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Pendlarnas
sak är vår.
Bertil Kinnunen (S), Ordförande Kollektivtrafiknämnden,
Region Uppsala

Movingo är en succé, 20% ökad försäljning och fler
resemöjligheter när både regionaltåg och lokaltrafiken
ingår. Satsningen på Mälartågssystemet är bra och beställ
ningen av nya tåg nödvändig. Samtidigt har pendlarna prövats i vinter, med
inställda tåg, spårfel, signalfel, växelfel osv. På perrongen står ofta flera
hundra pendlare med siktena inställda på sina jobb i Stockholm och suckar
uppgivet. Någon har en jätteviktig presentation som kommer bli försenad,
någon ett möte som måste ställas in. En pendlarvardag som gör det svårt
att få ihop livspusslet.
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artikel

Pendlarna skapar tillväxt, skatteintäkter och fortsatt samhällsutveckling.
Deras situation har därför stor betydelse för hur det går för vår region och
hela landet. I ett land som Sverige med stora avstånd och en diversifierad
ekonomi är det avgörande att människor kan röra sig, mötas och utbyta
tankar och idéer. När vardagen inte fungerar hämmas utvecklingen och vi
tappar konkurrenskraft.
Långsiktigt behövs en utbyggd infrastruktur, med bland annat fyrspår mellan
Uppsala och Stockholm och Ostlänken. Men vi måste också säkerställa att
befintlig järnväg fungerar. Först då blir det nybyggda ett verkligt tillskott. Och
först då får vi full nytta av de nya tågen.
Vi politiker som ansvarar för kollektivtrafik och infrastruktur måste f ortsätta
jobba för en bättre infrastruktur, så trafiken kan öka och bli stabilare. Då
skapar vi förutsättningar för ökat bostadsbyggande, fler jobb och ökad
tillväxt. Det är bra att det avsätts mer pengar både till underhåll av befintlig
järnväg och byggandet av ny. Vi gör vår del, med att köpa in tåg, öka trafiken
och se till att det finns plats för de som pendlar.
Allt för en fungerande vardag för pendlarna, en hållbar tillväxt och fortsatt
bostadsbyggande.
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SOMMARSPECIAL

SOMMARSPECIAL
28 JULI–4 AUGUSTI

Sommar, sommar,
sommar...
Nu börjar temperaturerna stiga och
plötsligt står ledigheten för dörren.
Movingo har samlat några av
Mälardalens verkliga smultronställen,
enkla att nå med ditt pendlarkort

KALKBROTTET I
KVINNERSTA
Vattnet är smaragdgrönt
och omsluts av höga klippor.
En vacker badplats ett
stenkast från
busshållplatsen.

Du hittar lätt till äventyret genom
att använda reseplaneraren hos
trafikföretaget i det län du reser.
Där står det precis vilket tåg,
buss eller tunnelbana du tar
sista biten och när det går
tillbaka hem igen.
Äventyret väntar!

STADSPARKEN
OCH WADKÖPING
I den vackra parken går det
att ta en promenad längs Svartån och
njuta av blommor och grönska. Här finns
lekpark, plaskdamm, små dammar, fåglar,
caféer och tennisbana. En perfekt park att
ha picknick vid en solig sommardag.

laxa

VALLBY
FRILUFTSMUSEUM
Ta natursköna promenader,
upplev västmanländsk
kulturhistoria, ät god mat och
botanisera bland butiker och
hantverkare. Här kan du även
fira midsommar
eller delta i en kurs.

Sala

VASTERAS

26 JULI–5 AUGUSTI

enkoping

ESKILSTUNA

RETUNA
ReTuna är Sveriges första
återbruksgalleria och här
hittar du allt ifrån möbler,
inredning och kläder till
verktyg och cyklar.

Stockholm

EUROPRIDE
Grymma klubbar, fantastiska
liveshower, workshops,
seminarier och fantastisk
mat. En hyllning av
LGBTI-rättigheter likt
ingen annan!

6 JUNI

SODERTALJE
JULITA GÅRD
Otroliga trädgårdar och
välbevarade byggnader
från sekelskiftet. Hälsa på
hos Pettson & Findus och
besök butiker och caféer.

NATIONALDAGSGALOPPEN
12:30–15:00
Kapplöpningar mitt i Stockholms
hjärta! På självaste Nationaldagen
bjuds det på en rad aktiviteter för stora
och små; hattävlingar, barnaktiviteter,
uppvisningar, artistframträdande och
sist men inte minst
– kapplöpningar.

Foto: Peter Segemark, Nordiska museet.

NYKOPING

trosa

NORRKOPING

LINKOPING

FLYGVAPENMUSEET
I MALMSLÄTT
Upplev en unik samling militär
flygplan och andra föremål med
koppling till flygets hundraåriga
historia. Fri entré.

27 JULI

UPPSALA
REGGAE FESTIVAL
Efter några års
uppehåll är en av
Sveriges populäraste
festivaler och Nordens
största reggaefestival
äntligen tillbaka.

arlanda

KATRINEHOLM
GÖTA KANAL
I Söderköping kan du
känna historiens vingslag
vid Götakanals slussar.
Njut av atmosvär och god
glass på glassrestau
rangen Smultronstället.

BERGS SLUSSAR
Bergs slussar lockar
många åskådare och har
du tur får du se någon av
de klassiska kanalbåtarna
Wilhelm Tham, Diana eller
Juno slussa sig upp eller
nerför Göta kanal.

26 JUNI–1 JULI

KULTURFESTIVAL I HELA
ÖSTHAMMARS KOMMUN
Alunda, Österbybruk,
Gimo, Östhammar,
Öregrund och Hargshamn

28–30 JUNI

VÄSTERÅS CITYFESTIVAL
Festivalen präglas av ett stort
värdskap där alla ska känna sig välkomna.
Här finns ett brett utbud av aktiviteter
och mängder av musikupplevelser.

hallsberg

VARAMOBADEN
Den mest kända
badplatsen i Motala.
Varamobaden är
nordens längsta
insjöbad med en
5 km lång sandstrand.

ENKÖPINGS PARKER
OCH LEKPLATSER
Här kan du botanisera i
unika parkmiljöer signerade
Piet Oudolf, utforska
mötesplatser, grönområden,
lekplatser och friluftsbad.

26–27 MAJ

GROPEN EXTREME
2018
En tuff hinderlöpar
tävling för alla
träningsintresserade.

uppsala

ESKILSTUNA
PARKEN ZOO
Träffa exotiska djur
från världens alla hörn!
Här finns både camping,
utomhusbad, nöjespark
och lekland.

OREBRO

SALA
SILVERGRUVA
Gruvan med anor från
1400-talet bjuder på
guidade visningar,
höjdbaneäventyr
och hantverksverkstäder.

BÅTVECKAN OCH
ROSLAGSLOPPET
i Öregrund

KOLMÅRDEN OCH
BAMSES VÄRLD
Se all världens djur i
safariparken, se delfinshower
och besök Bamse och hans
vänner i Småköping.
Tågen stannar på Kolmården
Station, varifrån det går bussar
ända fram till djurparkens
huvudentré.

27 JUN–12 AUG

FEMÖREFORTET
Guidade visningar dagligen
mellan kl 11:00 och 15:00.
Här finner du även en
museibutik med kaffe, läsk,
glass, souvenirer och stort
sortiment av böcker om
kalla kriget.

UTSTÄLLNINGEN
HELT SINNES
På Tom Tits kan du nu på ett
lekfullt sätt upptäcka och utforska
dina sinnen med hjälp av våra
experiment. I utställningen finns
det något för alla oavsett om du
är äventyrlig, eftertänksam,
ung eller vuxen.

Visste du att...
…två barn upp till och med sex år åker gratis
med din Movingo? Så passa på att göra utflykter
tillsammans i sommar!
...om du uppgraderar till Movingo Alla sträckor i s ommar
kan du resa obegränsat i hela Mälardalen med både SJs
regionaltåg, buss och tunnelbana.
...i sommar har du chansen att spana in nya Mälartåg
som provkörs på ett spår nära dig. Läs mer om
Mälartåg på sidorna 10–11.
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Nu startar ett
av Sveriges viktigaste
järnvägsarbeten

7

Broarna och tunnlarna på sträckan har uppnått sin tekniska livslängd.
Om vi inte rustar upp dem tvingas vi snart sänka hastigheten på tågen,
nästa steg blir att stänga spåren helt. Cirka 80 procent av Sveriges
järnvägstrafik är beroende av de här två spåren, säger Kent Sahlman
som är Trafikverkets projektchef för Getingmidjan.
På ett flygfoto syns tydligt hur de många spåren från Stockholm
Central smalnar av söderut till två spår som leder över Tegelbacken,
Norrström, Riddarholmen och Söderström, innan det blir fyra spår
vid Stockholms södra. Därför kallas sträckan för Getingmidjan.

Kent Sahlman,
projektchef för Getingmidjan

Hårt sliten anläggning
På de här två spåren passerar 300 tåg per dygn. Järnvägen genom
centrala Stockholm öppnades 1871 för en trafik på 10 tåg per dygn.
Sträckan byggdes om på 1950-talet. Broarna och tunnlarna har sedan
dess åldrats och slitits hårt av en allt mer ökande tågtrafik. Innan Citybanan öppnades gick omkring 600 tåg per dygn på Getingmidjan.
Nu när pendeltågen istället går i den nybyggda Citybanan är det
möjligt att stänga järnvägssträckan längre perioder för renovering.
Det sker under åtta veckor varje sommar till och med 2020.
– Vi måste stänga Getingmidjan så långa perioder för att säkert
kunna genomföra de omfattande arbeten som vi behöver göra.Vi ska
bland annat byta överbyggnaden på fem broar, säger K
 ent Sahlman.

I SOMMAR STÄNGS tågtrafiken av på sträckan Stockholm C
 entral–
Stockholms Södra under åtta veckor. Det är hög tid att rusta upp
den drygt 60 år gamla järnvägen genom centrala Stockholm. Du
kan åka pendeltåg på Citybanan under avstängningen, efter byte i
Flemingsberg eller Stockholms södra.
Text: Göran Fält Fotograf: Hans Ekestang

Stör så lite som möjligt
Trafikverket har valt att stänga av trafiken på somrarna för att störa
så få tågresenärer som möjligt. Antalet tågpendlare minskar när
skolorna har lov och många har semester. Under avstängningen
kommer regionaltågen i första hand vända i Flemingsberg.
Fjärrtågen planeras vända på Stockholms södra. Resenärerna tar sig
till och från sina ankommande och avgående tåg på dessa stationer
genom att åka pendeltåg till eller från pendeltågsstationen Stockholm City.
– Det är oundvikligt att resenärerna påverkas, och det beklagar
jag. Det här är arbeten som Trafikverket måste genomföra om vi på
sikt ska kunna ha en fortsatt tågtrafik på Getingmidjan. Tillsammans
med järnvägsföretagen försöker vi minimera störningarna för
resenärerna så mycket som möjligt. Att byta till pendeltåg blir
betydligt bättre för resenärerna än att använda ersättningsbussar i
stockholmstrafiken, säger Kent Sahlman.
Renoveringen av järnvägen mellan Stockholm Central och
Stockholms södra innebär att den utslitna anläggningen ersätts med
en ny som kommer att hålla i minst 80 år till. Det blir inte fler spår

och tågen kommer inte att gå snabbare. Men med en ny anläggning
minskar riskerna för störningar och förseningar i framtiden.
– Den stora vinsten för resenärerna är att vi får en järnväg rustad
för framtiden. I dag blir det störningar i tågtrafiken på grund av att
Getingmidjan är så sliten.Vi ska genomföra ett komplicerat projekt i
en känslig miljö.Vi har förberett arbetena noga tillsammans med vår
entreprenör. Det kommer att bli bra för resenärerna när vi är klara,
säger Kent Sahlman.
Skyltar och värdar hjälper vid tågbyte
Över 400 000 tågresor påverkas när de två spåren mellan Stockholm
Central och Stockholms Södra i sommar stängs för reparationer.
Informationsvärdar, skyltning och information på biljetten hjälper
dig att hitta rätt när du ska byta till pendeltåg. Men räkna med
längre restid.
Efter ett och ett halvt års förberedelser är Trafikverket
och järnvägsföretagen redo att stänga av de två spåren mellan
Stockholm Central och Stockholms södra för reparationer från
25 juni till och med 19 augusti. Sträckan är en av Sveriges tätast
trafikerade järnvägar.
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PÅ GÅNG

INVIGNING AV TÅGDEPÅN I ESKILSTUNA
SNABBA FAKTA

DET HÄNDER PÅ JÄRNVÄGEN
MELLAN STOCKHOLM CENTRAL
OCH STOCKHOLMS SÖDRA
VAD: Järnvägen mellan Stockholm Central och
Stockholms södra stängs för reparationer
25 juni–19 augusti. Det blir även åtta veckors
avstängning somrarna 2019 och 2020.
VARFÖR: Järnvägsanläggningen är utsliten efter
60 års användning och måste totalrenoveras om
tågtrafiken ska kunna fortsätta. Bland annat ska
fem broar bytas ut.
SÅ ÅKER DU: Pendeltågen fortsätter att gå på
Citybanan. Du som åker regionaltåg får byta
i Flemingsberg. Fjärrtågsresenärer byter vid
Stockholms södra. Avvikelser kan förekomma.
Kontrollera din biljett eller tågbolagets h emsida,
kontakta ditt tågbolag vid frågor. Räkna med
30–40 minuters längre restid, inklusive v äntetid
och tågbyten.
KOSTNAD: 3,2 miljarder kronor.
ARBETSSTYRKA: Som mest 350 personer från
Trafikverket och entreprenören Implenia.

Byte vid Stockholms södra
Under avstängningen får resenärerna byta till pendeltåg som går i
Citybanans nya tunnel, som inte berörs av arbetena. Regionaltågen
söderifrån vänder i första hand på Flemingsbergs station, medan fjärrtågen som kommer från söder vänder vid Stockholms södra. Här får
resenärerna byta tåg. Avvikelser kan förekomma, kontrollera din biljett
eller tågbolagets hemsida. Kontakta ditt tågbolag om du har frågor.
Förstärkt tabell i sommar
– Vi har valt att hänvisa resenärerna till pendeltågen istället för att
sätta in ersättningsbussar. Pendeltågen kan ta fler resenärer och går
snabbare, säger Lena Backe på Trafikverkets projekt Getingmidjan.
Pendeltågen kommer att gå efter en förstärkt sommartidtabell.
Vid bytet i Flemingsberg respektive Stockholms södra måste man
som resenär från regional- och fjärrtågen byta plattform och visa
upp sin biljett eller sitt månadskort, som genom ett biljettsamarbete
även gäller på pendeltågen.
Det kan vara många resenärer som
ska byta tåg samtidigt, ett regionaltåg
kan rymma upp till 470 passagerare.
Det gör att tågbytet kan ta en del tid i
rusningstrafiken.
– Skyltning och informationsvärdar
kommer att hjälpa resenärerna att hitta
rätt.Vi räknar med att restiden, inklusive
tid för väntan och tågbyten, kan förlängas
upp till cirka 30 minuter under
avstängningen, säger Lena Backe.
Lena Backe, Trafikverket

Fokus på att göra resan enkel
Hos SJ pågår planeringen inför avstängningen för fullt, exempelvis
öppnar en tillfällig SJ Resebutik på Stockholms södra och extra
många kundvärdar kommer att finnas på plats här liksom på
Stockholm Central och Flemingsbergs station. För att förenkla
för resenärer att hitta rätt på de berörda stationerna med hjälp av
mobilen testar SJ en ny appfunktion med AR-teknik,Vägvisaren
(tänk P
 okemon Go).
– Vi jobbar stenhårt för att underlätta resandet för alla våra
pendlare och övriga resenärer till och från Stockholm i sommar.
Det kommer att krävas lite tålamod. Samtidigt är det bra att
renoveringen äntligen blir av. Det gör att risken för förseningar och
störningar i framtiden minskar, och det har alla tågresenärer stor glädje
av, säger affärschef Christer Litzell på SJ.

SNABBA FAKTA

SÅ FUNKAR DET
MED BILJETTERNA
UNDER AVSTÄNGNINGEN
För dig som reser till, från eller genom
Stockholm med Movingobiljett:
Du som reser med Movingobiljett kan som
vanligt resa med SLs pendeltåg. Har du
köpt Movingo som app-biljett visar du upp
din digitala biljett för någon av stationsvärdarna vid spärrarna. Har du biljetten på
ett SJ Movingokort och pappersbiljett för
lokaltrafiken samt har laddat en SL spärröppnare på ett SL accesskort så använder
du accesskortet för att passera spärrarna till
pendeltåget. Dock måste du alltid ha med
dig Movingokortet och pappersbiljetten då
dessa två utgör giltigt färdbevis tillsammans.
För dig som reser med SJ till, från eller
genom Stockholm
Du kan enkelt köpa biljett till pendeltåget
samtidigt som du köper din SJ-resa. Har
du redan en SL-biljett, till exempel en SL
30-dagarsbiljett, kan du använda den för att
resa med pendeltåget.
För dig som reser till, från eller genom
Stockholm med SJ 90-dagarsbiljett eller
SJ Månadsbiljett:
Under banarbetet kommer en SL-biljett
ingå i din periodbiljett. Efter genomfört
köp kommer SJ skicka en kod till dig,
via e-post eller sms, cirka 5 dagar innan
första giltiga resdag. Använd koden för att
hämta ut din SL-biljett på valfri Pressbyrån i Stockholm. SL-biljetten är giltig på
sträckan Stockholm City–Stockholm Södra
alternativt Stockholm City–Flemingsberg
beroende på vilken station som du kommer
göra ditt byte.

I september är det dags att inviga den nya tågdepån i Eskilstuna. Den
5 700 kvadratmeter stora verkstadshallen för service och underhåll är nu i
slutfasen av byggnationen. B
 ygget
som påbörjades i januari 2017
ska ta emot både nya och gamla
tåg för underhåll och ett 100-tal
personer beräknas a rbeta i depån
när allt står klart. Håll koll på
movingo.se för invigningsdag och
välkommen på en festlig invigning!

TRAFIKINFORMATION

BUSS ERSÄTTER TÅGTRAFIK
STOCKHOLM–BÅLSTA FYRA VECKOR I SOMMAR
Trafikverket fortsätter utbyggnaden från två till fyra spår mellan
Tomteboda och Kalhäll norr om Stockholm. Det gör att linjen Stockholm–
Enköping–Västerås–Köping–Örebro även denna sommar stängs av mellan
Stockholm och Bålsta i fyra veckor, då tågtrafiken ersätts med buss.
Avstängningen berör alla tågresenärer som reser på linjen under fyra
veckor, från fredag 13 juli kl. 01:30 till måndag 6 augusti kl. 04:30.
För SJs resenärer ordnas ersättningsbussar mellan Cityterminalen i
Stockholm och Bålsta station. Det betyder att restiden på linjen f örlängs
med 30–35 minuter inklusive bytestiden i Bålsta, något som finns
inkluderat i tidtabellen. Det blir även direktbussar mellan Cityterminalen
och Bålsta samt mellan Sundbyberg och Bålsta.
Det stora järnvägsprojektet ska stå klart 2028 med fyra spår på den 20
kilometer långa sträckan mellan Tomteboda och Kallhäll. Pendeltågen
får egna spår i mitten och regionaltåg och andra tåg kan köra om på de
yttre spåren. Det gör att resenärer får fler avgångar att välja på och att
ankomsttiderna blir säkrare. Kort sagt, fler spår för en bättre tågresa.

BUSSAR ERSÄTTER SLs PENDELTÅG
SLs pendeltåg är inställda mellan Stockholm City och Jakobsberg under
perioden 13 juli–5 augusti. Bussar, som ansluter till tunnelbanan, ersätter.
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Hög komfort och uppdaterad information på resan
Förutom robusta tåg som klarar svensk vinter kan resenärer se fram
emot en behaglig miljö ombord. Med bekväma, ställbara stolar,
arbetsbord med två eluttag vid varje sittplats, klimatanläggning och
wi-fi gör Mälartåg att resan blir den allra bästa för resenären.Vare sig
man väljer att arbeta eller vila ombord.
– Vi kommer också att ha ett digitalt informationssystem ombord
som visar resan i realtid på skärmar. På skärmarna ser man resans
sträckning, precis var tåget befinner sig, hur lång tid det är till nästa
station och eventuella förseningar samt anslutande tågtrafik. Praktisk
information att få under resan, säger Helen.
Fotograf: Georg Trüb

Snart är de här – Mälartåg

Premärturen beräknad till 2019
Helen Pettersson berättar att tågen är färdiga för slutleverans i mars
2019 men de kan inte börja köras i passagerartrafik direkt. Några
månader behövs för att utbilda både förare och personal ombord.
– Vi räknar med att hälsa de första resenärerna välkomna ombord
innan sommaren 2019.

2

3

Mälardalens nya spårbundna stolthet
I slutet av juni beräknas det första tåget komma till Sverige för
provkörning på svenska spår. Om du har tur kanske du får en skymt
av tåget någon av de allra första provturerna!
– Tågen började provköras redan i
april i Schweiz. När de nu kommer
hit till Sverige blir det ytterligare
provkörningar under flera månader för att verkligen testa att allt
fungerar som det ska. Det finns över
2 000 krav som ställs av myndigheterna som måste uppfyllas och
godkännas innan tågen är redo att
börja köra med passagerare. Av dessa
Helen Pettersson,
ska ca 750 krav verifieras under
fordonsansvarig MÄLAB
testfasen. Ett krav är att testa tågets
dörrar och fotsteg så att de klarar av att öppnas och stängas trots t
ex grus på plattformarna som följer med resenärernas skor in i tåget.
Fungerar inte fotstegen kan det bli svårare att kliva ombord, säger
Helen Pettersson, fordonsansvarig på MÄLAB och ansvarig för
Mälartåg.

Testas även för extrema förhållanden
Förutom kraven från myndigheter finns ca 800 tekniska avtalskrav
som ställdes när tågen köptes in som också ska verifieras. Då man på
Mälartåg ska kunna ta med sig en cykel, är ett test att kontrollera att
cykeln sitter fast ordentligt under tågets resa.
En lång testperiod kan tyckas men allt görs för att undvika
”barnsjukdomar”. När tågen väl är i trafik ska det fungera till
100 procent och resenären ska tryggt kunna luta sig tillbaka.
Testerna börjar på spåren runtomkring Eskilstuna men så fort
hösten övergår i vinter och snö, körs tågen uppe i Norrland.
– Vi jagar vinter så fort som det börjar vara snö och kallt. Tågen
ska starta som planerat även när det är minusgrader eller snö på spåren.
Vi testar bland annat tågets tålighet för kyla då tåget ska klara -40
grader. Det ska även klara 80 cm snö vilket gör testet av snöplogen
extra viktig. Resenärerna ska kunna lita på att trafiken med Mälartåg
fungerar även då det är vinter i Mälardalen, säger Helen.

1. Här står Mälartåg redo för provkörning.
2. Interiör från de moderna tågen med 333 bekväma sittplatser.
3. Hög komfort och gott om plats att arbeta under resan.
4. Nymonterad dekor på utsidan av Mälartågs vagnar.
1

4
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SL

NYTT FRÅN LÄNEN

Båtluffa i centrala
Stockholm
Sommaren är den perfekta tiden att upptäcka Stockholm
från vattnet. Du som har Movingo med SL-giltighet
kan resa med alla SLs pendelbåtar.
Storstockholms lokaltrafik, SL, driver flera
pendelbåtslinjer i centrala Stockholm. Den
som funnits längst är linje 82, även känd
som Djurgårdsfärjan. Den går mellan Gamla
stan och Djurgården via Skeppsholmen.
Det finns även pendelbåtar som
ger snudd på skärgårdskänsla. Linje 80,
Sjövägen, går mellan Nybroplan och
Frihamnen. Den passerar både Nacka
och Lidingö på sin väg.
Under hela 2018 kan du även resa med
Riddarfjärdslinjen, linje 85, i ett v mellan
Klara Mälarstrand, Riddarholmen,
Söder Mälarstrand och Kungsholmstorg.

Sök resan på sl.se

Tiderna för båtarna får du när du planerar
din resa på sl.se. Även Waxholmsbolagets
båtar i skärgården finns med i reseplaneraren, men där gäller inte din Movingo med
SL-giltighet.

VAD ÄR EN SEMAFOR?
Semafor kallas den runda fällbara
skylt som du till exempel hittar längs
några av linje 80s bryggor. Den
behöver vara uppfälld i lodrätt läge
för att befälhavaren på båten ska
veta att någon vill stiga på. Fäll ner
semaforen när båten lägger till och
du kliver ombord.

DJURGÅRDSFÄRJAN
UPPDATERAS
Under våren och två år framåt görs
en mängd åtgärder på Djurgårds
färjorna för att förbättra tillgänglig
heten och minska miljöpåverkan.
Redan i maj kan du resa med det
första fartyget som gjorts om.
Övriga tre fartyg på linje 82 upp
dateras vid lämpliga tillfällen, då
de ligger inne på varvet för övriga
renoveringar.
DET HÄR ÄR NYTT:

Fotograf: Erja Lempinen

• Avgasrening och nytt ventilationssystem
med värmeåtervinning minskar utsläppen
och energiförbrukningen
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Ny webbplats
FÖR LÄNSTRAFIKEN ÖREBRO
Den nya webbplatsen gör resan enkel
och smidig. D
 essutom är hemsidan
lätt att använda när man är på språng
eftersom den numera också ä r
anpassad för alla slags skärmar.
Den nya webbplatsen har samma adress som tidigare,
www.lanstrafiken.se, men det är nästan det enda som är
kvar. Det mesta är nytt eller uppdaterat. Utöver reseplane
rare finns nu också en biljettguide för att hitta den biljett
som passar, en linjesida med sträckningen för varje linje
och alla hållplatser. Varje hållplats har dessutom en egen
sida med karta, bilder på hållplatsen och trafikinformation.
En speciell reseplanerare hjälper skolverksamheter som
behöver boka gruppresa. Det mesta av informationen är
också översatt till engelska och webbplatsen är responsiv,
det vill säga den anpassar sig efter olika skärmar.
– Idag använder ungefär 66 procent av våra b esökare
webbplatsen via mobila enheter som m
 obiltelefoner
och surfplattor. Vi ser också att den siffran ökar, m
 edan
antalet som surfar på webbplatsen via en dator m
 inskar,
säger Sandra Lee, sektionschef Marknad, Trafik &
Samhällsplanering. Därför har vi valt att fokusera på
framförallt design och funktion mot mobila enheter.

• Armstöd vid prioriterade sittplatser
• Kontrastmarkeringar
• Tydligare var prioriterade sittplatser är
• Bredare grindar i fören
• Ny matta som markerar
prioriterade sittplatser
• Bredare dörrar till passagerarutrymmet
• Fler handtag i taket där behov funnits
• Nytt PA-system (högtalarsystem)
• Nytt informationssystem – två skärmar som
visar trafik- och störningsinformation
• Automatiska dörrar med tryckknapp
• Styrhytt och dörrar är blå med SL-logotyp
för ökad igenkänning

PÅ GÅNG I VL

VL BLIR NYTT
SL-OMBUD
Från och med nu är VLs kundcenter Resecentrum
som finns i centralstation i Västerås ombud för
SL. Det innebär att om du köper din Movingobiljett
på ett SJ Movingokort hos oss och behöver ladda
SLs spärröppnare så kan du göra det direkt. Du
kan även fylla ditt SL access-kort med reskassa
och alla olika periodkort.
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NYTT I VÄSTERÅS

”Ett nytt resecentrum är en
viktig pusselbit i utvecklingen av
Västerås och kommer att bli ett
nytt landmärke som verkligen
knyter samman staden.”

HUR FUNKAR DET?
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Hur kommer en ny
tidtabell till egentligen?
Vi ställde frågan till tre vana trafikplanerare för både tåg och buss
som alla gav ett samstämmigt svar – det är ett komplext pusslande
med såväl handkraft som datorkraft och tid.

Nytt resecentrum knyter
samman Västerås
Under de närmaste tio åren kommer en helt ny stadsdel att växa fram
mitt i Västerås. I projekt Mälarporten finns, förutom 5000 bostäder, r estauranger,
butiker och kontor också ett helt nytt resecentrum med i planen.
Nytt landmärke som knyter ihop
Sanna Edling är sedan ett år tillbaka projektchef för utvecklingen av
Mälarporten. Hon menar att det nya resecentrumet tillgängliggör ett
område som ligger både centralt och nära Mälaren.
– I stället för att järnvägen som går mitt i Västerås upplevs som
en barriär ska ett nytt resecentrum byggas så att det blir enklare
att förflytta sig mellan staden och vattnet.Vi kommer att bygga
över och ner i järnvägen och skapa fyra entréer där två är passager
över järnvägen. Ett stort tak över alltsamman symboliserar flöden,
fungerar som väderskydd och blir samtidigt ett nytt landmärke för
Västerås, säger hon.
Hälften av Sveriges befolkning bor inom 15 mil
Västerås är Sveriges femte största tätort och växer i snabb takt. Idag
är det ca 14 000 människor som pendlar in till staden varje dag
och ca 11 000 som pendlar ut, de flesta till Stockholm. I takt med
Mälarportens framskridande kan man ana att dessa siffror kommer
att stiga rejält de närmaste åren.

– Hälften av Sveriges befolkning bor inom en radie av 15 mil
från Västerås! Ett genomtänkt framtida resecentrum är viktigt för att
skapa ett hållbart resande med andra ord, säger hon.
Nytänkande hållbarhet är nyckelord i fortsatt planering
Hållbart resande, hållbart byggande och hållbar utveckling av ett
nytt nav i Västerås. Än är det ett par år kvar till byggstart men
planeringen för innehåll och utformning av det nya resecentrumet
är i full gång. Både på insidan och utsidan av den nya byggnaden.
Det handlar om allt från vilka butiker och verksamheter som ska
finnas där och hur skyltningen bäst ska utformas till trygghet och
säkerhet och solceller på det stora taket.
– Vi jobbar inom många olika områden och planerar ur många
olika perspektiv.Vi vill spinna vidare på att vi är en utpräglad
teknikstad i Sverige och vi vill skapa nyfikenhet, innovationer och
lek i väntan på tåg och buss. Riktigt hur detta kommer att gestalta
sig är inte klart men vi kommer att ta nya grepp för att skapa ett
riktigt unikt resecentrum, avslutar hon.

För tågtrafik krävs lång framförhållning
och ofta tar det flera år från beslut till
det att tåget börjar gå. Ambitionen är att
den grundstrukturen ska vara så fast som
möjligt över tid, men förändringar i annan
tågtrafik, ny infrastruktur eller tillfälliga
banarbeten gör det nödvändigt att göra
löpande justeringar. De exakta tidtabellerna tas därför fram årsvis. Praktiskt sker
detta i samarbete mellan MÄLAB, som är
beställare av trafiken, och operatören SJ.
Snabbtågen prioriteras
Det är dock trångt på spåren och i slut
ändan är det Trafikverket som beslutar
vem som får köra när. Först försöker
man jämka olika aktörers viljor, men i
slutändan måste varje år vissa konflikter
hanteras i formella tvisteförhandlingar.
– Tyvärr gör dagens regelverk att
regionaltåg prioriteras ner i förhållande
till andra tåg. Det innebär konkret att vi
inte kan köra på de minuttal vi vill, att
restiderna blir längre när regionaltågen
ska vänta och släppa förbi snabbtåg eller
i värsta fall att något tåg inte alls får plats,
säger Göran Gullbrand som är ansvarig
för trafik och infrastruktur på MÄLAB
sedan 2010.
Dialog och nya tåg ger bättre tabeller
Med många år i yrket och en dialog både
med enskilda pendlare och de pendlarföreningar som finns gör att Göran och
hans kollegor i regionerna och på SJ har
god koll på hur tidtabellen bör se ut för

att fungera för pendlarna. Lyckas man inte
får man i värsta fall hitta andra lösningar,
exempelvis att utnyttja andra tåg eller
sätta in kompletterande busstrafik. På vissa
sträckor är det lättare sagt än gjort, eftersom
restiderna med buss ofta blir för långa.
En orsak till kapacitetsbristen är att
spåren delas mellan regionaltåg som stannar
då och då och snabbtåg som kanske inte
stannar alls. De nya Mälartåg, som sätts i
trafik om ett år, är därför välkomna.
– Mälartågen är snabbare än dagens
loktåg, både i toppfart och acceleration.
Rent konkret innebär det att tågen kan
köras tätare på banan, eftersom snabbtågen
inte hinner ikapp lika fort. Tillsammans med
vissa förbättringar i infrastrukturen kommer
det underlätta för oss att få till de tidtabeller
som pendlarna behöver, säger Göran.
Fortlöpande justeringar
Anders Nordling, är trafikplanerare för
stadsbusstrafiken UL. Han har överblick
och planerar för 152 bussar varje dag.
– Vi fick ett nytt linjenät för stads
bussarna förra året och håller ständigt på och
anpassar och justerar i tidtabeller för att det
ska passa till anslutande tåg och a rbetstider
lokalt i Uppsala. Det är en hel del att jämka
samman – en normal vardag körs det 2 473
turer och cirka 34 500 k ilometer, säger han.
Nya och gamla linjer justeras in
Thomas Hallberg, är trafikplanerare för
regionbusstrafiken UL och planerar för 275
bussar på 200 linjer. I regional trafik krävs

än mer anpassning till annan trafik och
anslutningar med tåg och bussar. Många av
linjerna är anpassade efter skolornas tider.
Varje dag körs cirka 102 000 km i
regionaltrafik och stor del av planeringen
innebär att anpassa i redan etablerade
tabeller. Men ibland kan det vara en helt
ny linje och tabell som ska planeras.
– Om det handlar om en helt ny
busslinje som inte berörs av annan trafik tar
det cirka ett år från beslut till färdig tabell
som bussen kör efter. I den tiden ingår
naturligtvis allt från inköp av nya bussar,
utbildning av förare, eventuella förändringar
med nya hållplatser, samråd med närboende,
provkörning och tidtagning av sträckningen
till marknadsföringen av den nya tabellen
och linjen. Men är det en ny linje där
många anslutande linjer finns så kan det ta
ännu längre tid, säger han.
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PÅ GÅNG I UPPLAND

SNABBA FAKTA

VEM KAN JAG
VÄNDA MIG TILL?
Här kan du som är Movingoresenär 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

MOVINGO KUNDSERVICE
SJ KUNDSERVICE
0771 – 75 75 75
www.sj.se/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 Studentoch ungdomsrabatt.

•

Var och hur Movingo kan köpas.

Måndag–fredag
08.00–17.00

Vanliga
frågor & svar
FRÅGA: KAN JAG TA MED BARNEN PÅ MIN MOVINGO?
SVAR: Ja, en resenär med giltig Vuxen- eller Ungdom/Studentbiljett får
alltid ta med två barn till och med sex år gratis. Resevillkoren hos vissa av
trafikföretagen där Movingo gäller är ännu mer generösa, se respektive
trafikföretags hemsida för mer info.
FRÅGA: NÄR KAN MAN ÖPPNA SPÄRRARNA I STOCKHOLM
MED APPBILJETT?
SVAR: Det pågår ett intensivt utvecklingsarbete för att anpassa
biljettsystemen i Mälardalen så att de kan läsa en och samma appbiljett.
I dagsläget finns ännu inget bestämt datum för när SLs spärrar kan avläsa
andra biljetter än SLs egna. Förhoppningsvis blir det möjligt under året.

SJ KUNDSERVICE
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Efterlängtade
nya Upptåg
Nu är det klart med nya Upptåg. Region Uppsala har beställt åtta
nya och större Upptåg, samma typ som just nu tillverkas till den
kommande t rafiken med Mälartåg.
De nya tågen sätts s uccessivt i drift från slutet av
år 2019. Tågen är av fabrikat Stadler Dosto ER 1 och
tillverkas i Schweiz. Det är dubbeldäckartåg med fyra
vagnar och varje tåg har 357 sittplatser, vilket ska
jämföras med dagens tåg som har 170 s ittplatser.
Fortsatt ökat resande
– Resandet på Ostkustbanan fortsätter att öka och
prognoserna framåt pekar på ett ökat resande. Vi ser
därför fram emot att redan nästa år kunna sätta i trafik

helt nya och större tåg som både ger fler sittplatser
och en förbättradkomfort, säger Johan Wadman,
trafikdirektör på UL.
Driftssättningen sker successivt från slutet av
2019 och under 2020. Allt eftersom de nya tågen
levereras kommer dagens tåg att fasas ut. Några av
de tåg som idag går längs Ostkustbanan k ommer att
behållas för att ersätta de inhyrda tåg som i dag körs
på sträckan Uppsala–Sala.

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.

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.

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.

Se kontaktuppgifter till
trafikföretagens kundservice
via respektive hemsida.
17-0617 Annons Linjenätet.indd 1

2017-12-04 13:07
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INFORMATION I KORTHET

SNABBA FAKTA

RES MED MOVINGO TILL ARLANDA
Sommartid är semestertid och kanske flygtid?
Att ta sig med kollektivtrafiken till Arlanda med Movingo
är enkelt och det är skönt att slippa tänka på parkering.
Med Movingo går det att åka tåg direkt till Arlanda C med
SJ Regionaltåg eller SL. Ett inte lika känt alternativ är
att ta pendeltåg eller regionaltåg till Märsta (inofficiellt
kallad ”Arlanda Västra”) och därifrån SL:s buss 583
direkt till terminalen.
Från Uppsala finns, utöver tågförbindelserna via Arlanda C
eller Märsta, också UL:s buss 801.
Åker du tåg hela vägen till Arlanda C måste du alltid betala
120 kronor i passageavgift. Avgiften kan du antingen
betala i förväg eller vid spärren uppe i Sky City. Reser
du ofta till Arlanda kan du också köpa passageavgiften
som en periodbiljett. Väljer du att åka buss till Arlanda
tillkommer ingen passageavgift.

VI SES PÅ FACEBOOK!

För oss på Sörmlandstrafiken är det
en självklarhet att finnas där våra
resenärer finns.
På vår Facebook-sida kan du
enkelt komma i kontakt med oss.
Där får du också information om
våra produkter och priser direkt i
ditt sociala flöde - på ett sätt som
passar dig!
facebook.com/sormlandstrafiken

Sudoku till
Sudoku
Movingo
till Movingo
Dec 2017
Dec 2017

SÖRMLANDSTRAFIKEN

Eskilstuna
leder utvecklingen
för fler elbussar
Från vänster till höger: Anna
Bergfors Fall (Eskilstuna Kom
mun), Bengt Karlsson (Transdev),
vice statsminister Isabella Lövin,
Gunnar Schön (Transdev),
Mathias Hjelte (Sörmlands
trafiken), Malin Landin
(Sörmlandstrafiken).
Fotograf: Emelie Otterbeck.

Under 2017 lanserade Eskilstuna tio ny elbussar
och är nu Sverigeledande som den stad med flest
elbussar i trafik. De tysta och moderna bussarna
uppskattas inte bara av resenärerna - satsningen
har också dragit till sig stort intresse utifrån.
I slutet av augusti 2017 lanserades tio nya elbussar i Eskilstuna. Med
totalt tolv blev Eskilstuna därmed den stad i landet med flest elbussar
i trafik. Förutom att de är helt fria från utsläpp av koldioxid och
kväveoxid är de också tysta och skapar en bättre ljudmiljö. Bussarna
har snabbt blivit ett populärt inslag i stadstrafiken.
– Elbussarna känns nya och fräscha. Jag gillar designen och
de ger ett modernt intryck. Oftast promenerar jag till stationen,
men det händer att jag behöver ta bussen någonstans inom staden
och då är det smidigt att ha buss och tåg på samma biljett, säger
Movingo-pendlaren Jimmie Larsson som arbetspendlar mellan
Eskilstuna och Stockholm.
Satsningen har möjliggjorts inom ramarna för det trepartsamarbete som finns mellan Eskilstuna kommun, Sörmlandstrafiken
och trafikföretaget Transdev. Det har nu dragit till sig intresserade
blickar från många andra håll. Under hösten kom en delegation
med politiker och tjänstemän från den franska staden Beauvais på
besök. Och den 17 februari i år gästade vice statsminister Isabella
Lövin staden för att lära sig mer om projektet och om det lyckade
trepartssamarbetet. Ett samarbete är alla deltagande parter möjliggör
en modern kollektivtrafik så att fler kan resa smart och hållbart.
– Vi är stolta över att ha flest elbussar i landet och vi är stolta över
det trepartsamarbete som gjort det möjligt. Därför känns det bra att
kunna visa upp vår modell och förhoppningsvis kan vi inspirera andra,
säger Malin Landin som är kvalitetsutvecklare på Sörmlandstrafiken.
Med den nya klimatlagen som trädde i kraft i januari, satte regeringen
som mål att transportbranschen skulle minska sina utsläpp med 70
procent senast år 2030 jämfört med 2010.Trepartsamarbete i Eskilstuna
bidrar aktivt till att klimatmålen uppnås.
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Lösningen hittar du på movingo.se/kundtidning

Han uppgraderar
sin Movingo i sommar.
Äventyret väntar!
Sala

uppsala

• Är du redo för äventyr i sommar? När du uppgraderar
din Movingo till
en Movingo Alla sträckor får du tillgång
VASTERAS
till all trafik i hela Mälardalen i sommar.enkoping
Åk på upptäckfärd – äventyret väntar!

OREBRO

• Visste du att två barn upp till och med sex år åker
ESKILSTUNA
gratis med
din Movingo? Så åk tillsammans i sommar!
• Pendlar du redan med Movingo Alla sträckor?
Grattis, du kan börja äventyret redan nu!

hallsberg

«

SODERTALJE

Hitta äventyret på movingo.se

KATRINEHOLM

NYKOPING
NORRKOPING
LINKOPING

trosa

Stockholm

