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Pendling är kärlek – till din stad.
Buss, tåg och tunnelbana ingår.
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KOLLEKTIVTRAFIKEN tenderar att bli en spegelbild av  samhället. Och kanske 
är det heller inte särskilt märkligt, eftersom kollektivtrafiken i vår region 
– med tunnelbana, buss och inte minst tåg – är Sveriges största mötesplats.

Kollektivtrafiken formas också av tiden den verkar i. I min barndoms  Nykvarn 
fanns det en buss som man kunde åka med. Väl vid busshållplatsen var 
man inte alltid säker på om bussen skulle komma, eller när man skulle 
vara framme. Bekvämlighet var inte att tala om och punktlighet inte alltid 
 förekommande. Jämförelsen med hur det ser ut i dag är bedövande. 

I och med samarbetet i MÄLAB får vi snart in våra 33 toppmoderna 
 dubbeldäckare – Mälartåg, som kan bidra till att minska väntetiderna, 
öka kapaciteten och föra människor och arbetstillfällen närmare 
varandra i en växande huvudstadsregion. 

Den svenska tillväxten bygger till stor del på att vi har en fungerande  
pendel- och regionaltågstrafik, där människor dagligen kan ta sig till och 
från  arbetet så att företag klarar sin kompetensförsörjning. Men den är 
också helt  avgörande för att vi ska klara av ett tillräckligt bostadsbyggande 
och en fungerande bostadsmarknad. Jag är övertygad om att Movingo och 
våra nya Mälartåg kommer bidra till just detta. En stabil och pålitlig  regional- 
och kollektivtrafik för våra regioner närmare varandra och är en av de mest 
 avgörande delarna för att tillväxten, jobben och framtidsmöjligheterna ska 
kunna växa fram – inte bara i våra län – utan även komma hela Sverige till 
del. Och med resan från en enstaka buss till en modern tågflotta, så blir nog 
aldrig Nykvarn sig likt igen!

INNEHÅLL  |  NR 1 OKTOBER 2017

Movingo för oss 
närmare varandra 
Kristoffer Tamsons (M), Trafiklandstingsråd Stockholms Läns Landsting.

 Fotograf: Anna Molander
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Att pendlarbiljetten heter Movingo förklarar Mårten  

med att det ska vara just gränslöst 

– Om vi hade döpt biljetten till exempelvis  Mälardalskortet 
hade det varit begränsande. Ordet Movingo kommer från 
 latinets movere, som betyder rörelse. Målgruppen för Movingo 
är  befintliga och nya resenärer. Här har nämligen utvecklingen 
 stagnerat de senaste åren, till förmån för bilen, berättar  
Mårten Levin.

– Movingo är en pendlarbiljett som både gäller för  regionala 
tågresor och resor i den lokala trafiken. Om du till exempel 
 pendlar från Stockholm till Mariefred måste du idag ha ett tillägg 
för Sörmlandstrafiken, och kanske också ett för SL, så att du kan 
ta dig till och från tåget. En Movingobiljett Stockholm–Läggesta 
gäller däremot både hos Sörmlandstrafiken i hela Sörmland, på alla 
tåg på sträckan och inom SL, säger Mårten Levin. Vi tror att det 
finns rätt många resenärer som åker regionaltåg, men som inte tror 
att den lokala busstrafiken är till för dem. Det vill vi ändra på!

Movingo gäller för resor med de SJ- 

avgångar som framgår på sj.se, på  

TrosaBussen och i den  lokaltrafik som 

 bedrivs av SL,  Sörmlandstrafiken,  

UL, VL, Länstrafiken Örebro och  

Östgöta trafiken. 

Det blir därmed möjligt att utan extra 

kostnad göra anslutnings resor med 

den lokala bussen och  spårtrafiken, 

eller växelvis nyttja till exempel 

 regionaltåg och SLs pendeltåg på 

samma sträcka. 

• Movingo gäller för obegränsat 

 resande i 30 dagar, 90 dagar eller 

ett år. 90-dagars och års biljetter 

kommer kunna köpas som app-

biljett i mobiltelefonen, inte via 

 biljettautomaterna. 

• För kortare resor gäller Movingo 

för en regionaltågssträcka och 

i lokaltrafiken längs sträckan. 

 Normalpriset för en  månadsbiljett 

är mellan 1 000 och 3 000 kr. 

• För längre sträckor finns   

Movingo Alla sträckor som gäller  

i hela Mälardalen, på alla regional-

tågssträckor, på TrosaBussen och 

i all lokaltrafik. Priset är 3 200 kr 

för 30 dagar.

• Ungdomar under 20 år och 

 studenter med minst 75% 

 studietakt har 25% rabatt  

på ordinarie pris. 

MOVINGO – DEN NYA  
PENDLARBILJETTEN

Att systemet heter Movingo förklarar Mårten Levin med att det 

ska vara just gränslöst. "Om vi hade döpt det till exempelvis 

 Mälardalskortet hade det varit begränsande. Ordet Movingo kommer 

från latinets movere, som betyder rörelse."

– Människor bor, arbetar och rör sig allt mer inom Mälardalsregionen. 
Inte bara mellan kommunerna, utan även över länsgränserna. Och 
då vill vi göra det enklare för dem att resa kollektivt, hela vägen från 
hemmet till jobbet, säger Kristoffer Tamsons. Kollektivtrafiken finns 
redan och är utvecklad mellan de flesta orterna. Men biljetterna 
för månadsresande har varit ett hinder. Det har krävts flera olika 
 månadskort och prissättningen har inte utgått från resenären utan 
från vad respektive trafikmyndighet vill ta ut. Resultatet är att det 
har varit dyrare månadskort ju fler län som är inblandade.

Plötsligt fanns ett kort som fungerade överallt

– Det har resulterat i att reseutvecklingen inte har varit den vi 
vill ha, säger MÄLABs vd Mårten Levin. Priset på Movingo sätts 
därför utifrån avståndet. Sedan spelar det ingen roll om du bara åker 
med SJ eller om du även reser med olika bussar och pendeltåg.  
Han jämför med när SL-kortet infördes i Stockholm 1970. 

– Det var samma tunnelbana och samma bussar. Men plötsligt 
fanns det ett kort som funkade överallt och hade en enkel prissätt-
ning, vilket gjorde att resandet med SL ökade kraftigt, säger Mårten.

Varför har inte detta gjorts tidigare?

– Den här lösningen är klart bättre för resenärerna, men den är 
 avtalsmässigt krångligare att få till. Sedan har det kanske genom åren 
legat för stort fokus på att bygga ihop de olika  biljettsystemen tekniskt, 
förklarar Mårten. 

Nu har de regionalt kollektivtrafikansvariga i  Stockholm, Sörm-
land, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län gemensamt 
 kommit överens om en satsning på förbättrad  regionaltågstrafik.  
Här är den gemensamma pendlarbiljetten Movingo den enskilt 
kanske viktigaste faktorn.

– Vi har vänt på alltihop och utgått från resenärens behov.
Sedan får vi lösa teknikfrågorna efter hand, säger Mårten Levin.

Till en början kommer Movingo, precis som tidigare TiM- 
biljetter, kunna laddas på SJ Regionalkort, med en pappersbiljett  
för lokaltrafikresorna och ett SL Access-kort som spärröppnare.

– Det största problemet har kanske inte varit att du som  resenär 
måste ha två eller tre biljetter i fickan, utan att de  biljetterna 
 tillsammans gjort att kollektivtrafiken blir för dyr. Och med 
 Movingo blir det mycket billigare att resa i de olika länen.

Gränslöst resande 
i framtidens  
Mälardalen

Movingo heter den nya pendlarbiljetten som högaktningsfullt  
struntar i både  länsgränser, trafikbolag och typ av färdmedel.  
— Nu river vi gränserna mellan länen, säger Stockholms  
trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons (M).

SNABBA FAKTA

Text: Krister Insulander



76

SJ-avgångar där
Movingo gäller

TrosaBussen
Biljett med giltighet Vagnhärad-Stockholm gäller.

SL

Sörmlandstrafiken

UL

VL undantaget trafik
inom Västerås kommun

VL Västerås kommun

Länstrafiken Örebro

Östgötatrafiken

Knivsta

 Märsta

Eskilstuna

Katrineholm

Örebro

Hallsberg

Linköping Norrköping

Nyköping

Södertälje

Stockholm

Sala

Västerås

Uppsala

Arboga

Köping

Enköping

Bålsta

Sundbyberg

Kungsör

Vingåker

Kumla

Laxå

Flen

Hälleforsnäs

Läggesta

Strängnäs

Nykvarn

Kolbäck

Mälaren

Hjälmaren

Ransta

Kvicksund

Kolmården

Vagnhärad

Trosa

Gnesta

Flemingsberg

Liljeholmen

Arlanda

STRÄCKOR OCH PRISERSTRÄCKOR OCH PRISER

MOVINGO–GILTIGHET
Kartan visar längs vilka SJs tåglinjer och i vilken 

lokaltrafik du kan resa med Movingo i Mälardalen.

Movingo är giltig för resor med de SJ-avgångar där Movingo gäller 

(se sj.se) på en sträcka – blå linjesträckor – mellan två orter. 

Dessutom får du tillgång till all lokaltrafik längs sträckan. 

Färgen  vid orternas punkter visar vilken lokaltrafik som ingår.

Reser du riktigt långt kan du välja  Movingo Alla sträckor. Då gäller 

 Movingo på alla SJs avgångar där Movingo gäller samt i all lokaltrafik

i Mälardalen.

Movingo med giltighet för sträckan Vagnhärad–Stockholm gäller både för 

SJs tåg på sträckan och på  TrosaBussen – röd linjesträckning – som går 

mellan Trosa och  Liljeholmen. 

Res över gränserna

Exempel på priser Movingo 30-dagar. Reducerat pris för 

 ungdomar/studenter inom parentes. För längre relationer 

– ”Alla sträckor” – gäller priset 3 200 kr (2 400 kr).

Nykvarn – Strängnäs  1 000 kr    (750 kr)

Arboga – Eskilstuna  1 200 kr     (900 kr)

Eskilstuna – Västerås  1 400 kr  (1 050 kr)

Södertälje Syd – Stockholm  1 600 kr  (1 200 kr)

Bålsta – Stockholm  1 800 kr  (1 350 kr)

Södertälje Syd – Eskilstuna  2 000 kr  (1 500 kr)

Uppsala – Stockholm 2 200 kr  (1 650 kr)

Enköping – Stockholm 2 200 kr  (1 650 kr)

Katrineholm – Södertälje Syd  2 400 kr  (1 800 kr)

Örebro – Västerås  2 400 kr  (1 800 kr)

Katrineholm – Västerås  2 600 kr  (1 950 kr)

Nyköping – Stockholm  2 800 kr  (2 100 kr)

Eskilstuna – Stockholm  3 000 kr  (2 250 kr)

Västerås – Stockholm  3 000 kr  (2 250 kr)

Örebro – Stockholm  3 200 kr  (2 400 kr)

Du hittar alla sträckor och priser på movingo.se

BILJETTPRISER
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Movingo 30-dagarsbiljett kan du köpa i 

 samma biljettautomater där du tidigare köpt 

SJ Regional- och TiM-biljetter. 

Biljetten är, precis som tidigare, två- eller 

tredelad med ett resekort som  visas på 

SJ-tågen, en  pappersbiljett som visas i 

lokaltrafiken och – om du reser i SL-trafiken 

– en SL spärröppnare som laddas på ett SL 

 Accesskort för att öppna spärrarna.  Movingo 

är en "opersonlig" biljett. Oavsett var 

Movingo köps kan biljetten nyttjas av flera 

personer, dock inte samtidigt. 

Fler köpställen

Via sj.se och SJs app kan du köpa Movingo 

30 dagar, 90 dagar eller ett år. I båda fallen 

kommer den biljett du visar upp finnas i SJs 

app. Till en början kommer appen dock inte 

att kunna öppna SLs automatspärrar. 

Vill du resa med Movingo som app-biljett i 

SL-trafiken behöver du därför visa biljetten 

för stationsvärden. 

Fortsatta förbättringar

Ett utvecklingsarbete pågår just nu för att 

göra app-biljetterna digitalt läsbara. 

Du kommer exempelvis att kunna öppna SLs 

automatspärrar med din app. När det arbetet 

är klart kommer Movingo också att börja 

säljas via en egen Movingo-app.

Ny biljett – 
samma automat

8

Movingo ersätter följande 

biljettyper:

• TiM kombi – ersätts av Movingo 

30-dagarsbiljett för valfri tågsträcka. 

För längre resor säljs Movingo Alla 

sträckor.

Till skillnad mot TiM kombi gäller inte 

Movingo på SJ InterCity eller på SJs 

 snabba regionaltåg Gävle–Stockholm– 

Linköping. För resa med Movingo till/från 

Gävle/Tierp/Sala görs därför byte till och 

från Upptåget i Uppsala. 

Mellan Öster götland och Stockholm gäller 

Movingo på SJs tåg via Nyköping.

• TiM komplett – ersätts av Movingo Alla 

sträckor med takpris på 3 200 kr för 

30 dagar. Alla sträckor innebär också 

giltighet inom all lokaltrafik i Mälardalen. 

• TiM student/ungdom – ersätts av 

Movingo 30-dagarbiljett med ung-

doms-/studentrabatt. Ungdomar under 

20 år och studenter på CSN-medels-

berättigande eftergymnasial utbildning 

med minst 75% studietakt får Movingo 

studentrabatt. Ungdomar 20–25 år 

samt studenter med lägre studietakt 

köper Movingo till ordinarie pris. 

• TiM 24 ersätts av enkelbiljetter för tåg 

och lokaltrafik (så kallade Resplus-

biljetter) som bland annat säljs via sj.se.

• SJ Månadsbiljett 2 klass – För resor 

inom Movingo-området ersätts SJ 

Månadsbiljett av Movingo. (SJ Månads-

biljett 1 klass ersätts inte).

FRÅN TiM TILL

SÅ HÄR KÖPER DU MOVINGO

Pappersbiljett 
för lokaltrafiken

SL spärröppnar-kort

SJ Movingokort

FRÅGOR & SVAR

Frågor 
& Svar

 
Hur säljs Movingo?

Du kan köpa Movingo med giltighet 

mellan två tågstationer för SJ- 

avgångar där Movingo gäller och då 

ingår också lokaltrafiken längs den 

sträckan. 

Ett annat alternativ är att välja 

Movingo Alla sträckor. Det är en 

extra bra nyhet för dig som reser 

riktigt långt – för endast 3 200 kr 

får du nämligen tillgång till  regionala 

tågresor och lokaltrafik i hela 

 Mälardalen.

Vem ska jag kontakta om 

jag har frågor om Movingo?

Har du frågor om Movingo eller är 

osäker på hur Movingo fungerar 

kan du alltid kontakta Movingo 

 Kundservice, 0771-22 44 40 . 

Vid övriga ärenden såsom ersätt-

ning vid försening, trafikstörnings-

information, borttappat gods och 

reklama tioner kontaktar du det 

trafikföretag du har rest med.

 
Upphör min TiM-biljett 

gälla den 1 oktober?

Nej, köpt TiM-biljett gäller till sista 

giltighetsdag.

 
Var kan man köpa Movingo?

Movingo 30-dagarsbiljett kan du 

köpa i samma automater som du 

är van att köpa din SJ Regional/

TiM-biljett i. 

Biljetten är, precis som tidigare, 

två- eller tredelad, med ett resekort 

som visas på SJ-tågen, en pappers-

biljett som visas i lokaltrafiken och 

– om du reser i SL trafiken – en SL 

spärröppnare som laddas på ett SL 

accesskort för att öppna spärrarna. 

SJ säljer också digitala Movingo 

30 dagar, 90 dagar eller ett år via 

sj.se och i SJs app, och i båda  fallen 

kommer den biljett man visar upp 

finnas i SJs app. 

Till en början kommer app-biljetten 

inte att kunna öppna SLs automat-

spärrar. Vill du resa med  Movingo 

som app-biljett i SL-trafiken 

 behöver du därför visa biljetten 

för stationsvärden vid spärrarna.

 Hur långt i förväg kan man

köpa en Movingo-biljett?

Movingo kan förköpas 15 dagar 

före den första resdagen.  Biljetter 

giltiga från och med 1 oktober 2017 

kan dock inte förköpas då 1 oktober 

både är Movingos första möjliga 

köp- och resdag.

 
Vad är Movingo?

Movingo införs den 1 oktober 

2017 och är en pendlarbiljett för 

 obegränsat resande i 30 dagar, 

90 dagar eller ett år. Movingo 

gäller för resor med SJs regional-

tåg, TrosaBussen och i lokaltrafi-

ken i Mälardalen. Bakom Movingo 

står Stockholms läns landsting, 

Kommunal förbundet Sörmlands 

kollektivtrafikmyndighet, Region 

Uppsala, Region Västmanland, 

Region Örebro län och Region 

Östergötland. 

 

 Hur kan jag se på vilka 

SJ-avgångar Movingo gäller?
Du kan gå in på sj.se och där söka din 

tågsträcka i Mälardalen. 

Där visas alla SJs avgångar och för 

att se vilka som har Movingo-giltighet 

expanderar du respektive avgång.

 
Behöver jag byta mitt SJ 

Regionalkort?

Nej, du kan använda samma kort som 

tidigare. Fr o m 1 oktober kommer 

SJ Regional kort byta namn och 

 utseende. De nya korten kommer 

ha Movingos logotyp och kallas för 

SJ Movingokort. 

Här har vi samlat några av de  vanligaste  frågorna 
om Movingo. Har du fler frågor kan du gå in på 
movingo.se eller  kontakta vår  kundservice.

9

Biljettautomaterna har ny startsida fr o m 1 oktober
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Välkommen till
Movingo Kundservice

Movingo Kundservice står redo att hjälpa dig!

VEM KAN JAG 
VÄNDA MIG TILL?

Här kan du som är Movingo-
resenär se vem du ska vända dig 
till i olika ärenden. 

MOVINGO KUNDSERVICE

0771 – 22 44 40

movingo.se/kundservice

Måndag–fredag 06.00–19.00

Lördag 08.30–16.00

Söndag 10.00–16.00

SJ KUNDSERVICE

0771 – 75 75 75 

www.sj.se/kundservice

Måndag–fredag 

08.00–17.00

SJ KUNDSERVICE 

Om du vill göra ett återköp eller 
har problem med en köpt biljett 
så vänder du dig till SJ Kund-
service eftersom Movingo säljs 
via SJs automater, webbsida 
och app.

Movingo gör det möjligt för många fl er att pendla med kollektiv-
trafi ken och även om Movingo är enkelt så kommer många nya och 
befi ntliga resenärer ha frågor om hur Movingo och kollektivtrafi ken 
fungerar. Uppdraget med att se till att det fi nns en bra kundservice 
på plats har gått till Sörmlandstrafi ken. Från kontoret i Eskilstuna 
kommer Movingo Kundservice att ge snabb och eff ektiv hjälp samt 
vägledning till Movingo-resenärer.

– Det fi nns ingenting som är viktigare för oss än att erbjuda en bra 
service och ha en dialog med våra resenärer som reser med Movingo, 
säger Charlotte Nilsson, Enhetschef för Movingo  Kundservice. 

– Nu breddar vi vårt ansvarsområde till att även  inkludera 
tåg trafi ken för pendlarna och vi gör det dessutom utifrån ett 
 Mälardalsperspektiv. Det blir en rolig och spännande utmaning, 
säger Charlotte Nilsson. 

Allt som rör Movingo

Movingo Kundservice kommer att besvara frågor som rör Movingo-
biljetten. Det kan vara allt ifrån pris och åldersgränser, i vilken trafi k 
Movingo gäller och var biljetten kan köpas. Sen fi nns det frågor där 
man ska vända sig direkt till det trafi kföretag man åker med, som 
ersättning vid försening, hittegods, information om tidtabeller och 
biljetter som inte är Movingo.

– Till en början kanske det inte är helt enkelt att veta vart man 
ska vända sig, framförallt inte för nya resenärer. Är man osäker hjälper 
vi på Movingo Kundservice till att guida resenärerna vidare till rätt 
ställe, säger Charlotte Nilsson.

MOVINGO KUNDSERVICE

Svarar på alla frågor om hur 
Movingo fungerar, exempelvis:

• Priser för olika Movingo-
biljetter och vilken trafik 
som ingår i respektive 
biljett. 

• Villkor för student och 
ungdomsrabatt.

• Var och hur Movingo 
kan köpas.

ÖVRIGA ÄRENDEN

För ärenden som rör en 
specifik resa så vänder du dig 
till respektive trafikföretags 
kundservice.

• Information om tidtabeller 
och eventuella trafik-
störningar. 

• Information och begäran om 
ersättning vid försening.

• Sökning av kvarglömda 
saker.

• Priser och övrig information 
om trafikföretagets egna 
biljetter (ej Movingo), 
exempelvis enkelbiljetter.

 
Se kontaktuppgifter till 
trafikföretagens kundservice 
via respektive hemsida.

Vad kostar Movingo? Hur och var kan jag åka? Var kan jag köpa 
 Movingo? Movingo är enkelt, men ibland kanske du har en fråga. 
Kontakta då oss på Movingo Kundservice!
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”Movingo blir ett lyft 
för våra resenärer” 

Bussen ger 
fler alternativ 
till TrosaTågresandet är en livsnerv för hela Mälardalens 

utveckling. Under 2016 gjordes 16 miljoner resor 
med SJs regionala tåg i Mälardalen, och i år är 
resenärerna ännu fl er.
 – Movingo är en viktig pusselbit för att få 
ännu fl er att ta tåget, säger Maja Rapp, 
aff ärschef på SJ.

För 20 år sedan inleddes trafi ksamarbetet i  Mälar-
dalen. Sedan dess reser tiotusentals resenärer med 
SJs regionala tåg varje dag – i ur och skur. Och 
de har blivit fl er och fl er varje år. Förra året sattes rekordet 16 miljoner tågresor, en 60-procentig 
ökning från 10 miljoner resor 1997. Men SJ och MÄLAB slår sig inte till ro med detta.
 – Nästa drömgräns är 20 miljoner resor, som vi hoppas att nå inom de närmaste åren, 
säger Maja Rapp, aff ärschef på SJ.

I år har SJ tillsammans med MÄLAB utökat trafi ken med fl er avgångar på de fl esta linjerna i 
Mälardalen. Resandet har ökat ett par procent under första halvåret 2017. Kunderna har 
också blivit nöjdare och marknadsföringen mer off ensiv. Movingo spelar en viktig roll för att 
få fl er att välja tåget.
 – Eftersom både regional- och lokaltrafi k ingår i Movingo kan vi erbjuda hela resan från 
dörr till dörr på samma biljett. Movingo gör det snabbt, enkelt och prisvärt att välja tåget, 
bussen och tunnelbanan inom Mälardalen. Det blir ett lyft för våra Mälardalsresenärer, säger 
Maja Rapp.

TIPS

1. Du som tidigare har köpt TiM-biljetter kan använda ditt SJ Regionalkort 

 för att ladda Movingo i SJs biljettautomater från och med 1 oktober.

2. Om du köper din Movingobiljett på SJ.se eller i SJs app kan du välja 

 giltighet 90 dagar eller ett år, samt inom kort också lägga till 1 klass.

Åkerbergstrafi k är ett familjeägt  företag 
som bedriver persontransporter och 
 godstransporter. Vi startade i liten skala 1988 
för att sedan övergå till aktiebolag 1994 
i nuläget är det ca 80 enheter som rullar 
 dagligen, där bland annat TrosaBussen ingår. 

Linjetrafi k med TrosaBussen startade i maj 
2010 och har blivit ett  populärt sätt att 
snabbt och bekvämt färdas  mellan Trosa 
och Stockholm.
 - Att TrosaBussen nu ingår i Movingo 
ser vi som en stor utveckling för  Trosa 
kommun och invånarnas  möjligheter 
att både bo och verka i kommunen. 
 TrosaBussen är ett komplement till tåget 
och ett smidigt sätt att ta sig från landets 
lugn till stadens puls, säger Pär Åkerberg, 
VD på TrosaBussen.

Det är vi som kör regionaltågen 
och TrosaBussen i Mälardalen 

Praktiska lösningar går före ideologiska låsningar
I Stockholms län ansvarar landstinget för kollektivtrafi ken. Kristoff er Tamsons (M) 
är trafi klandstingsråd. Som landstingsråd är han politiskt ansvarig för bland annat 
SL-trafi ken som kommer att ingå i de Movingo-biljetter som gäller för resor till 
en station i Stockholms län. 

– Ska vi riva gränser och göra det enklare att pendla över 
 länsgränserna, då  måste vår ambition vara att det ska gälla så 
många som möjligt. Därför är det glädjande att vi tillsammans 
landar en uppgörelse där praktiska lösningar går före ideologiska 
låsningar för att göra det enklare, smartare och bättre för fl er att 
pendla i Mälardalsregionen, säger Kristoff er Tamsons.

Han menar att Movingo öppnar upp kollektivtrafi ken för fl er inom regionen. 
– Det blir lättare att ta tåget från Gnesta, Uppsala eller Örebro och direkt kunna 

resa vidare med tunnelbanan i Stockholm eller SLs pendeltåg. Med detta tror vi 
att jobben blir fl er och kommer fl er till del och att fl er människor får möjlighet att 
jobba, studera och leva i hela Stockholm-Mälarregionen. Här grundläggs mycket av 
den tillväxt och utveckling som drar Sverige framåt. Självklart ska vi då se till att det 
är lätt för resenärer att dra nytta av utvecklingen, och bidra till tillväxten.

Movingo är del i en större satsning i Sörmland
För Sörmland, där många invånare pendlar till arbete i framförallt Stockholms län 
men också till Västmanland och Östergötland, har SJs regionaltåg alltid varit viktiga. 
Samtidigt med förbättringarna i regionaltågstrafi ken görs också stora satsningar i 
Sörmlandstrafi kens busstrafi k. 
Under våren har det pågått ett intensivt arbete för att öka det digitala  användandet 
ytterligare bland resenärerna, bland annat genom den populära kampanjen 
”Kollektiv trafi ka”. Sörmlandstrafi ken har besökt olika seniorgrupper för att bjuda 
på fi ka och samtidigt demonstrerat hur app och webbplats fungerar. Det nya tåg-
samarbetet med Mälartåg, och lanseringen Movingo, är självklart också något som 
prioriteras högt under året.

Målet med Movingo – ge fler 
 möjligheter att pendla med 
kollektivtrafiken
Bakom Movingo står de kommuner, landsting och regioner som ansvarar för kollektivtrafiken i 

 Mälarregionen. För hela regionen är det viktigt att fler människor får möjlighet att  pendla och att vi 

i  största utsträckning väljer kollektivtrafiken istället för bilen. Den förbättrade  regionaltågstrafiken, 

Movingo och de kommande Mälartågen, är delar av en stor satsning på kollektivtrafik i hela 

 Mälarregionen som också omfattar den lokala trafiken. 

Pär Åkerberg, VD, TrosaBussen 

Maja Rapp, affärschef, SJ 
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– En modern, tillgänglig och miljövänlig tågtrafi k är ett viktigt verktyg 
för en fortsatt regionförstoring som är långsiktigt hållbart och erbjuder en 
bra reseupplevelse för rese närerna. 
Vi vill helt enkelt underlätta vardagen för våra medborgare och krympa 
avstånden för att göra regionen ännu attraktivare att arbeta och leva i, 
 säger Monica Johansson, (S), som är kollektivtrafi kmyndighetens ordförande.

Bättre pendlingsmöjligheter viktigt för Uppsala län 
Region Uppsala är Uppsala läns regionala kollektivtrafi kmyndighet och trafi ken utförs under 
namnet UL. Även om ansvarsområdet i första hand är Uppsala län blir det även för Region 
Uppsala allt viktigare att arbeta med en större region och samarbetet mellan Mälardalslänen 
har därför stor betydelse. Många länsbor pendlar ut, men inte minst Uppsala har också en stor 
inpendling och för många slutar inte resan på tågperrongen där SJ stannar utan man reser 
vidare med UL-trafi ken. 

– Movingo kommer att förbättra och förenkla pendlingsmöjligheterna i hela Mälardalen 
och dessutom i många fall göra det billigare för de som köper 30-dagarsbiljett, säger 
Bertil Kinnunen (S), regionråd i Region Uppsala och ordförande i 
kollektivtrafi knämnden.

– Fördelarna som Movingo innebär för pendlare inom Mälardalen 
kommer att innebära ett ökat klimatsmartare resande där fl er väljer att 
byta bilen mot resor med tåg och buss.

Västmanland i mitten – Movingo ger nya möjligheter
I Västmanland är VL det gemensamma varumärket för kollektivt resande. Liksom för 
 grannarna är VLs mål att få fl er att vilja och kunna åka kollektivt inom länet, men också till 
grannarna. Många pendlar till Stockholm som trots restiden på ca en timme innebär en resa 
genom tre län. Det är här det gränslösa Movingo kommer in i bilden.

– Jämfört med tidigare ges Movingo-pendlaren nya möjligheter, exempelvis genom att 
nyttja sitt månadskort till mer resande även på helger. Det innebär också ett  fl exiblare system 
än idag då du ena dagen kan jobba i Västerås och nästa dag i  Uppsala
för att ta ett exempel, säger Tommy Levinsson (S), ordförande i 
 Kollektiv trafi knämnden i Region Västmanland.

– Det är mycket bra att maxpriset 3 200 kr per månad ligger fast 
i minst tre år. Detta gör att många kommer att uppleva en vidgad 
 arbetsmarknad och att resandet blir enklare.

Örebro knyts närmare Stockholm och Mälardalen 
Region Örebro län arbetar med lång- och kortsiktig planering av den regionala kollektiv-
trafi k som resenärerna känner via varumärket Länstrafi ken Örebro. Kollektivtrafi ken ses som 
ett verktyg för samhällsutvecklingen och möjligheten till bra kommunikationer, bostäder och 
jobb är viktiga delar för att skapa en attraktiv region. Mats Gunnarsson (MP) är styrelseord-
förande i nämnden för samhällsbyggnad, och enligt honom är samarbetet i Mälardalen och 
den nya pendlarbiljetten Movingo något som binder Mellansverige samman. 

– För vår kollektivtrafi k är pendlarbiljetten ett bevis på att vi hänger 
ihop med resten av Mälardalen. Movingobiljetten suddar ut länsgräns-
ernas betydelse för pendlare och det gör vårt län mer attraktivt att bo, 
studera och söka jobb i. Nu när lokaltrafi ken ingår i  biljettpriset så blir 
det också billigare för många av våra resenärer att pendla kollektivt till 
och från  Örebro, säger han.

Gemensam pendlarbiljett bidrar till tillväxt i Östergötland
I Östergötland sköts trafi ken av bolaget Östgötatrafi ken AB, som ägs av Region Östergötland. 

– En väl utbyggd kollektivtrafi k underlättar möjligheten att pendla till 
arbete och studier och är på så sätt en viktig del i regionens utveckling. 
För att åstadkomma det behöver vi kunna möta nya och förändrade 
behov hos resenärer och invånare, säger Göran Gunnarsson, ordförande 
i Trafi k- och samhällsplaneringsnämnden hos Region Östergötland om 
varför man satsar på kollektivtrafi ken. 

Den utökade tågtrafi ken i Mälardalen och Movingo gör det enklare för kunder som reser 
över Östergötlands norra länsgränser, och ska bidra till Östergötlands och Mälardalens 
 framtida tillväxt på ett positivt sätt. Östgötatrafi kens VD Sofi a Malander beskriver hur de 
 skapar ett system som kan ersätta resor med bil för så många invånare som möjligt. 
Syftet är liksom på andra håll att minska belastningen på miljön och bidra till färre köer och 
mindre trängsel.

– Alla våra bussar, spårvagnar och tåg körs till exempel idag med helt fossilfria drivmedel. 
Vi satsar nu vidare på fl era olika fronter på att  förbättra och förenkla vår trafi k, våra tjänster, 
biljettutbud och  information, avslutar Sofi a Malander. 



MOVINGO 17

I ett samarbete mellan de kollektivtrafikansvariga i Stockholm, 

 Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län  

 genomförs en rad satsningar för att förbättra den regionala 

 tågtrafiken i Mälardalen.  

I december 2016 togs det första steget mot morgondagens   
resande genom nya tidtabeller där antalet tågavgångar ökade.  
Bland annat  infördes timmestrafik hela dagen på  sträckorna 
Eskilstuna- Stockholm och Nyköping-Stockholm, och två  tåg- 
avgångar på  morgonen på sträckan Örebro-Eskilstuna-Stockholm 
fortsätter numera till Arlanda-Uppsala och tillbaka på eftermiddagen.

I oktober i år införs Movingo, den nya pendlarbiljetten som  
gäller både på regionaltågen och i lokaltrafik. I december blir  
det också mer regionaltågstrafik Stockholm–Uppsala och  
Örebro– Västerås–Stockholm.

Från våren 2019 t o m 2021 sätts 33 nya tåg i trafik under  varumärket 
Mälartåg. Tågen gör det möjligt att ytterligare utöka antalet avgångar 
i rusningstrafik, förbättra punktligheten och korta restiderna. För att 
underhålla tågen byggs en helt ny verkstadsdepå i Eskilstuna. 
 Med satsningarna skapas ett närmare Mälardalen för dagens och 
 morgondagens resenärer med fler möjligheter till ett flexibelt resande.

Stora satsningar för 
framtidens resande

KORT FAKTA OM MÄLARTÅG 

• Moderna tåg med hög komfort, klimatanläggning och internet.

• Snabba tåg för kortare restider, med en  hastighet på upp till  
200 km/h på vissa sträckor.

• Ökad sittplatskapacitet, varje tågsätt har ca 350 sittplatser.

• Komfortabla ställbara stolar med arbetsbord, och två eluttag  
vid varje sittplats.

• Rullstolsplatser och plats för cyklar.
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I oktober 2017 införs nya 

 pendlarbiljetten Movingo. 

Biljetten gör det enkelt att 

 pendla  gränslöst med både 

regionaltåg och i  lokaltrafiken 

i hela Mälardalen.

I december 2016 togs 

det  första steget mot 

morgondagens  resande 

genom nya tidtabeller  

där  antalet tågavgångar 

ökade. 

2016
Den nya verkstadsdepån i  

Eskilstuna står klar för  

att underhålla Mälartåg  

när de sätts i trafik 2019.

I december blir det  

fler  tågavgångar  

bland annat mellan  

Örebro–Västerås– 

Stockholm och  mellan 

Stockholm och Uppsala.

201820172017 2019–2021
Mälardalen får 33 nya 

 topp moderna tåg som 

 kommer att profileras  

 under varumärket  

 Mälartåg. 

VÄLKOMMEN PÅ EN RESA IN I  FRAMTIDENS MÄLARDALEN

33 nya  topp moderna Mälartåg  
sätts i trafik i Mälardalen  
fr o m våren 2019

Nya verkstadsdepån i Eskilstuna står klar hösten 2018.

De moderna tvåvåningstågen, som tillverkas 
i Schweiz, är anpassade för regional trafik.

Hög komfort på Mälardalens nya regionaltåg – bland annat har de 
likadana stolar som schweiziska höghastighetståg.

DET ÄR VI SOM ÄR MÄLAB
MÄLAB (Mälardalstrafik AB) bildades 1991 och ägs 

gemensamt av Stockholms läns landsting, Kommunal-

förbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet,  Region 

Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län  

och Region Östergötland. 

Uppdraget är att förvalta och utveckla den  regionala 

 tågtrafiken i Mälardalsregionen, där införandet av  

Movingo är en viktig del. Den avtalade trafiken utförs av 

SJ och TrosaBussen. 



Kan du lista ut svaret? Rätt svar hittar du längst ned på sidan 18. 
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Ta en paus. 
Unna dig lite förströelse.
Hjärngympa ingår. 

Rätt svar: Orten vi söker är Västerås. Maträtten på bordet är raggmunk. Hur många poäng fick du?

Vem där?
Movingokrysset

Sudoko

5 poäng 4 poäng 3 poäng 2 poäng 1 poäng

Staden har  
närmare 120 000 
invånare och 
Nordens största 
insjöhamn.

Erik XIV ligger  
begravd i domkyrkan 
här. Domkyrkotornet 
är 92 meter högt.

Här hittar du hotellet  
Hackspett uppe i 
ett träd och hotellet 
Utter Inn som flyter 
på vattnet.

Här grundades 
både H&M och 
ICA. Både Maria 
Montazami och 
Dagmar Lange har 
sina rötter här.

En berömd gurka 
började odlas här 
på 1700-talet av 
trädgårdsmästare 
Bernhard Johan 
Bohnsack.

VILKEN ORT?

5 poäng 4 poäng 3 poäng 2 poäng 1 poäng

Första belägget för 
rätten dök upp 1904.  
Kan göras själv 
eller köpas som 
mix i välsorterade 
butiker. Ena halvan 
av maträttens namn 
betyder ”frasig”.

Tillreds framförallt 
i stekpannan men 
kan även göras i 
 långpanna. Några 
av ingredienserna är 
mjöl, mjölk och ägg.

Rätten är  
Östergötlands  
landskapsrätt  
sedan 2007.

Innehåller också 
potatis och serveras 
vanligen med stekt 
fläsk och lingonsylt.

Kärt barn har många 
namn. Förutom det 
vi söker kallas rätten 
rårakor, rålapor.  
På engelska  
 kallas rätten  
potato pancake.

PÅ MATBORDET

18 FÖRSTRÖELSE FÖRSTRÖELSE 19

8 7 9 6 4

2 4 8

2 7 9

7 5 3 6

3 4 1

9 7 2 5

8 9 7

1 5 2 6 3

7 4 6 1 2

Förslag till text: Lös ett sudoku genom att placera ut siffrorna 1-9 på spelfältet så 
att varje siffra bara finns en gång per rad, en gång per kolumn och dessutom bara 
en gång per större ruta.

Lätt Medel

5 8 2 7 1 9 3 6 4

9 6 7 3 2 4 8 5 1

4 1 3 5 6 8 2 7 9

8 7 5 9 4 3 1 2 6

2 3 4 1 5 6 7 9 8

6 9 1 8 7 2 4 3 5

3 2 6 4 8 5 9 1 7

1 5 8 2 9 7 6 4 3

7 4 9 6 3 1 5 8 2

Lätt Medel
FACIT

Sudoku - Movingo Juli 2017

5 8 7 9 4 3 1 6 2

9 3 6 5 2 1 8 7 4

1 4 2 6 7 8 3 9 5

6 9 3 4 8 5 7 2 1

2 1 4 7 3 6 9 5 8

7 5 8 2 1 9 6 4 3

4 7 1 3 6 2 5 8 9

8 2 5 1 9 7 4 3 6

3 6 9 8 5 4 2 1 7

8 6 2

9 6 7 4

1 3

9 7

4 6 8

7 2 3

3 6 2 9

1 9 4

4 7

Lös ett sudoku genom att placera 
ut siffrorna 1–9 på spelfältet så 
att varje siffra bara finns en gång 
per rad, en gång per kolumn och 
dessutom bara en gång per  
större ruta.

Lösningen hittar du på 
movingo.se/kundtidning

Lösningen hittar du på movingo.se/kundtidning



Pendling är frihet 
– att bo kvar. 
Buss, tåg och 
tunnelbana ingår.


