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– Vi måste i alla sammanhang våga ta 
diskussionen om det vi håller på med. Vi 
kan inte vara fega eller väja för svåra frågor, 
menar Matts. Det är bra om vi väcker käns-
lor kring vår verksamhet.
– Min inställning är att vi som tjänstemän 
måste ta fram så bra underlag som möjligt 
för att politikerna sedan ska kunna fatta be-
slut. Vi ska också sedan utforma trafiken så 
att vi utnyttjar resurserna på bästa sätt, där 
de gör bäst nytta.

Matts Hildebrand har varit VD för X-trafik 
i fyra veckor när han ställer upp i en intervju 
för Resa. Han tar emot på sitt tjänsterum i 
Söderhamn, där han sitter med utsikt mot 
Kalles gatukök.
– Den här första tiden har förstås varit otro-
ligt spännande. Jag lär mig nya saker hela 
tiden. 

Matts kommer närmast från ett jobb som 
verksamhetsansvarig för Hjälpmedel SAM. 
Där har han och medarbetarna lyckats göra 
olika tekniska hjälpmedel till en naturlig del 
av vardagen för många fler människor än 
tidigare.
– Den parallellen kan man även dra med 
X-trafik, tycker jag. Vi ska också göra det 

lättare för människor att leva. Däremot 
tror jag att vi alla måste vara beredda att 
förändra våra livsmönster för att passa in i 
morgondagens samhälle. Vi måste bli lite 
mindre bekväma av oss. 

– Samtidigt finns det en inbyggd mot-
sättning i det vi säger, menar Matts. Om 
vi får fler människor att resa kollektivt ökar 
också kostnaderna för trafiken. Då behövs 
fler bussar och fler förare, eftersom de fles-
ta av oss reser på morgonen och kvällen. 
Och ökade kostnader är inget som politiker 
brukar gilla.

– Vi måste arbeta med alternativa lös-
ningar på de här problemen. Min uppgift 
är bland annat att ställa en massa frågor. 
Hur har ni löst det? Kan vi göra på något 
annat sätt? Jag tror också att vi måste sam-
arbeta mycket mer mellan länen för att 
hitta lösningarna. Människors resvanor tar 
ju inte hänsyn till länsgränser.
– Mitt intryck hittills är att länen jobbat lite 
för mycket för sig själva. Men vi ska också 
använda oss av goda exempel från helt 
andra områden. Hur vi möter våra kunder? 
Där spelar det ingen roll varifrån vi tar idé-
erna, tycker jag. 

Har du rätt attityd?

Med rätt attityd kan man komma 
hur långt som helst. Kors och tvärs 
i hela vårt län, till exempel. Vad 
som sedan är rätt attityd kan för-
stås variera från fall till fall och mel-
lan olika personer. Det vi vill lyfta 
fram med frågan i rubriken är att 
vi alla, åtminstone då och då, bör 
fundera över våra attityder.

X-trafik och Stadsbussarna i Gävle 
genomförde förra året en under-
sökning i en del av Bomhus utanför 
Gävle. Förvånansvärt många av de 
som svarade uppgav att de inte 
åkte buss på grund av att buss-
tiderna inte passade dem. I det 
aktuella området går bussarna var 
10:e minut … Nu kan svaren kan-
ske också bero på att informatio-
nen om trafiken varit bristfällig. Det 
får vi i så fall ta på oss. Men är det 
inte så att våra svar och beteenden 
i många fall beror på de attityder 
vi har till saker och ting. Då kan det 
vara enklare att dölja sig bakom 
”enkla” svar. ”Tiderna passar inte”, 
”det är för trångt på bussen”, 
”det är för dyrt”. 

Vi hoppas att fler ska upptäcka 
fördelarna med att resa kollektivt. 
Vi inser att det inte passar alla
eller i alla situationer. Men vi är 
fast övertygade om att fler borde 
ta chansen. Med rätt attityd kan 
du komma långt i ditt resande.
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Matts på ny plats
X-trafiks nya Vd heter Matts Hildebrand. Han har redan stuckit ut hakan några gånger i intervjuer.  
Han har sagt att de som bor på landsbygden inte kan räkna med att ha samma servicenivå på 
kollektivtrafiken som i tätorterna. reaktionerna kom omedelbart i form av insändare.
tEXt: Mats Näslund  foto: Stefan Estassy

”om vi får fler 
att resa med 

oss ökar också 
kostnaderna.”

Just frågorna om bemötande verkar ligga 
Matts varmt om hjärtat. Han ser det som 
ett av X-trafiks problemområden.
– Det är en lite speciell situation genom att 
vi hela tiden arbetar via de entreprenörer 
som kör vår trafik eller bemannar vår be-
ställningsfunktion. Om de inte lever upp till 
våra krav är det ändå X-trafik 
som drabbas av kritiken. Vi 
måste arbeta väldigt aktivt 
med våra entreprenörer kring 
de här frågorna.
– de områden som fungerar 
riktigt bra är framför allt X-Tå-
get, Trafikupplysningen och 
vår hemsida, tycker Matts. 
X-Tåget är en succé och har 
bidragit till att människor kan 
bo kvar i hela länet men pendla till utbild-
ningar och jobb. Det är enkelt, bekvämt, 
prisvärt, säkert och miljövänligt.
–Trafikupplysningen ligger alltid i topp i 
undersökningar, där möter vi våra kunder 
i direktkontakt. De som arbetar där verkar 
ha en stark gemensam vilja att göra ett bra 
jobb. Vår hemsida känns också bra. Den 
underlättar för våra resenärer att planera 
och nu kan man också köpa sina kort direkt 
via hemsidan.

– Äntligen har frågan om biogas tagit ny 
fart i vårt län. Det finns en stark vilja från 
flera intressenter att lyfta fram förnybara 
energikällor. Jag hoppas att det kommer 
tappställen i Gävle för naturgas. Det är 
första steget för att senare kunna införa 
biogas. I Uppsala produceras redan bio-

gas och Sundsvall planerar att 
bygga en fabrik. Det borde vi 
kunna göra i vårt län också.
– Vi får brottas med frågan om 
vad det skulle kosta, men vår 
inställning är i alla fall positiv. 
I kommande upphandlingar av 
trafik kan vi sedan välja att ställa 
krav på att entreprenörerna ska 
använda förnybara drivmedel, 
säger Matts Hildebrand.

Matts nämner ytterligare några om-
råden som han ser som angelägna att ta 
tag i för X-trafik. Troligen kommer han att 
identifiera fler i takt med att han sätter sig 
in i verksamheten. Men det återkommer 
vi till längre fram i tiden. Ett område som 
han, trots sin position, inte kan påverka är 
tillgången på tåg. Så när vi ska fotografera 
Matts på Söderhamns perrong, får det bli 
utan tåg i bakgrunden. 

namn: Matts Hildebrand
ålder: 50 år

familj: Gift med Eva, 
barnen Axel, Märta, Nils och Harriet

gör: VD för X-trafik, 
tidigare verksamhetschef 

på Hjälpmedel SAM
Bor: Kilafors
Kör: Subaru

åker: Buss linje 100 och bil
drömresa: Berlin, för att få en känsla 

av vad som händer och sker
intressen: Knuttimring. 

Blev fascinerad av Hälsingegårdarna, 
storleken, sättet att bygga, färgerna.
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Alice berättar att den här upplagan av 
Idol har sålt mest skivor av alla hittills. Hon 
trodde att intresset kanske skulle svalna 
efter jul, men fortfarande kommer massor 
med publik när idolerna uppträder. För-
utom Alice är det Kevin och Robin B som 
åker runt.
– Vi har en jättebra turnébuss som vi reser 
i och människor som hela tiden tar hand 
om oss. I bussen tittar vi på film eller sover 
mellan spelningarna. Det jobbiga är inte 

Idol-resan 
började i Hedesunda
– Jag har nog ett slags hat-kärleksförhål-
lande till att åka buss, säger Alice och ler.
Alice Svensson är hemma på besök i He-
desunda. Hon har ”ledigt” tre dagar från 
Idol-turnén som drog igång direkt efter 
finalen i december.
– Vi besöker två till tre orter varje dag, 
sjunger var sin låt och sedan signerar vi 
Idol-skivan efteråt. Det är helt galet! Jag 
trodde aldrig att det skulle bli så stor upp-
ståndelse.

själva turnerandet utan att orka hålla kon-
centrationen när man signerar. Jag vill ju 
vara på topp hela tiden och inte se uttrå-
kad ut eller verka nonchalant inför alla de 
som kommit för att få min autograf.
– Jag har hela tiden varit inställd på att 
jobba hårt, säger Alice. Mycket har jag 
gjort på ren vilja, min styrka är att jag kan 
ta en dag i taget. Jag är envis, det har ta-
git mig väldigt långt.

Alice vet inte exakt. Men det måste vara hundratals 
eller tusentals gånger som hon tagit bussen mellan 
Hedesunda och gävle. Minst två gånger om dagen till 
Solängsskolan från årskurs 7. ibland en sväng till för 
att sjunga på fritidsgården Helges. nu sitter hon 
på bussen igen in mot gävle.
tEXt: Mats Näslund  foto: Stefan Estassy

resenären
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namn: Alice Svensson.
ålder: 17 år.
familj: Mamma, pappa och lillasyster.
Bor: Hedesunda.
gör: Ute på Idol-turné, har sabbatsår 
från Jazzlinjen på Vasaskolan i Gävle.
åker: Turnébuss, bil, flyg, tåg.
Kör: Övningskör. Vill ha en Audi TT 
eller annan sportbil.
drömresa: New York, städernas stad, 
känns som en stad för mig.

i slutet av november förra året bör-
jade Konsum Gävleborg sälja värde-
kort i sina butiker. I ett enda slag fick 
X-trafik 23 nya köpställen.

– det här har överträffat alla våra 
förväntningar, säger Therese Nilsson, 
försäljningsutvecklare på X-trafik. Vi 
trodde inte att våra kunder skulle för-
ändra sitt köpbeteende så snabbt.

innan Coop började försäljningen 
köptes cirka 15 procent av alla värde-
kort på något av X-trafiks försäljnings-
ställen. Nu, efter bara några månader, 
säljs 40 procent av alla värdekort som 
förköp.
– Hela förklaringen är inte att vi utö-
kade antalet försäljningsställen, säger 
Therese Nilsson. Vi förändrade också 
samtidigt prisstrategin så förköp gav 
ett högre värde att resa för.

– Vi är jättenöjda med att X-trafik 
finns hos oss, säger Nils-Eric Haglöw 
på Konsum Gävleborg. Det har tagits 
emot väl i våra butiker och av våra 
kunder. Vi försöker knyta så många 
olika aktörer som möjligt till oss.
– Vi har fått signaler från butikerna att 
man vill ha fler valörer än 200:- och 
400:- på värdekorten. Jag hoppas 
att X-trafik kan utöka sortimentet hos 
oss.

Värdekort på 
Coop en succé

det finns mycket som Alice har varit tvung-
en att vänja sig vid i sin nya roll som idol.
– Idol kan ge en jättebra start till en artist-
karriär. Men det är också tufft att det nu 
finns folk som har åsikter om allt jag gör, sä-
ger, äter eller har på mig. Nu tar jag åt mig 
av sånt som skrivs och sägs, men måste lära 
mig att hantera det bättre. Andreas i Idol-
juryn försökte coacha mig kring det.

Sony BMg har option på att skriva kon-
trakt med Alice. Just nu är hon sin egen, 
vilket gör att hon måste sköta allt själv (med 
viss hjälp av mamma). Ledigheten innebär 
inte någon vila utan tvärt om en massa sa-
ker som måste ordnas.
– Jag har bara ett mål just nu och det är 
att kunna försöja mig som artist, förklarar 
Alice. Min dröm är att bygga en karriär på 
pop, rock, soul och R’n’B. Nästa steg är att 
få göra en egen platta, men i den här bran-
schen kan allt hända. 
– Det finns förstås saker som jag inte vill 
göra eller bli förknippad med. Jag vill kun-
na stå för det jag gör och känna att det pas-
sar min person. Jag skulle kunna tänka mig 

att vara med i Melodifestivalen om jag blir 
erbjuden rätt låt, men inte nåt som ligger åt 
dansbandshållet. Det är inte jag.

det märks att Alice redan har fått en gan-
ska god inblick i livet som artist. Någon kän-
dis tycker hon inte att hon är ännu, även om 
en flicka i 10-årsåldern hejar förtjust när vi 
kliver på bussen i Hedesunda. Strax före jul 
fick hon dessutom fly in bakom kulisserna 
på ett köpcentrum för att hysterin blev för 
stor.
– Jag, Kevin och Robin B skulle försöka 
handla julklappar och hade bara en timme 
på oss. Men det gick inte, uppståndelsen 
blev för stor och grabbarna fick ta tag i mig 
och bära mig i säkerhet in på ett kontors-
rum.

när bussen kommer fram till Gävle säger 
vi hej då till Alice och hon skyndar iväg över 
Stortorget till ett möte. Säkert kände en och 
annan förmiddagsflanör igen henne. Men 
gävleborna är faktiskt kända för att låta sina 
kändisar vara i fred ute på stan. Alice slapp 
förhoppningsvis fly den här gången.
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Under vintern och våren genomför 
X-trafik en attitydkampanj i hela länet. 
Kampanjen har tagit fasta på en del 
av de förutfattade meningar och ne-
gativa attityder som ofta dyker upp 
kring kollektivtrafiken i allmänhet och 
busstrafiken i synnerhet.
– Ett vanligt argument från människor 
som inte reser kollektivt är att bussti-
derna inte passar eller att det är för 
dyrt, säger X-trafiks affärschef Lars 
Björling. Men om man går in och stu-
derar det närmare stämmer inte ar-
gumenten i praktiken. Många fler än 
idag skulle både kunna resa smidiga-
re och billigare än om de till exempel 
reser med bil. Det handlar oftare om 
att det är svårt att bryta vanor och att 
man har attityder mot kollektivtrafiken 
som bygger på gamla upplevelser. 

– Vi hoppas att vi lyckas väcka en 
del uppmärksamhet med kampanjen 
och få en och annan att både fundera 
över sina resvanor men framför allt 
prova på om bussresor kunde vara ett 
alternativ som fungerar. Vi försöker 
på vår sida hela tiden utveckla servi-
cen och sätta in vår trafik där den gör 
mest nytta.
– Ett bra exempel på hur vi försöker 
underlätta för våra resenärer är att det 
sedan några månader tillbaka går att 
köpa våra kort via vår hemsida. Det 
har blivit en stor succé och är något vi 
självklart ska erbjuda våra resenärer, 
säger Lars Björling.

Kampanj 
ska ändra 
attityder

Fundera över 
dina resvanor

Det är så Det är så

Busstider

på bussen!

Det är så

till hållplatsen!

I Gävle har 80 % av invånarna 
mindre än 500 meter till när-
maste busshållplats. Så bra är 
det förstås inte i hela länet 
och framför allt inte på 
landsbygden. Men kan-
ske stirrar vi oss ibland 
blinda på att det alltid 
ska vara ”om hörnet” 
för att vi ska tycka 
att det är ok. En prome-
nad på 10-15 minuter till 
hållplatsen är ganska bra 
vardagsmotion.

Att resa med enkelbiljett 
och betala kontant kan 
i många fall kännas 
dyrt i förhållande till 
sträckan. Men om du 
istället köper något 
av våra kort, sjunker 
kostnaden direkt. Allt 
beror också på vad man 
jämför med. gå in på 
vår hemsida och använd 
länken till Konsument-
verkets bilkalkyl. där får 
du ett litet perspektiv på 
vad resor kan kosta.

Vår trafik är tätast 
när flest människor 
har behov av att 
resa. trots att vi 
har alla våra bussar 
ute på morgnar och 

kvällar kan det ändå 
uppstå trängsel på 

vissa turer. Vår verksam-
het kräver tyvärr en del 
planering och långsiktig-
het. Vi kan inte köpa in hur 
många bussar som helst el-
ler anställa förare med kort 
varsel. Men när vi ser att 
det finns underlag till mer 
trafik försöker vi utöka med 
tätare turer eller större 
bussar.

På de stora busslinjerna kör bussarna 
var 10:e, 15:e eller 20:e minut under 
en stor del av dagen. gå in på 
X-trafiks hemsida www.xtrafik.se 
och se efter i reseplaneraren hur 
dina resor skulle kunna förändras. 
Vår trafikupplysning står också till 
tjänst om du har funderingar kring 
ditt resande, telefon 0771-9 10 10 9.

6 resa
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Vanliga 
frågor & svar

det kommer många frågor till vår trafikupplysning varje dag. 
En del av dem är såna som återkommer. Här har vi samlat några av 
de vanligaste, som kanske du också gått omkring och funderat på.

Varför får inte jag 
samma rabatt på 

värdekortet vid köp 
på bussen som på 

ett köpställe?

Har jag som  
är studerande 
någon rabatt?

– Vi försöker att minska 
kontanterna på våra fordon 
och den del i detta är att 
man får mer värde på kor-
tet om man köper det på 
våra kundcenter, köpställen 
eller via e-handeln.

Den som kan visa upp en giltig 
studerandelegitimation får 
35% rabatt på biljetter och kort.

Det kan vara så att bussen redan 
börjat åka ut från hållplatsen 
och har då tyvärr ingen 
möjlighet att stoppa och 
köra in till hållplatsen igen med 
hänsyn till trafiksäkerheten.

Under Trafikupplysningens öppettider 
kan du vända dig dit ( 0771-9 10 10 9). 
Dessutom har vi resegaranti som inne-
bär att om du riskerar att bli mer än 20 
minuter sen till ditt resmål har du rätt 
att få ersättning. På vår hemsida under 
”Kundservice” finns information om 
villkoren för resegarantin och en blan-
kett för att ansöka om kompensation.

Varför stannar 
inte bussen när jag 
kommer springande 

till hållplatsen?

från och med mars 2008 togs sam-
ordning och beställning av sjukre-
sor och färdtjänst över av företaget 
Samres AB. Förändringen har i några 
fall lett till negativa reaktioner från 
kunderna. Den ansvariga för X-trafiks 
sjukreseenhet, Inger Engvers, bekräf-
tar att det kommer något fler klago-
mål nu än tidigare.
– Vi får en handfull klagomål per må-
nad, vilket inte är så mycket med tanke 
på att det görs cirka 50.000 resor en 
normal månad. Men självklart ställer 
det till problem för den som drabbas.
– Vi utreder alla klagomål och tar upp 
dem med Samres för att hela tiden 
försöka förbättra servicen, berättar 
Inger. Det kan till exempel handla om 
bilar som fått körorder till fel adress 
för att hämta resenärer. Alla beställ-
ningssamtal spelas in, så vi kan alltid 
gå tillbaka och se vad som gått snett.

En del av kritiken har gällt att be-
ställningsoperatörerna haft bristande 
språkkunskaper, eftersom vissa av 
dem sitter i Estland, och därför miss-
uppfattat beställningar.
– Det stämmer kanske i några fall, men 
lika ofta har beställningen tagits emot 
av operatörer i Falköping. Operatö-
rerna i Estland genomgår grundliga 
spåktester innan de får jobbet. Verk-
samheten var inte helt felfri tidigare 
heller när den sköttes av den förra be-
ställningscentralen. 
– Jag vet att det kan vara en stressig 
situation även för den som ringer och 
beställer en resa. Men det är viktigt att 
både beställare och mottagare försö-
ker vara så tydliga som möjligt för att 
undvika fel. Samtalet kostar inte mer 
om man tar god tid på sig och blir helt 
överens innan det avslutas.

Kritik mot 
X-trafiks 
beställnings-
central

Vart ska jag 
vända mig om 

bussen inte 
kommer?
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Längst ned i källaren på idrottshallen i 
Bollnäs ligger D-hallen. Där står pingisbor-
den uppställda på rad och där tränar Simon 
två kvällar i veckan. Två kvällar i veckan åker 
han till Söderhamn för att träna med SUIF. 
Och på helgerna är det oftast matcher och 
turneringar.
– Vi har ett bord hemma också, där brukar 
jag spela med brorsan eller kompisarna när 
jag är ledig, säger Simon. Jag har spelat 
pingis i tre år. Jag tycker det är roligt att 
träna olika slag och att spela matcher för-
stås.

Simon beskriver sin spelstil som offensiv. 
Bästa slaget är forehandsmashen – back-
handloopen behöver han träna mer på. 
När jag pratar med Simon är det tydligt 
hur enkelt och självklart allt runt pingisen 
är för honom. Jag försöker leta efter ner-
vositet inför matcherna, om han har några 
vidskepliga ritualer eller hur han reagerar 
när han förlorar. Men Simon är lika lugn och 
obekymrad oavsett vad saken gäller.
– Jag brukar inte tänka eller göra nåt sär-
skilt inför matcherna, jag går bara ut och 
spelar. Jo, jag kan bli lite sur när jag förlorar 
men det går över fort.

Simon är just nu rankad som nummer 40 
i sin årsklass i Sverige. Som bäst var han 
nummer 15. Vid senaste SM kom han 8:a 

och var bäst i Norrland. Målet är att bli 
världsetta.
– Min idol är J-O Walldner, 
men jag har aldrig sett honom 
live, bara på TV. 

Han siktar på att gå bordten-
nisgymnasiet, kanske i Söder-
hamn. Så småningom hoppas 
han få komma ut i världen och 
spela. Och självklart vill han 
vara med i OS, antingen redan 
2016 eller 2020. Eller varför inte båda två? 
Simon Norevi är nämligen en kille med en 
stor trygghet och ett stort självförtroende. 
Kommande helg ska han spela en turne-
ring i Skyttorp utanför Uppsala.
– Jag ställer upp i tre klasser och tänker 
vinna alla tre, säger Simon. Jag påmin-

Tänk dig att du är 12 år och redan 
vet vad som är allra roligast att 
hålla på med. i Simon norevis fall 
är svaret bordtennis. Eller pingis. 
det spelar ingen roll vad vi kallar 
det, bara han får träna och spela. 
Pappa Kent, däremot, han får 
snickra nya hyllor till prissamlingen.
tEXt: Mats Näslund  foto: Stefan Estassy

Simon säger: 
pingis!

”Jag brukar 
komma hem med 
tre-fyra bucklor 

från varje 
turnering.”

Profilen

ner honom om att jag kommer att kunna 
kontrollera resultaten innan 
den här tidningen går i tryck, 
men Simon backar inte från sitt 
mål.
– Jag brukar komma hem med 
tre-fyra medaljer eller bucklor 
från varje turnering.
Vi får hoppas att pappa Kent 
även fortsättningsvis kan tänka 
sig att snickra hyllor. Hur gick 
det då för Simon i Skyttorp? 

Kanske satte det tuffa spelschemat och 
den tidiga avresan från Bollnäs några käp-
par i hjulet … En klasseger blev det i P13. 
I P12 kom han sexa och i P14 åkte han ut 
redan i poolspelet. Men Simon har tiden 
på sin sida. Har han sagt att han ska bli 
världsetta så blir han nog också det.

namn: Simon Norevi
ålder: 12 år

familj: Mamma Kristina, pappa Kent, 
Jonathan 14, Adam 8, Mikaela 4 och 

rottweilern Rocky.
Bor: Lottefors, utanför Bollnäs.

gör: Går i 6:an, Björktjära skola, 
spelar pingis i Kometen, div 4.

åker: Skolbuss, bil.
Kör: Cykel.

drömresa: Kina, för att spela pingis 
och se kinesiska muren.
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Arbetet med att förbättra vår verksamhet och service pågår ständigt. För att du ska se 
vad som är planerat under året, har vi sammanställt en lista som vi tänker pricka av i takt 
med att vi har klarat av punkterna. Saknar du något på listan? Finns det andra förbätt-
ringar som du tycker att vi borde göra? Skicka ditt förslag till marknad@x-trafik.se

Nya bussar, nya tider och ny teknik

  Uppdaterad hemsida
  nya Köpställen för Värdekort  

  X-Tågen utrustas med hållare för två cyklar  Biljettautomater vid Rådhustorget i Gävle 
  40 nya bussar i Hälsingland   50 rekonditionerade bussar i Gästrikland  Alla landsbygdsbussar i Gästrikland och 40 bussar i Hälsingland får alkolås,           

     klimatanläggning och ISA (hastighetsövervakning)  Alla 130 bussar på landsbygden får säkerhetsbälten  Alla landsbygdsbussar får cykelhållare  Länets väderskydd blir rökfria  90 bussar som klarar miljökraven för tunga fordon som ställs år 2018 
  Försök med alternativa bränslen   Trafiken på linje 67 till Kungsgården via Norra vägen utökas

  Linje 65 till Skärså görs om till sommarlinje  Ny snabbare linjesträckning för linje 64 (trafikerar ej Mohed) 
  Linje 100 upphör att trafikera Mohed och blir på så sätt snabbare
  Ny omstigningshållplats mellan linje 64 och 100 i Kinsta 
  Fler turer på linje 18 mellan Sörby och Rådhuset  Linje 1 kommer endast att trafikera sträckan Bomhus-Valbo

  Ny linje 91 kommer att trafikera sträckan Sandviken-Valbo
  Direktbuss från Forsbacka, motorvägen från Valbo Köpstad till Gävle på morgonen  Utbyggnad av informationsdisplayer vid Rådhuset i Gävle

  Vissa turer på linje 34 förlängs till Hassela Sport och konferens 
     under skidsäsongen

KLART

VÅR

SOMMAR

HÖST

VINTER

X-trafik
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Något fallande 
kundnöjdhet
X-trafik har mätt kundnöjdheten hos resenärerna på X-Tåget 
med jämna mellanrum sedan 2002. Den senaste mätningen 
gjordes i oktober 2008 på de sju morgontågen. Betyget blir nå-
got sämre än året innan, men fortfarande är betyget för två 
av de väsentligaste faktorerna högt. Det gäller helheten och 
personalens bemötande.

89,5 % av de som svarade på enkäten är ”ganska nöjda” eller 
”i hög grad nöjda” med X-Tåget som helhet.
Personalens bemötande är den faktor som resenärerna är mest 
nöjd med. 90,5 % svarar att de är ”ganska nöjda” eller ”i hög grad 
nöjda”. Trenden från föregående år är tyvärr något nedåtgående.
– Vi tror att det finns flera orsaker till att kunderna är mindre 
nöjda idag än för ett år sedan, säger trafikplaneraren Mats Eklund 
på X-trafik. Dels har vi haft en del störningar i trafiken på grund 
av banarbeten det senaste året, dels gör ökningen av resenärer 
att det uppstår en del gnissel. 

– Under 2008 reste nästan 950 000 personer med X-Tåget. Det 
har blivit trängre på tågen, fler ska samsas om utrymmet och vi 
ska tillgodose fler människors önskemål om bra service. Men den  
främsta orsaken är den ökning av tågtrafiken som gjort vissa ban-
delar överbelastade och därmed känsliga för störningar. Behovet 
av dubbelspår är stort och en förutsättning för att möta dagens 
och framtidens trafik.

framgångarna för resandet på X-Tåget fortsätter. Resandet 
har ökat varje år sedan starten 1994, även om ökningstakten 
varit lite lägre de senaste åren. 2008 vände den trenden och 
ökningen blev hela 8,3 %. Totalt gjordes 948 206 resor med  
X-Tåget förra året.
– Om tendensen håller i sig kommer vi att passera en miljon 
resor under 2009, säger trafikplaneraren Mats Eklund.

Om man ser till de enskilda sträckorna är ökningen störst mel-
lan Gävle och Sundsvall, hela 15 %. Mellan Gävle och Ljusdal 
stannar ökningen vid 5 %.
– Vi har byggt ut trafiken med fler avgångar på sträckan Gävle-
Sundsvall, det är främsta förklaringen. Men fortfarande görs de 
flesta resorna mellan Gävle och Ljusdal, 582 214 mot 365 992.

Försök med radiostyrda 
skärmar.
du kanske har sett 
en ny liten display 
på vissa hållplatser? 
Den sitter uppe 
under taket och 
visar tiden för nästa 
ankommande buss.
– Det är ett försök 
som vi gör på cirka 
15 platser i länet, 
berättar X-trafiks 
teknikchef Henrik 
Strömberg. 
Hittills har vi satt upp 
ett 10-tal skärmar, till exempel vid Borgarskolan och 
Polhemsskolan i Gävle, vid Gävle Sjukhus, vid Posten 
i Sandviken, det finns två i Söderhamn och det ska 
komma upp ett antal vid Rådhuset i Gävle.
– Just nu visar skärmarna tiden enligt tidtabell. I 
framtiden ska de visa realtidsinformation. Då sänder 
varje buss en signal till en central och ”talar om” hur 
långt den har kvar till hållplatsen. Signalen går via det 
vanliga FM-nätet. Systemet påminner om det som 
finns i tunnelbanan i Stockholm.

Utvecklingen av realtidsinformation är ett led i för-
bättringen av servicen till X-trafiks resenärer. 

2008 948 206 resor
2007 875 146  resor

2006 837 942 resor
2005 788 479 resor

X-Tåget ökade 8,3 % förra året

Hjälp oss att göra din resa 
snabbare och smidigare 
genom att betala 
med jämna 
pengar 
ombord.

Betala 
gärna din resa 

med jämna 
 pengar. pengar.
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i Edsbyn finns en av KR-trafiks enheter 
som kör för X-trafik. Tolv fasta förare och 
fem ”extra” ser tillsammans med två me-
kaniker till att bland annat linje 100 rullar. 
Fikarummet är den naturliga samlingsplat-
sen där man träffas på väg till och från sina 
körningar. 
– I grunden är det här ett bra jobb, säger 
Kjell Mårtensson. Han har 25-26 år i yrket, 
har dessutom kört grusbil och långtradare.
– Visserligen gjorde traktamentet att jag 
tjänade mer pengar på att köra lastbil, men 
det är värt en hel del att kunna vara hemma 
på kvällarna också, menar Kjell.
 – Jag har jobbat med en massa olika saker 
tidigare, men kör nu buss här i Edsbyn se-
dan tre-fyra år tillbaka, säger Bo Marcelind. 
Jag har även kört buss på utlandsresor. Jag 
försöker tänka mycket på att det är ett stort 
ansvar att köra buss. Jag har ju faktiskt upp 
till 65 människor i bussen som ska komma 
fram på ett säkert sätt.
– Särskilt när jag har mycket folk i bussen 

brukar jag tänka igenom hur jag ska göra 
om vi råkar ut för en olycka eller om bussen 
börjar brinna.
– Det här är lite av ett återfallsyrke, säger 
Lars Sundqvist som är depåchef och statio-
nerad i Bollnäs. Många återvänder till yrket 
efter att ha provat på andra jobb under en 
period.
– Kamratskapen är viktig, säger Kjell. 
– Jo, vi har väldigt roligt tillsammans, fyller 
Bo i.
– Det blir mycket prat i fikarummet om hän-
delser och resenärer som förarna stöter på 
ute på sina körningar.

Här utbryter en livlig diskussion med gli-
ringar, antydningar och beskrivningar av 
olika mer eller mindre excentriska resenä-
rer som brukar åka med Edsbybussarna. Av 
hänsyn till alla inblandade väljer vi att inte 
gå närmare in på detaljerna …
– Jag tror att vi måste höja statusen på yr-
ket, säger Lars. När jag började för 25 år 

Bussbranschen har slagit larm. för få människor söker sig till 
bussföraryrket och många förare pensioneras de närmaste åren. 
det har därför kommit förslag om att sänka körkortsåldern för 
bussförare till 18 år, man vill också göra utbildningen till en del 
av gymnasieskolan.
tEXt: Mats Näslund  foto: Stefan Estassy

Kamratskapen är viktig
sedan fick man genomgå upp till fem inter-
vjuer för att få jobbet. Nu är kraven tyvärr 
mycket lägre.
– Det här är ett serviceyrke som ställer 
stora krav på personligheten hos förarna, 
fortsätter Lars. Man måste kunna hantera 
alla slags människor och situationer.

Ett hett ämne bland förarna i Edsbyn är 
gymnasiefesterna i Bollnäs. Det finns förare 
som sjukskriver sig för att de inte vill köra 
de kvällarna.
– Tyvärr finns det ungdomar som inte bryr 
sig om vad förarna säger och fylleriet resul-
terar i nerspydda bussar som vi får ta hand 
om efteråt. Det är trist att några få inte skö-
ter sig, det drabbar så många andra, säger 
Lars.
– Hårdrocksfestivalen i Kilafors i somras var 
precis tvärt om, säger Bo. Det var hur trev-
ligt som helst, massor med folk och inget 
busliv alls.

– Bussföraryrket har ett inbyggt problem 
som vissa upplever som besvärande, me-
nar Lars. Arbetsschemat innehåller ofta 
ett uppehåll under mitten av dagen. Bus-
sarna körs ju mest på morgnar och kvällar 
när flest människor behöver resa. Å andra 
sidan vet jag många som haft svårt att gå 
tillbaka till ett vanligt 7-4 jobb när de väl 
vant sig vid att vara ledig också.

Kenneth Heurlin, Lars Sundqvist och mekanikern Lasse 
färdigs tar en paus i fikarummet.
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Kamratskapen är viktig

Kjell Mårtensson svänger ut från bussgaraget, 
men först har han ...

... kopplat loss motorvärmaren ...

... och krängt av sig ytterjackan.

... tagit sig fram till dörren ...

Sammanhållningen är god hos Kr-trafik i Edsbyn. 
från vänster: roland Svegdal, Kenneth Heurlin, 
Bo Marcelind, Mikael nymans och Lars Sundqvist.

Mervärden för dig som 
är trogen kund!

Hyr en Volvo V50  
flexifuel en weekend 
för 595:- (Ord. värde ca 1000:-)

Erbjudande hela 2009!

Gäller fredag kl.12.00 – söndag kl.18.00 och 
inkluderar fria mil, självriskreducering (CDR) och 
stöldskydd (TP). Erbjudandet bokas direkt hos 
uthyrande Hertzkontor. Gäller Hertz i Alfta, 
Bollnäs, Edsbyn, Färila, Gävle, Hudiksvall, 
Järvsö, Ljusdal, Sandviken och Söderhamn.

 • 30-dagarskort • Årskort •
• Stadsbusskort • Seniorkort •

www.hertz.se 

Visa upp ditt  
busskort för att 
få erbjudandet!

10% billigare taxiresa 
med ditt busskort. 
Uppge att du har busskort vid beställning.

10% rabatt på  
hela sortimentet. 
(Gäller ej blomstercheckar och förmedling 
till annan ort)

S. Kungsgatan 16, Gävle 026-615050

fri entré på Sveriges 
Järnvägsmuseum. 

 www.jarnvagsmuseum.se
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Lagom till jul och i förra numret 
av Resa utlyste vi en tävling om 
julklappsrim. Vi uppmanade alla som 
ägde ett årskort på X-trafik att skriva 
ett rim på att ge bort just ett årskort. 
84 julklappsim kom in och av dessa 
har juryn valt ut följande tre som 
vinner presentkort på Coop. 

1:a pris 1000:- vinner Kerstin 
Ström i gävle
”En långlivad gyllene klapp till Dej.
Det gör att Du känns närmare Mej.”

2:a pris 500:- vinner Barbro 
Holmberg i Bergsjö
”Smidigt o lättsamt ska de’ va,
att flyga o flänga varje da’
det enda du behöver
är ett kort fyllt med klöver.”

3:e pris 300:- vinner Eivor 
Jonsson i Hofors
”Med detta din rörelsefrihet blir stor,
för det kan användas på andra orter 
än där du bor.
Du kan åka och shoppa, hälsa på 
dem du gillar och snacka strunt.
Det står till din tjänst året runt.”

X-trafik säger grattis till vinnarna!

Rätt lösning  nr4/08

E-handeln har ökat

Under perioden 14 april – 23 april 
pågår banarbeten på sträckan Gävle 
– Ljusdal. Det innebär att X-Tåget på 
vissa sträckor och tider kommer att  
ersättas med buss. Mer information 
om vilka avgångar som berörs finns 
på www.xtrafik.se

Banarbeten i april

Vinnare 
julklappsrim

Har du sett att vår hemsida fått en 
ny kostym? Vi har anpassat den till 
vår nya grafiska profil och försökt 
göra den mer tillgänglig.
   Du hittar fortfarande alla våra 
praktiska hjälpmedel som Reseplane-
raren, alla tidtabeller och webshopen 
där du kan köpa dina kort.
   Besök oss på www.xtrafik.se

Uppdaterad web!

Vinn biljetter till Diggiloo!
ta chansen att vinna biljetter till sommarens stora schlagerfest fredag 
17 juli på Stenegård i Järvsö. Resa lottar ut 5x2 biljetter. Det enda du behöver 
göra är att skicka ett vykort med namn och adress till X-trafik, Box 264, 
826 26 Söderhamn, senast 30 april. Märk vykortet ”Diggiloo”. 
Vi meddelar vinnarna per brev, senast 15 maj.  Lycka till!

från 8 september förra året har det varit möjligt att 
köpa X-trafiks kort via hemsidan. Fram till årsskiftet kom 
det in cirka 1 300 st beställningar via e-handeln. De kort 
som har köpts mest är Värdekort, 30-dagarskort och 
Seniorkort.

– det är väldigt roligt att kunna erbjuda våra kunder 
möjligheten att handla sina kort via vår hemsida. Vi 
arbetar med att hitta nya köpkanaler för att minska kontanterna 
ombord på bussarna och X-Tåget och hoppas att fler kommer 
upptäcka smidigheten att handla via nätet, säger Therese Nilsson.
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Vinn presentkort! Skicka korsordet senast 30 april 2009 
till: X-trafik, Box  264, 826 26 Söderhamn. Märk kuvertet ”Korsord”. 
Endast postade lösningar gäller! 1:a pris är ett presentkort på Clas Ohlson 
laddat med 500 kr. 2:a-5:e pris är presentkort laddade med 400 – 100 kr. 
Vinnarna meddelas per brev och publiceras i nästa nummer av RESA. 
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 

Vinnare i korsordet nr 4-08. 
1:a pris Presentkort 500 kr: Ingela Backman, 
Valbo. 2:a pris Presentkort 400 kr: Märtha 
Ström, Bergvik. 3:e pris Presentkort 300 kr: 
Carina Berglund, Ljusne. 4:e pris Presentkort 
200 kr: Christine Wennerholm, Gävle. 5:e pris 
Presentkort 100 kr: Ingrid Sohlberg, Hofors. 
Grattis, ni vann presentkort på Clas Ohlson!

Namn: Adress:
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Tycker du att det är 

till hållplatsen?

De flesta har faktiskt inte 
det. Så här fungerar det. 

Hela idén med att resa kollek-
tivt bygger på en kompromiss. 
Vi kör dit flest människor vill 
resa och passerar där flest män-
niskor bor. En buss som stan-
nar vid varje plats där någon vill 
kliva på eller av blir inte särskilt  
effektiv. Snarare irriterande.

I Gävle, där 75% av all vår trafik  
finns, har 80% av alla invånare 
mindre än 500 meter till en buss-
hållplats. Många har den inom 

synhåll från bostaden. Ute på 
landsbygden är det av natur-
liga skäl glesare mellan stoppen, 

men vi försöker lägga dem där de 
gör mest nytta. Vi vet att det finns 
människor som av olika skäl har 
svårt att ta sig till bussen, men de 
flesta av oss mår bara bra av en li-
ten promenad. 

Räkna stegen till din hållplats.  
Vi bjuder på den gratismotionen. 

www.xtrafik.se


