brevet.

Orsaken till minskningen är coronapandemin, både för att människorna rest mindre och för att regeringen infört restriktioner för resandet.

Enligt Vy:s beräkningar har resandet på sträckan Stockholm-Boden-Narvik under 2021 varit 31 procent längre än innan pandemin 2018, och
23 procent lägre jämfört med 2019.

Under första halvåret 2021 var resandet 39 procent lägre än motsvarande tid 2019. Under andra halvåret 2021 var resandet 9 procent lägre än
under motsvarande tid 2019.

"Att nattågstrafiken skulle vara opåverkad av pandemin stämmer naturligtvis inte", står det i brevet.

Vy framhåller att man bara fått några mindre extra stöd under pandemin.

Vy anser att pandemin utgör en oförutsägbar händelse då det gäller upphandlingen och en allvarlig avvikelse från normala förutsättningar.

"Situationen är mycket allvarlig och handlingsalternativen få och tydliga.....Vy och Trafikverket bör ha ett delat ansvar för den negativa påverkan
pandemin haft på natttågstrafiken och hitta en balanserad, men högre ersättningsnivå som kompenserar resandetappet", står det i brevet.

Vi har varit i kontakt med Christer Berglund, affärsområdeschef och pressjour vid Vy. Han kunde för dagen inte svara på fler frågor om Vy:s
krav.
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Bengt Olsson, presschef vid Trafikverket, säger att man naturligtvis ska ha ett möte med Vy om företaget vill det.

– Det har av olika praktiska omständigheter inte gått att få till än. Men naturligtvis ska vi träffa Vy om de vill ha ett möte, säger han.

Bengt Olsson framhåller dock att Trafikverket inte kan skjuta till mer pengar till Vy på grund av minskat resande under pandemin.

– Då det gäller extra pengar på grund av pandemin är det regeringen som ska besluta om det. Vi har gjort en offentlig upphandling av
natttågstrafiken som gick till Vy. Den upphandlingen gäller oavsett pandemin. Om summorna i upphandlingen ska förändras så måste det till en
ny upphandling, säger han.

Kent Lidman


