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VI LEVER I ett samhälle där gränserna hela tiden suddas ut. I takt med den 

digitala utvecklingen försvinner barriärer som för tidigare generationer varit 

helt omöjliga att komma över. Idag är det en självklarhet att kunna bo på en 

ort och arbeta eller studera på en annan. Geografiska avstånd ses inte längre 

som ett hinder då vi har helt andra möjligheter att resa och mötas på distans. 

Och det är så det måste vara. I en expansiv region som Mälardalen är en 

grundförutsättning att människor har fria valmöjligheter när det kommer till 

bostad, arbete och studier. En modern, tillgänglig och miljövänlig tågtrafik är 

därför ett viktigt verktyg för en fortsatt regionförstoring. Här kommer den 

nya pendlarbiljetten Movingo att spela en viktig roll. Både nu och i framtiden. 

Syftet har hela tiden varit att göra det så enkelt som möjligt för dig som 

regelbundet pendlar mellan olika orter i regionen. Genom att inkludera lokal 

kollektivtrafik på samma biljett som själva tågsträckan har vi tagit ett stort 

steg på vägen mot en enklare vardag för regionens pendlare.

Inom en snar framtid kommer vi också att få 33 nya toppmoderna tåg för 

bästa tänkbara reseupplevelse, med utmärkta förutsättningar för att studera 

eller arbeta på tåget. Detta leder i sin tur till att avstånden minskas och att 

gränserna suddas ut ytterligare. 

Resan har bara börjat, välkommen ombord! 

Gränslös arbets- och 
 studiependling för  
 regionens utveckling 

MONICA JOHANSSON (S), Ordförande Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/

Landstingsstyrelsens ordförande Sörmland.
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MÄLAB – VI SOM STÅR BAKOM MOVINGO
MÄLAB (Mälardalstrafik AB) bildades 1991 och ägs gemensamt 

av Stockholms läns landsting, Kommunalförbundet 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.
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Just nu pågår ett utvecklingsarbete 

för att göra app-biljetter maskinellt 

läsbara i SLs automatspärrar. När 

detta är klart tar vi ännu ett steg i 

utvecklingen av kollektivtrafiken och 

presenterar stolt Movingo-appen! 

Movingo-appen gör det enkelt för 

dig att alltid ha tillgång till din biljett 

i mobilen. Håll utkik på movingo.se 

under våren efter lanseringsdatum 

för den nya Movingo-appen!  

MOVINGO-APPEN
PÅ GÅNG

Totalt sju orter fick besök av Movingo-bussen under två veckor. Det bjöds på frukost och 
kaffe och information för både gamla och nya resenärer, på stationerna och ombord på tågen.  
En lyckad turné och en väl mottagen pendlarbiljett. Fler och fler har valt att åka kollektivt 
och pendlandet har ökat. 

- Försäljningen av periodbiljetter (tidigare SJ/TiM, nu Movingo) har ökat med 25 procent 
 jämfört med oktober förra året. Resandet samma period har ökat med närmare 7 procent, 
 vilket är väldigt mycket. Resandeökningen beror till viss del på Movingo, men också på att vi 
 utökat trafiken ganska kraftigt under 2017, säger Mårten Levin, VD på Mälarregionens bolag 
 MÄLAB som står bakom Movingo.

Försäljningsökningen förklaras delvis av att många resenärer väljer Movingo istället för 
andra biljetter, till exempel att resenärer som tidigare köpt 10-biljetter nu köper  Movingo. 
Försäljnings ökningen av Movingo är något större i Östra Mälardalen, inklusive mellan 
 Stockholm och Uppsala. Christer Litzell, som är affärschef på SJ, bekräftar att både  Uppsala 
och Eskilstuna är populära destinationer men enligt honom är det för tidigt att redovisa 
ytterligare siffror över vilka linjer som haft störst ökning. 

- I och med att Movingo är nytt så håller vi fortfarande på att utveckla uppföljningsverk-
tygen. Generellt sett är resenärerna väldigt nöjda. Det har så klart funnits synpunkter på en så 
ny produkt men man gillar flexibiliteten och enkelheten, säger Christer Litzell. 

Movingo på turné  
i Mälardalen
Den första oktober 2017 gick startskottet för Movingo  
– Mälardalens nya pendlarbiljett. Veckorna både före och   
efter premiärdatum var fyllda med en mängd aktiviteter för  
att  informera resenärerna om den nya biljetten och en hel  
buss gav sig helt enkelt ut på en turné!  Movingo är en pendlarbiljett för 

obegränsat resande i 30 dagar, 90 

dagar eller ett år. Biljetten gäller för 

SJs regionala tågresor, TrosaBussen 

samt för resor i all lokaltrafik som 

bedrivs av SL, Sörmlandstrafiken, 

UL, VL, Länstrafiken Örebro och 

Östgötatrafiken.  

VAD ÄR MOVINGO?
SNABBA FAKTA
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Mer pengar på fickan 
för Helena Kjörling

Helena har pendlat kollektivt från sin bostad i Uppsala till Stockholm i över tio år. Sedan ett 
år tillbaka arbetar hon som QA Manager på ett spelutvecklingsföretag som utvecklar online-
spel för unga tjejer. Företaget ligger mitt i Stockholm och Helenas resa börjar varje dag med 
buss till stationen, tåg till Stockholm och därefter tunnelbana eller promenad till Hötorget. 

- Jag har inte körkort och har alltid åkt kollektivt. Men även om jag hade haft en bil så 
skulle jag valt bort det alternativet, dels för miljöns skull men också för köer, vägtullar och 
 parkeringsproblem. Allt talar för att åka kollektivt och det går dessutom fortare, säger hon.

Tidigare åkte Helena pendeln men valde för ett par år sedan att åka med SJs tåg även om det 
blev en dyrare månadskostnad jämfört med pendeltågen. Att Movingo nu finns innebär en 
rejäl sänkning för hennes månadskostnad för pendling, något hon tycker är mycket glädjande.  

- Det är lugnare på SJs tåg och man kan vila, sova eller bara koppla av. Det är bra att man 
bygger broar mellan alla aktörer och att vi som pendlar kan åka lokalt både där vi bor och 
där vi arbetar. Jag gillar Movingo, avslutar hon.

STRÄNGNÄS HAR 
FÅTT ETT NYTT 
 RESECENTRUM

I början av december  invigdes 

 Strängnäs nya resecentrum.  

Nybygget är en del av  satsningen 

för att öka kapaciteten på 

 Svealandsbanan och innebär ett 

stort lyft för Strängnäs som är en 

viktig pendlarort i Mälardalen.  

Över 700 personer deltog i 

 invigningen som  arrangerades 

av  Strängnäs kommun och 

 Trafikverket.  Kommunstyrelsens 

ordförande Jacob Högfeldt (M) 

 invigningstalade och sa bland 

annat:

– Det här är bra för Strängnäs, 

det tar oss in i framtiden på ett 

 påtagligt sätt.

Under 2018 fortsätter utvecklings-

arbetet med dubbla spår på  

sträckan Strängnäs/Härad, en  

satsning som beräknas vara klar  

till  sommaren.  

NYTT

Helena Kjörling pendlar varje dag mellan Uppsala och Stockholm 
och har gjort så i tio år. För henne var lanseringen av Movingo 
en glad överraskning när hon insåg att det blev 800 kronor mer 
i plånboken varje månad. ”Att priset pressats neråt är helt klart 
den största vinsten för mig”.

Movingo kundtidning finns 
också att läsa på movingo.se

VISSTE DU ATT...

Text: Kerstin Torsede | Foto: Miranda Forsgren
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Vanliga  
frågor & svar
FRÅGA: KAN JAG SAMLA SJ PRIO-POÄNG NÄR JAG RESER MED MOVINGO?

SVAR: Ja. Köper du din Movingobiljett via sj.se eller i SJs app i inloggat läge ger 

det poäng. Har du ett SJ Movingokort som är kopplat till ditt medlemsnummer 

ger det poäng när du laddar kortet med en Movingobiljett. 

FRÅGA: KAN JAG LÅNA UT MIN MOVINGO?

SVAR: Ja, Movingo är en opersonlig biljett vilket betyder att den kan 

 användas av olika personer. Dock kan endast en person åt gången resa med 

Movingo. Vill du byta mobil eller låna ut din app-biljett kan du mot en avgift 

låsa upp  biljetten via SJs kundservice och sedan aktivera den på nytt i en 

annan mobiltelefon.

FRÅGA: KAN JAG PAUSA MIN MOVINGOBILJETT?

SVAR: Nej, det är för närvarande inte möjligt att pausa din Movingo.

FRÅGA: KAN JAG KOMBINERA MIN APP-BILJETT MED SL SPÄRRÖPPNARE?

SVAR: Nej, man kan inte kombinera app-biljett med SL-spärröppnare.  Skälet 

till detta är att det är komplicerat att samtidigt nyttja två olika tekniska system 

för samma biljett och att risken för fusk ökar markant. Har du köpt Movingo som 

SJ app-biljett behöver du tillsvidare visa din digitala biljett för stationsvärden i 

SL:s spärr. Under våren 2018 planerar SL att installera läsare för app-biljetter 

i  spärrarna. Fram till dess måste du ladda Movingo på SJ Movingokort för att 

kunna ha SL spärröppnare.

VEM KAN JAG  
VÄNDA MIG TILL?
Här kan du som är Movingo- 
resenär se vem du ska vända  
dig till i olika ärenden. 

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

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 trafikstörningar. 

• 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.

SJ KUNDSERVICE
0771 – 75 75 75  

www.sj.se/kundservice

Måndag–fredag 
08.00–17.00

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

SNABBA FAKTA
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Farid reser både enklare  
och  billigare till skolan 

Farid Dabiri bor vid Gärdet i Stockholm och pendlar till Eskilstuna 
tre, fyra och ibland fem gånger i veckan.

– Det har blivit lättare och 1 000 kronor billigare att åka  kollektivt 
eftersom SL-kortet ingår i Movingo. Med biljetten Movingo Alla 
sträckor, som är giltig i hela Mälardalen, kan jag också välja att åka till 
högskolan i Eskilstuna eller till pappa i Västerås, säger Farid.

Pluggar och sover på tåget

Farid Dabiri har pendlat i 18 månader. Det tar sex minuter med 
tunnelbanan från hemmet till  T-Centralen och en timme med tåget 
till Eskilstuna. På tåget läser han, pluggar eller sover en stund.

– Tyvärr kommer inte tåget alltid i tid så därför brukar jag sova 
hos min pappa i Västerås om jag har en tenta dagen efter för då kan 
jag ta MDH-bussen till högskolan. Men jag tror att det blir färre 
förseningar när den nya sträckan förbi Strängnäs är klar, och att fler 
kommer att pendla när de upptäcker hur bra Movingo fungerar, 

säger Farid som trivs med sina studier, framförallt sedan han kommit 
i kontakt med affärsinkubatorn Idélab.

– Jag och en klasskamrat har två idéer som vi samarbetar kring 
och som Idélab hjälper oss att utveckla. Det sköna med Idélab är att 
de alltid börjar med dig som individ. Du måste veta vem du är, för 
vet du inte det är det svårt att veta vart du ska.

Idélab erbjuder konkreta verktyg

Farid uppskattar också den breda erfarenhet och kunskap  
som finns hos Idélab och det nätverk han får del av via dem.

– De vet exakt vem vi ska vända oss till med olika frågor eller 
vilket företag som kan hjälpa oss vidare när vi behöver råd. Det är 
värdefullt eftersom det inte finns så många som erbjuder  konkreta 
verktyg när man vill utveckla en idé. För mig har det verkligen 
 exploderat och arbetet med våra idéer går mycket bättre sedan vi 
fick kontakt med Idélab. 

– Movingo gör det enklare att åka kollektivt och pendla i  Mälardalen eftersom 
både regionaltåg och lokaltrafik ingår, säger Farid  Dabiri som bor i Stockholm  
och läser innovations programmet vid  Mälardalens högskola (MDH) i Eskilstuna. 

Farid Dabiri har köpt  Movingo 
Alla sträckor och har som 
 student betalat 2 400 kr/30 dgr.  
Med den  biljetten kan han 
välja att åka till  högskolan i 
 Eskilstuna eller till sin pappa  
i Västerås.

SNABBA FAKTA

DETTA ÄR IDÉLAB 

Idélab erbjuder studenter, forskare 

och övriga anställda vid Mälardalens 

 högskola kostnadsfri rådgivning inom 

personlig utveckling, idé- och affärs-

utveckling. Idélab har bland annat hjälpt 

studenter att starta företag med fokus 

på rumslig gestaltning och läxhjälp, att 

dra igång en podd och att ge ut en bok. 

Mer att läsa finns på  

mdh.se/samverkan/projekt/idelab 

Text & foto: Kristina Eder

30 dagar  
för 2 400 kr 

MOVINGO  
ALLA STRÄCKOR 

UNGDOM/STUDENT
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Sven Malmberg, teknisk projektledare på 
vagnsbolaget AB Transitio som varit ansva-
rig för att upphandla de nya tågen, hoppas 
redan nu på att vintern nästa år blir rejält 
kall och hård.

– Vi har satsat på riktigt beprövade tåg 
och utrustat dem så att pendlandet ska 
bli bekvämt. Det är viktigt att verkligen 
hårdtesta tågen i den miljö och de förut-
sättningar de ska köras i innan de sätts i 
trafik. Pendlarna ska inte utsättas för det jag 
brukar kalla ”plågsamma resenärsförsök”.

Fungerande tåg är heligt

Sven har ett drygt 40-årigt förflutet med 
tåg, sedan 90-talet har han arbetat med att 
upphandla nya tåg. En grannlaga uppgift då 
kravlistan för vad tågen ska klara av kan bli 
lång. I Mälartågens fall var det över  

2 500 tekniska och lagliga krav som skulle 
tillgodoses. Dessutom tillkom över 800 krav 
som snarast hör till driftsäkerhet, komfort 
och bekvämlighet. För Sven har dock det 
allra viktigaste kraven gällt själva  funktionen, 
att tågen går och inte blir stående.

– För mig är fungerande tåg heligt och 
därför har alla system minst dubblerats. I 
flera fall finns det till och med både tre  eller 
fyra reservsystem. Faller något system ska det 
finnas ersättning. Tåget ska inte bli stående för 
att en antenn under tåget går  sönder  
– då har vi en till. Och de ska klara minst  
40 minusgrader och 80 cm snö på rälsen. I de 
här tågen har vi plockat in ingenjörskunskap, 
lokförar- och underhållserfarenhet och många 
års erfarenhet av tåg. Jag har både kört och 
rest med tåg över hela världen och har sett det 
mesta. De här tågen blir bra, säger han.

Tåg anpassade för långpendling

De nya tågen får en hög standard och 
bekvämlighet som man normalt inte finner 
på regionaltåg och är mer i klass med hög-
hastighetståg. En standardhöjning som gör 
tågen unika i Sverige och som har varit ett 
krav allt sedan starten.

– Bekvämlighet och hög standard i 
inredningen har varit en viktig fråga när 
tågen köptes in. Pendlare tillbringar många 
timmar med att resa och ska då kunna göra 
det bekvämt med möjlighet att arbeta om-
bord. Vi har arbetat i nära samarbete med 
MÄLAB under hela processen som startade 
med en förstudie redan 2010. Nu kan vi 
snart se fram emot riktigt komfortabla tåg 
i fin miljö, säger Nils Holmlund som är 
övergripande projektledare för de nya tågen 
på AB Transitio. 

Sven hoppas på en riktigt  
kall och snörik vinter nästa år 

8

Just nu pågår tillverkningen av 33 nya Mälartåg som  kommer att rulla i 
Mälardalen med start våren 2019. Redan till  sommaren kommer de första 
tågen till Sverige för provkörning.

Sven Malmberg TågtillverkningMÄLARTÅG

Text: Kerstin Torsede 
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SNABBA FAKTA 

OM MÄLARTÅG  

• Tvåvåningståg av typen Stadler 
DOSTO Mälartåg, littera ER1.

• Tågens längd är 105 meter och  
har en topphastighet på 200 km/h.

• 333 fasta sittplatser per tåg  
och 22 fällstolar.

• Klimatanläggning, wifi,  komfort abla, 
ställbara stolar med tillhörande 
 arbetsbord och två eluttag vid varje 
sittplats. 

• Rullstolsplatser och plats för cyklar.

• MÄLARTÅG ska trafikera följande 
fyra tåglinjer:

–  Örebro–Eskilstuna–Stockholm 
   –(Uppsala)

–  Linköping–Norrköping–Eskilstuna 
    –Västerås–Sala

–  Norrköping–Nyköping–Stockholm

–  Hallsberg–Katrineholm–Stockholm

Konstruktion av trappan till övre plan

MÄLARTÅG tillverkas just nu i Stadlers fabrik i Schweiz

Tåginteriör under uppbyggnadRitningsinspektion på fabriken



Ville Hovila och Per Idesten framför  verkstadshallen 
 som är en del av den nya tågdepån i Eskilstuna;  
 i  händerna håller de en skiss som visar hur hallen 
  kommer att se ut när den är helt färdig.

Interiör från depån. 
    Illustration: Arkitektkontoret Tengbom

10 FRAMTIDENS MÄLARDALEN

– Både nya och gamla tåg ska in till depån en gång i veckan för 
 någon form av underhåll. De nya tågen – Mälartåg – sätts i trafik 
våren 2019, säger Per Idesten, projektledare hos Eskilstuna kommun 
som tillsammans med Peab bygger depån som MÄLAB ska hyra.

– Hela, rena och isfria tåg minskar risken för förseningar och ger 
en bättre reseupplevelse, inte minst för alla pendlare.

Hela och rena

Sedan första spadtaget togs i januari 2017 har det bland annat röjts 
träd och sly och bankats ned cirka 1 000 pålar i marken på den 
 gamla bangården i centrala Eskilstuna. Den 5 700  kvadratmeter stora 
verkstadshallen för service, underhåll och  avisning av tåg är på plats 
även om mycket arbete återstår innan de första tågen kan rulla in. 

I depån finns också en 124 meter lång multifunktionshall, för 
tvätt, klottersanering och avisning, och en intilliggande byggnad för 
personal och material. Utomhus byggs en stor uppställningsplats för 
städning av tågen, tömning av toaletter och påfyllning av färskvatten. 
Det är en investering på totalt 541 miljoner kronor.

– Det får plats två stycken 105 meter långa tågset efter 
 varandra i verkstadshallen, dessutom två i bredd. Det blir möjligt 

att bland annat lyfta tågen med hjälp av stora lyftar, säger Ville 
Hovila, hos  entreprenören Peab Anläggning, och jämför det som 
kommer att ske i depån med service- och tvättanläggningar för 
bilar. Det läggs fem kilometer järnvägsräls på banvallen och nya 
växlar byggs så att tågen kan köras in och ut från depåområdet via 
fler än ett spår.

– Det betyder att risken för förseningar vid växelfel eller 
 liknande på depåområdet minskar, säger Per Idesten och berättar 
att det som framöver kan göras i depån i dag utförs på spårområdet 
intill  Eskilstuna Centralstation och i depåer i Stockholm.

Stora utmaningar

Ville Hovila berättar att det är en stor utmaning att skräddarsy 
anläggningen till Mälartågen som tills helt nyligen bara fanns som 
tekniska specifikationer, men nu håller på att tillverkas. En annan 
 utmaning är att bangården används för godstrafik under hela bygg-
tiden. Cirka 500 personer har hittills varit  involverade i projektet 
som drivs i en gemensam organisation med både  beställare och 
entreprenör. Ett 100-tal personer beräknas jobba i depån när den  
står klar, bland annat tekniker, städpersonal och administratörer.

Resenärerna i fokus  
för depåsatsning 
Nöjdare resenärer och en bra arbetsmiljö,  
men också ett  spännande inslag i stadsmiljön.  
Vart är vi på väg? Till Eskilstuna och nya   
tågdepån som tas i drift hösten 2018.
Text: Mikael Jeppe
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Lär känna SL:s  
trygghetscentral 
I vad som närmast kan beskrivas som ett kontrollrum i 
 trafikförvaltningens  lokaler i Stockholm, arbetar ett  
tjugotal trygghetsoperatörer med att leda och fördela  
 trygghetsresurser i Stockholms kollektivtrafik.  

Trygghetscentralen på SL har funnits i tio år. Operatörerna tar emot flera hundra samtal per 
dygn och ser till att polis, ambulans, ordningsvakter eller annan personal kommer till platsen 
när något har inträffat i kollektivtrafiken. Samtalen kommer från personal på företagen som 
kör kollektivtrafiken och från resenärer som känner oro – för till exempel bråk, fylla, någon 
obehörig i spårområdet eller ett bortsprunget barn. Niklas Nordvall, trygghetsoperatör på 
SL, berättar om en gång då en ordningsvakt ringde om en femåring som kommit bort på 
T-Centralen:  

- Jag plockar upp bilder från kamerorna på våra skärmar och söker med blicken, samtidigt 
som personal på plats letar med mamman. Efter en kort stund ser jag en pojke, som matchar 
mammans beskrivning, på en bänk på en av tunnelbaneplattformarna och kan meddela dem 
den exakta platsen. 

När det ringer på trygghetsnumret har  operatörerna cirka 4 700  kameror till sin hjälp. De 
finns på strategiska platser i kollektiv trafiken runtom i Stockholms län. I oktober 2017 fick 
 Trygghetscentralen ta emot priset Årets  Säkerhetsnål för att ha varit till stor hjälp med bild-
material och bibehållet lugn i polisens arbete efter terrordådet på  Drottninggatan. 

Sedan två år tillbaka samarbetar SL:s trygghetscentral med  myndigheter och  samhälls - 
funktioner i ett projekt som heter  Samverkan Stockholmsregionen. Målet är ökad trygghet, 
säkerhet, samverkan och framkomlighet för alla i regionen.

FAKTA

När kan du ringa? 

– När du ser hot, våld, pågående 

skadegörelse eller annat som gör 

dig otrygg i SL:s kollektivtrafik-

miljöer. Du kan ringa oavsett dag 

och tid på dygnet.

På vilket nummer? 

SL:s trygghetscentral nås på 

telefon 020-120 25 25.

Vem svarar? 

En av SL:s trygghetsoperatörer 

på trafikförvaltningen.

Niklas Nordvall

SL:s trygghetscentral ser till att du reser tryggare i lokaltrafiken
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Trafiknyheter i Mälardalen
NYA SJ-SATSNINGAR I  
MÄLARDALEN – ÅRETS NYHETER
Nonstop-tåg och fler avgångar på sträckan  Stockholm–

Uppsala. Utökad halvtimmestrafik vardags morgnar och 

efter middagar mellan Västerås och Stockholm. Det är de 

största nyheterna för Mälardalens tåg pendlare i  samband 

med att SJs nya tidtabell trädde i kraft i   december.

SJ fortsätter att utöka trafiken för att göra det   

smidigare och  enklare att resa med tåg i Mälardalen. 

DIREKTTÅG STOCKHOLM–UPPSALA  
PÅ ENDAST 30 MINUTER 

På den populära sträckan Uppsala–Stockholm  utökar SJ antalet 
avgångar från 29 till 35, och till hela 37  avgångar från Stockholm 
mot Uppsala. Ett tåg i timmen blir så  kallade nonstop-tåg som kör 
sträckan utan uppehåll. 

Resultatet blir att restiden minskar från 38 minuter till  
30 minuter mellan Stockholm och Uppsala. Samtidigt minskar 
 användandet av loktåg och ersätts med  dubbeldäckare med en 
 toppfart på 200 kilometer i timmen. 
    – Fler avgångar och snabbare tåg blir en  väsentlig  förbättring 
i vardagen för de många pendlarna på sträckan, säger Jan Kyrk, 
 affärschef på SJ.

FLER REGIONALA TÅG  
STOCKHOLM–VÄSTERÅS–ÖREBRO… 

Halvtimmestrafik införs Stockholm mot Västerås  vardagsmorgnar 
och vardagseftermiddagar, vilket innebär att antalet avgångar utökas 
från 26 till 28 på vardagar. Genom nya avgångar får delsträckan 
Arboga-Köping-Västerås halvtimmestrafik på morgonen och åter på 
eftermiddagen vardagar. På lördagar utökas antalet avgångar från  
15 till 18 och på söndagar från 10 till 15 avgångar. 

Trafiken utökas också mellan Västerås och Örebro, vilket innebär av-
gångar varje timme. Antalet avgångar utökas från 17 till 19 på vardagar. 
På lördagar och söndagar utökas antalet avgångar från 9 till 14 stycken. 

Flera tåg fortsätter från Örebro mot  Hallsberg och varannan timme 
till och från Göteborg, vilket ger bra  f  örbindelser med västra Sverige.

– Tågresandet ökar i hela landet och sträckan 
 Stockholm-Västerås-Örebro är inget undantag. För att möta den 
utvecklingen kör vi nu i princip så  mycket Mälarbanan tål under 
rusningstid, säger SJs affärschef  Jan Kyrk.

… OCH LITE NYTT FRÅN STOCKHOLM  
TILL NYKÖPING OCH ESKILSTUNA
En förbättring för pendlarna till Nyköping är en  anpassad avgång 
som ankommer före kl. 9, vilket varit ett starkt önskemål. För 
att passa pendelresandet bättre mellan Stockholm och Eskilstuna 
 tidigareläggs avgångstiden för tåg 911 med 12 minuter. Regional-
tåget med slutstation Örebro avgår nu från Stockholm 06:28 och 
kommer till Eskilstuna 07:43.

Fler regionala tåg mellan Stockholm och Västerås  
redan nu i vinter. Foto: Visit Västerås
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Vi rustar Getingmidjan, 
spåren mellan Stockholm C 
och Stockholms södra
I sommar blir det extra tydligt

Upprustningen av Getingmidjan 
kommer att underlätta framkom-
ligheten i Stockholm – och i hela 
landet. Eftersom i stort sett alla fjärr- 
och regionaltåg till och från södra 
Sverige passerar här, får sträckan nu 
toppmodern standard för att minimera 
risken för tågförseningar i framtiden. 
För att du ska kunna komma fram 
– smidigt, grönt och tryggt.
 
Sommaren 2018 trappas arbetena 
upp, vilket kommer att påverka dig 
som resenär.

Läs mer på trafi kverket.se/getingmidjan

www.trafi kverket.se

Är bussen eller spårvagnen på ingång? Är den 
sen? Eller har den passerat hållplatsen? I vår 
interaktiva karta kan du se exakt var våra fordon 
befinner sig – i realtid!

Nu kan du se  
var bussen är! 

Så funkar kartan: 
•	 Gå	in	på	ostgotatrafiken.se	på	datorn	eller	

i	mobilen.
•	 Välj	Interaktiv	karta	och	klicka	på	”större	

karta”	alternativt	symbolen	med	pilar.
•	 I	kartans	meny	kan	du	välja	en	linje	och	

se	de	fordon	som	kör	på	den	just	nu,	eller	
välja	en	hållplats	och	se	fordonen	som	är	
på	väg	dit.	

	

Kundservice 0771-21 10 10  •  ostgotatrafiken.se
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NYA UL-BILJETTER  
FRÅN 9 JANUARI 2018
Fem nya periodbiljetter har premiär 9 januari 2018.  
Bland annat en efterfrågad 90-dagarbiljett.

Periodbiljett  Pris

90-dagar vuxen  2 270 kr

90-dagar pensionär  1 510 kr

Sommarbiljett* vuxen  1 680 kr

Sommarbiljett* pensionär  1 060 kr

* Gäller 1 juni–31 augusti.

30-dagar lågtrafik vuxen**  505 kr

** Gäller vardagar före kl 06.00, mellan  
kl 09.00–15.00 och efter kl 19.00. Dessutom  
hela lördagar samt söndag och helgdag.
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I december började wifi installeras ombord på 
vagnar som ingår i många av SJ Regionaltåg – en 
efterlängtad nyhet för många Mälardals resenärer.

– Vi vet genom våra kundundersökningar att wifi ombord är viktigt 
för våra resenärer, inte minst för de som vill jobba eller studera 
ombord. Därför är det så roligt att vi nu kan rulla ut det även på våra 
loktåg, som bland annat trafikerar  Mälardalen, säger Lollo Mårdbrant, 
konceptansvarig på SJ.

Inom Mälardalen är det fem regionaltågslinjer, där Movingo-
biljetten gäller, som berörs – inklusive den mest  trafikerade regional-
tågslinjen mellan Stockholm och Uppsala. Installa tionerna började i 
december och genomförs i en takt av cirka fem vagnar i veckan.  
I första fasen blir det i 119 vagnar. Men målet i dagsläget är att  
77 procent av alla lokdragna vagnar ska få wifi. 
   – Så ganska fort ökar möjligheten att du får resa i en vagn med 
wifi, säger Lollo Mårdbrant.

HUR VET JAG OM JUST MIN VAGN HAR WIFI?

– Den känns igen på att det finns en wifi- symbol uppsatt inne i 
vagnen, ovanför dörren i båda ändar av vagnen.

TRAFIKINFORMATION

• SMARTARE
• ENKLARE
• TILLGÄNGLIGARE

Nu har vi förnyat vår webb lanstrafiken.se

HUR SNABB OCH KRAFTFULL ÄR WIFI-LÖSNINGEN OMBORD?

– Tågets wifi använder flera olika mobila uppkopplingar 
samtidigt för att skapa ett nätverk i vagnen. Fast när tåget färdas 
genom områden med sämre mobiltäckning mot mobilleveran-
törernas master blir nätverket även sämre inne i tåget. Men 
 eftersom vi kombinerar flera olika tele operatörer i vår wifi- 
lösning kommer dessa att backa upp varandra, så vi  förväntar oss 
ändå att leverera en bättre täckning än resenärens egen mobil.

 

HÄR BLIR DET WIFI OMBORD!

De här SJ Regional-linjerna i Mälardalen  
trafikeras av vagnar som ska få wifi:

• Stockholm-Västerås-Örebro

• Stockholm-Eskilstuna-Örebro

• Stockholm-Katrineholm-Hallsberg

• Stockholm-Nyköping-Norrköping

• Stockholm-Uppsala
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KEEP ON SURFIN´ – FLER TÅG FÅR WIFI
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Hälften av Trosaborna 
pendlar till jobb eller studier

Trosa – en pittoresk småstad väl värd ett besök 

Småstadskänslan och närheten till naturen och havet är det som ofta framhävs som  charmen 
med Trosa. Och visst är Trosa en idyll med möjlighet till rik fritid året runt och en stor 
 arbetsmarknad inom pendlingsavstånd, bland annat med TrosaBussen direkt till Liljeholmen.

– Movingo underlättar arbetspendling, såväl in som ut ur kommunen. Vi har även många 
elever som studerar i Stockholmsområdet som nu har möjlighet att välja ett flexiblare kort, 
säger Rickard Kihlgren, Trosas kommunikationschef. Med TrosaBussen tar det cirka en timme 
från Trosa till Liljeholmen med stopp vid tågstationen i Vagnhärad.

Även om cirka hälften av Trosaborna pendlar till jobbet finns här en företagare i vart femte 
hushåll. Att Trosa är en företagarvänlig kommun visas i Svenskt Näringslivs ranking av 
företags klimatet där kommunen placerar sig på nionde plats när det gäller var i landet det är 
bäst att starta och driva företag.

Trosa har cirka 12 500 invånare, ett rikt kulturliv och företag med fokus på sport, 
 upplevelser, hälsa och rekreation som ordnar aktiviteter året runt. Rekreation bjuds bland 
annat i form av ett rikligt utbud av butiker, caféer och restauranger samt anrika Bomans  
och Trosa Stadshotell & Spa.

Staden växer och här byggs villor, bostads- och hyresrätter. Under 2018 ska även hamn-
området omvandlas till en miljö där man gärna stannar till vid butiker och restauranger  
eller sätter sig och tar del av folklivet. 

Text: Kristina Eder | Foto: Paola Andersson

Trosa bjuder både på ett rikt kulturliv, ett gynnsamt 
 företagsklimat och pendlingsavstånd till huvudstaden. 



Pendling är frihet  
– att plugga var du vill  
Buss, tåg och tunnelbana ingår  

Se vad din  
resa  kostar på 
movingo.se

Har du upptäckt nya linje 1? Ringlinjen går 
runt hela Uppsala, ofta och åt båda hållen. 
Så nu behöver du inte åka in till city för 
att byta buss, om du inte vill förstås.
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