en tidning om resande i mälardalen

TEMA

NYSTART
MED MOVINGO
Vi ger dig tips
för en skön start på
din pendling efter
semestern
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Äntligen!
Movingo börjar gälla på

TÅG I BERGSLAGEN
inom Västmanlands-, Örebrooch Östergötlands län
Nöjda resenärer om

MOVINGO

MOVINGO

Med Movingo
möts Mälardalen
Tommy Levinsson (S),
Regionråd, Region Västmanland
För inte så länge sedan behövde jag köpa flera olika
b iljetter för att ta mig från Hallstahammar i Västmanland
till Stockholm. Nu behöver jag bara en månadsbiljett för buss,
tåg och tunnelbana i Mälardalen – Movingo.
Jag är glad att Movingo nu även gäller för att resa med Tåg i Bergslagen i
Västmanland, Örebro län och Östergötlands län. Från och med den 20 augusti
har dessa län tillgång till Movingo fullt ut.
Movingo gör det enklare för dig som pendlar. En pålitlig kollektivtrafik och
ett förenklat pendlande möjliggör möten mellan människor, myndigheter
och företag i hela Mälardalen. Det är nödvändigt för att företag ska kunna
anställa fler på en växande arbetsmarknad och det stärker den hållbara
tillväxten i alla våra län.
Mälardalens resenärer kommer dessutom snart få pendla i 33 helt nya tåg.
Med nya tåg och en smidig pendlarbiljett kommer resandet i Mälardalen att
bli bättre. Det blir ännu lättare att ta sig mellan städer, till jobbet och att
även ta del av Mälardalens kulturutbud.
Det förutsätter att samtidigt som vi bygger nya bandelar och förstärker
kapaciteten, även satsar på att underhålla den järnväg vi redan har. Det
stärker Mälardalens konkurrenskraft.
Pendlarbiljetten Movingo skapades i mötet och samarbetet mellan Mälar
dalens län. Det har sedan utökats genom samtal med SJ, Tåg i Bergslagen,
TrosaBussen och Mälardalstrafik. I och med detta kan biljetten ge u pphov
till ännu fler möten som i sin tur kan leda till ytterligare förbättringar i
Mälardalens kollektivtrafik.
Nu kan att fler människor mötas på
fler arbetsplatser. Mälardalen växer.
Med Movingo möts Mälardalen.
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MÄLAB har bytt namn till Mälardalstrafik
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MOVINGO

Välkommen till
Tåg i Bergslagen
Nu kommer du ännu längre med din
Movingo. Från och med den 20 augusti
börjar Movingo även att gälla på
Tåg i Bergslagen* inom Västmanlands-,
Örebro- och Östergötlands län.
Totalt är det 17 stationer som tillkommer och det innebär att
Movingo nu omfattar totalt 55 regionaltågsstationer. En glad nyhet
som möjliggör att ännu fler pendlare kan resa enkelt och effektivt
över länsgränserna med olika trafiksystem. Detta är speciellt
efterlängtat av de som pendlar från till exempel Hallstahammar/
Surahammar mot Stockholm samt mellan Katrineholm och Örebro.
Det går att köpa Movingo i Movingo-appen, på movingo.se,
eller i SJs app och på sj.se, samt på de orter som har SJs biljett
automater eller hos SJs ombud, för mer info se sj.se. Det sätts
inte upp nya biljettautomater på Tåg i Bergslagen-stationerna för
försäljning av Movingo.
För dig som pendlar mot Stockholm finns biljetten Movingo Alla
sträckor.Vill du själv kunna öppna spärrarna i SL-trafiken måste du
ha en så kallad spärröppnare och köpa Movingo i en av SJs biljett
automater eller hos SJs ombud. Biljetten består då av ett Movingo
resekort som visas på SJ-tågen, en pappersbiljett som visas i lokal
trafiken och en SL spärröppnare som laddas på ett SL Accesskort.
Vill du resa med Movingo som app-biljett i SL-trafiken behöver
du visa upp den digitala biljetten manuellt för stationsvärden eller
annan kontrollpersonal.

*Movingo gäller inte på Tåg i Bergslagen i
Dalarna eller i Gävleborgs län.

SE PÅ KARTAN VILKA NYA ORTER
SOM MOVINGO GÄLLER PÅ.

Karb

Fagersta N
Fagersta C

Ängel

V
Skinnskatteberg

Ramnäs
Surahamma
Hallstahamm
Dingtu

Ställdalen
Kopparberg
Storå
Lindesberg

Köping

Frövi

Örebro
Örebro S

Kungsö
Arboga
Hjälmaren

Hälle
Kumla

Hallsberg

Laxå

Vingåker

Motala
Skänninge
Mjölby

Linköping

Norrk

MOVINGO
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Uppsala

Virsbo

ör

Knivsta

Ransta

s
ar
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una

Västerås

Enköping
Märsta

Arlanda

Bålsta

Kolbäck
Mälaren
Kvicksund

Eskilstuna

Sundbyberg

Stockholm

Strängnäs

Liljeholmen
Läggesta

eforsnäs

Flemingsberg

Nykvarn

Södertälje

TiB-sträckor där
Movingo är giltig
SJ-sträckor där
Movingo är giltig
TrosaBussen
Biljett med giltighet Vagnhärad–Stockholm gäller.

Flen

Gnesta
Vagnhärad

Katrineholm

köping

SL
Sörmlandstrafiken
UL

Trosa

VL undantaget trafik
inom Västerås kommun

Nyköping

VL Västerås kommun

Kolmården
PRISEXEMPEL MOVINGO 30-DAGAR
Reducerat pris för ungdomar/studenter inom parentes. För
längre relationer ”Alla sträckor” – gäller priset 3 200 kr (2 400 kr).

Surahammar–Eskilstuna
Motala–Örebro
Mjölby–Hallsberg
Fagersta–Enköping
Frövi–Västerås
Hallstahammar–Stockholm

1800 kr
2200 kr
2200 kr
2600 kr
3200 kr
3200 kr

(1350 kr)
(1650 kr)
(1650 kr)
(1950 kr)
(2400 kr)
(2400 kr)

Länstrafiken Örebro
Östgötatrafiken

LÄS MER PÅ MOVINGO.SE
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MOVINGO KUNDSERVICE

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
Måndag–fredag
08.00–17.00

Vanliga
frågor & svar
FRÅGA: LÄNGS VILKA STRÄCKOR GÄLLER MOVINGO PÅ TÅG I BERGSLAGEN?
SVAR: Inom Västmanlands län, Örebro län och Östergötlands län kan du resa
med Movingo på Tåg i Bergslagen.
FRÅGA: VAR KAN JAG KÖPA MOVINGO OM JAG RESER FRÅN ORTERNA
LÄNGS TÅG I BERGSLAGEN?
SVAR: Du kan köpa din Movingo som digital app-biljett i Movingo-appen, på
movingo.se, i SJs app och på sj.se. Det går också bra att köpa din M
 ovingo-
biljett på de orter som har SJs biljettautomater eller hos SJs ombud, för mer
info se sj.se.

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.

•

Frågor om Movingo-appen
och Min sida.

•

Återköp och reklamationer för
dig som köpt din biljett via
Movingo-appen eller movingo.se.

SJ KUNDSERVICE
Om du vill göra ett återköp eller har
problem med en biljett som är köpt via
SJs automater, sj.se eller SJs app så
vänder du dig till SJ Kundservice.

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.

FRÅGA: VAR KAN JAG LADDA NER MOVINGO-APPEN?
SVAR: Appen laddas ner via App Store eller Google Play genom att söka på
”Movingo app”. För att kunna köpa Movingo app-biljett måste du registrera ett
konto på ”Min sida” antingen direkt i appen, eller via webben på movingo.se.

FLER FRÅGOR OCH SVAR HITTAR DU PÅ MOVINGO.SE

Se kontaktuppgifter till
trafikföretagens kundservice
via respektive hemsida.

MOVINGO
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Movingo är en succé!
Resandet i Mälardalen har
ökat rejält sedan Movingo
infördes i oktober 2017 visar
siffror från resestatistiken.
– Nu ser vi ett trendbrott v ilket
innebär att många har valt bort
bilen och istället börjat resa
kollektivt. En ”normal” resande
ökning brukar ligga på några
procent per år. Men totalt på alla
sex Movingolinjer har det på ett
år skett en ökning på 14 % vilket
är fantastiskt roligt, säger Tomas
Ahlberg, försäljningsansvarig för
Movingo på Mälardalstrafik.

PENDLARE OM MOVINGO
Inköparen Jesper Orwald bor i Mariefred och pendlar varje vardag till
och från jobbet i Huddinge. För honom innebär nya periodbiljetten Movingo
både en förenkling av vardagen och en besparing.
– Förr behövde jag både SL-kort och månadsbiljett på SJ för att ta mig
till jobbet. Sträckan mellan bostaden och Läggesta antingen cyklade jag
eller åkte bil. Men nu tar jag bussen från Mariefred till Läggesta, sedan
tåget till Flemingsberg och slutligen pendeln till Huddinge centrum på
samma biljett, säger Jesper Orwald.
– Det är helt klart enklare och funkar ofta väldigt bra.

Mariefredsbon Inger Holmström jobbar som barnskötare
i E skilstuna. Hon tar först bussen till Läggesta station och sedan
tåget. Det behövs bara en Movingo periodbiljett för båda resorna.
– Jag försöker vara miljövänlig. Det är bara när jag jobbar sent
som jag tar bilen till och från tågstationen, annars tar
jag alltid bussen. Det är smidigt med Movingo.

Grädde
på moset
Få ut lite mer av ditt resande
genom att prenumerera på vårt
nyhetsbrev Resvärt. Då får du smarta
erbjudanden, aktuella nyheter och
viktig information direkt i mejlen.
Registrera dig enkelt på
lanstrafiken.se.
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TEMA NYSTART

Nystart och tillbaka
till vardagen
Snart är hösten är här. För många en tid som innebär nystart
och kanske också att man b örjar pendla igen efter semestern och
tillbringar många timmar ombord på tåg eller buss. 
Pendlingstid som kan användas på olika sätt.
- Jag tycker man ska se på pendlingstiden som en lika viktig
investering som tiden du tillbringar på jobbet, skolan eller hemma.
Pendlingstid är ju faktiskt helt plötsligt din egen tid där du väljer
själv vad du vill göra. Du kan investera den tiden i en hel mängd
olika saker.
Orden kommer från en van pendlare – Peter Antonsson. Som
egenföretagare inom coachning och ledarskap har han både korta
och långa uppdrag över hela landet vilket i perioder leder till pendling på tåg.
- Just nu har jag ett långt uppdrag där jag de första månaderna
körde bil. Det blev både dyrt och tog kraft ifrån mig. Jag började
pendla med tåg vid årsskiftet, cirka 1,5 timme vardera väg fyra eller
fem dagar i veckan. Ett smart drag – jag får tid att jobba när det
behövs och kan ladda batterierna när det behövs.

Positiv attityd räcker långt
Peter Antonsson har flera tips om hur man kan tänka kring sitt
pendlande för att få en riktigt bra nystart efter hösten.
- Det viktigaste är nog rätt mental inställning redan när man
kliver ur sängen på morgonen. Att se fram emot en positiv dag och
se fram emot sin egentid. Att direkt planera sin dag och resande och
känna efter vad kroppen och sinnet behöver just den dagen. Ibland
kanske bara vila och ta det lugnt, ibland göra något aktivt.
Sommar-jetlag?
För att vara riktigt snäll mot sig själv menar Peter att man långsamt
bör ställa om kroppsklockan när man går från semester till vardag
och rutiner. Bäst görs det genom att veckan innan jobbstart börja
ställa klockan och gå upp tidigare på morgonen.
- Det är som med jetlag - det tar en timme om dagen att ställa
om! Och redan där och då kan man börja ställa in sig m
 entalt och
fokusera på de positiva bitarna. Det är också bara att sätta mål för sig
själv – vad vill jag uppnå under hösten och vad vill jag få ut av den?

PETERS TIPS INFÖR
NYSTART PÅ PENDLINGEN:
• Inled din resa med vardagsmotion – gå eller cykla till tåget om du
kan. Ta på dig joggingskor och använd ryggsäck i stället för portfölj.
• Använd tiden för att reflektera inför och efter din dag. Gör en lista
med 4–5 punkter på saker du vill uppnå under dagen. Tiden ombord
är ett gyllene tillfälle för att sätta agendan för dagen.
• Träna på att bara vara – mindfulness. Var medvetet närvarande i nuet
utan att göra något. Försök minska alla intryck. Hjärnan b ehöver vila.
• Lyssna på musik och poddar. Lär dig ett nytt språk eller
fördjupa dig i favoritämnen. Se till att du har bra lurar.
• Lyssna av telefonsvarare och svara på mail.

Peter Antonsson, Aspectra.

• Sov och ladda batterierna. Speciellt i början på hösten
när kroppen behöver tid för att ställa om.
• Spara tid hemma och ät din frukost ombord i lugn och ro.

TEMA NYSTART
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Hösten - en
tid för nystart
Få tid till annat genom att pendla. På tåget,
bussen och båten finns det möjlighet att upptäcka
något nytt; ett språk, en podd eller kanske kodning?
Vi har listat förslag på ett antal böcker, poddar och appar
som kan hjälpa dig att få till en riktigt bra start på hösten.

APP: DUOLINGO
Lär dig ett nytt språk på ett
roligt och innovativt sätt!
Välj mellan 20 olika språk,
antingen i gratisappen
eller online. 34 timmars
användande av Duolingo
motsvarar en hel termins
utbildning på universitetsnivå!
www.duolingo.com

3 BOKTIPS: LÄS DIG KLOKARE
OMGIVEN AV IDIOTER
Hur man förstår dem som
inte går att förstå.
Du har väl inte missat den populära
boken som beskriver en av världens
mest spridda metoder för att
sortera olikheterna inom mänsklig
kommunikation?

WEBBPORTAL:
MODERSKEPPET.SE
ONLINEKURSER FÖR
DEN KREATIVA
Erbjuder 300 
gratis- och betalkurser
online, exempelvis inom
fotografering, Photoshop,
InDesign och videoredigering.
Det finns även en mängd kurser
för bland annat k ommunikatörer,
marknadsförare, musiker, designers
och författare.
KONSTEN ATT TÄNKA KLART
Ett måste för alla som har ett v iktigt
beslut att fatta. Boken reder ut svåra
beslut och avslöjar hemligheten
bakom det perfekta beslutsfattandet.

TALA SOM TED
De bästa retoriktipsen från världens främsta
talare. Tips och tricks om hur du säljer in dig
själv och dina idéer på ett övertygande sätt.
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TRAFIKINFORMATION

SJ VILL KÖRA FLER OCH LÄNGRE TÅG MELLAN

Uppsala och Stockholm
Det blir både fler avgångar och längre tåg mellan Stockholm
och Uppsala i nästa års tidtabell enligt den ansökan SJ lämnat
in till Trafikverket. En välkommen nyhet för Jacob Marinko från
Uppsala och alla andra jobbpendlare på sträckan.

– För mig är tågresan det absolut bästa sättet att ta mig till jobbet.
Jag får en naturlig paus, en kort vila för att sedan kunna jobba effektivt.
Och jag ser till att jag har tillräckligt tid så jag inte blir stressad om
det är stökigt i trafiken någon dag, förklarar Jacob på väg mot jobbet i
Stockholm på SJ Regionaltåg, säger Jacob Marinko.
Han är en av många som väljer tåget mellan Stockholm och
Uppsala. Antalet resenärer ombord har ökat kraftigt sedan förra året,
25 procent. Dubbelt så många som prognostiserat.
Längre och fler tåg att vänta
– Lanseringen av Movingo, fler avgångar och tretton nonstop-tåg
varje dag har gett många nya resenärer. I flera omgångar har vi utökat
trafikkapaciteten men vår bild är att resandet kommer att fortsätta att
öka på regionaltågen, men även på SLs pendeltåg, säger Jan Kyrk,
affärschef på SJ.
Därför ansöker SJ om nytt trafikupplägg till nästa års tågtidtabell från
9 december i år. Om Trafikverket ger klartecken, vilket väntas komma i
slutet på september, betyder det både längre tåg och fler avgångar.
– Vi på SJ gör allt vi kan för att möta allt fler resenärer mellan
Stockholm och Uppsala, inte minst genom dialog med Trafikverket
kring järnvägsspåren. Målet är att kunna erbjuda alla resenärer en
sittplats även i morgonrusningen, både de som reser ofta och mera
sällan, säger Jan Kyrk.

Jacob Marinko, pendlar från Uppsala

SNABBA FAKTA

Så här vill SJ köra mellan
Stockholm och Uppsala 2019
•

Antalet avgångar ökar från 37 till 40 från
Uppsala till Stockholm, från 35 till 40 åt
andra hållet.

•

Därmed förlängs halvtimmestrafiken från
kl. 19.10 till kl. 21.10 i båda riktningarna.

•

En extra avgång kl. 16.17
från Stockholm till Uppsala.

INFORMATION I KORTHET

VARFÖR VÄLJER DU TÅGET MELLAN
STOCKHOLM OCH UPPSALA?
Pernilla Svahn, Segeltorp, Stockholm
– Jag pendlar till vårt Uppsalakontor två, tre gånger i
veckan. Tåget är snabbt och smidigt och det är lättare att jobba
där än på pendeltåget. Jag köper biljett varje gång, men ska
titta på en annan lösning eftersom jag reser så ofta.

Jorge Dias, Älvsjö, Stockholm
– Jag är vetenskapsman som precis fått jobb i Uppsala.
Jag tar SJs tåg eller SLs pendeltåg varje dag, beroende vad
som passar bäst tidsmässigt. Att ta bilen är både för dyrt och
krångligt. Jag läser, sover eller bara vilar ombord.

Tove Johnsson, Stockholm med systersonen Eskil Kullberg
– Av miljöskäl väljer jag tåget till jobbet i Uppsala. Jag har
Movingo-biljett – och en cykel stående vid Uppsala station.
Då tar sista biten bara fem m
 inuter. På tåget är det lättare att
jobba än på pendeln, och så finns det toalett ombord. Det är
ett extra plus.

NYHET

MOVINGO-APPEN ÄR HÄR
Nu presenterar vi stolt Movingo-appen,
som gör det smidigt för dig att alltid ha
tillgång till din biljett i mobilen. Appen är
enkel att använda och anpassad för dig
som pendlar med regionaltåg och lokal
trafik i Mälardalen.
Appen laddas ner via App S
 tore eller Google Play g enom
att söka på ” Movingo app”. För att kunna köpa Movingo
app-biljett måste du r egistrera ett konto på ”Min sida”
antingen direkt i appen, eller via w
 ebben på movingo.se.
Med Movingo-appen kan du idag ”blippa” biljetten på b ussarna
i Sörmlandstrafiken. Senare i år kommer du också att kunna
”blippa” såväl Movingo-appen som SJs app i SL-trafiken för att ö ppna
SLs spärrar. Fram till dess kan du visa upp app-biljetter manuellt för
stationsvärden vid spärrarna eller för annan kontrollpersonal.
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SNABBA FAKTA

HÅLL UTKIK
EFTER NYA
WIFI-SYMBOLEN!
SJ har kommit halvvägs med installationerna
av wifi i de lokdragna personvagnarna som
trafikerar många av sträckorna i Mälardalen.
Så håll utkik efter wifi-symbolen – chansen
är stor att du sitter i en vagn där du gratis
kan koppla upp dig trådlöst mot internet.
Totalt ska 232 lokdragna personvagnar få
wifi. Nu är hälften klara och runt årsskiftet
beräknas alla vagnar vara utrustade. Om
det finns wifi i vagnen är wifi-symbolen
uppsatt på vagnens insida i de båda ändarna.
- Många av våra personvagnar används på
sträckor med många pendlare. I takt med
utrullningen har användningen därför ökat
snabbt vilket är roligt, säger Jakob Åhgren
Thörnblad, ansvarig för kunderbjudanden
på SJ.
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MOVINGO STUDENT

Hitta Mälardalens
högskolor

MO
UNGDOMVINGO
/STUDEN

ALLTID

2R 5%
ABATT

I Mälardalen finns det totalt 23 högskolor och universitet för
dig som är sugen på att börja plugga till våren. Med Movingo kan du
nå alla. Dessutom får studenter 25 %* rabatt på pendlarbiljetten. Här
presenterar vi fyra av de största universiteten och högskolorna.
Linköpings universitet
Här kan du läsa allt från politik till teknik. Universitet är ett av de institutioner med flest
professionsutbildningar i landet, som t.ex. lärare, läkare och civilingenjör. Den största
delen av undervisningen sker i Linköping på Campus Valla. Hit tar det cirka 20 m
 inuter
med buss eller cykel från centralstationen. www.liu.se

Mälardalens högskola
Mälardalens högskola har två campus: Västerås och Eskilstuna.
Här finns 15 000 studenter som p luggar e konomi, hälsa, teknik
och u
 tbildning. C
 ampus Eskilstuna ligger fem minuters promenad
från c entralstationen. Campus Västerås ligger 15 minuter från tåget
men det går r egelbundet bussar mellan stationen och Campus.
www.mdh.se

Stockholms universitet
Sveriges största universitet med över 46 000 inskrivna studenter. Det är lätt att pendla till SU då
universitetet har en egen tunnelbanestation på röda linjen, nio minuter från Stockholms Central.
En fördel med att läsa på Stockholms universitet är att du även får tillgång till en stor del av
huvudstadens utbud genom de förmånliga studentrabatterna som finns lite överallt. www.su.se

Uppsala universitet
Sveriges äldsta universitet där du kan läsa allt från medicin till
språk. Universitetet ligger utspritt i hela stan, så om du pendlar hit
rekommenderar vi att du har en cykel för att kunna ta dig mellan
föreläsningar, nationer och bibliotek och få den rätta student
känslan. Men det finns såklart även stadsbussar för regniga dagar,
dessa ingår om du pendlar med Movingo. www.uu.se

HUR ANSÖKER JAG?
På www.antagning.se! Här kan du se alla universitet och högskolor på en karta och
enkelt botanisera mellan kurser och program på alla nivåer. Vad blir du sugen på?
*Ungdomar under 20 år och studenter på CSN-medelsberättigande eftergymnasial utbildning med minst 75 % studietakt får Movingo studentrabatt.
Giltiga studentlegitimationer (Mecenat eller studentkort med SL-symbol) ska kunna styrkas med ID-handling (pass, körkort eller ID-kort).

T

Vi gör mycket*
för miljön.

*

Ja, i alla fall så mycket att det är svårt att få
plats med det i den här annonsen. Men vi har
hur som helst gjort ett försök att berätta mer
på sl.se/miljo. Där kan du till exempel läsa om
hur vi använder förnybara bränslen, återvinner
energi med våra hybridbussar, minskat våra
koldioxidutsläpp med 80% på nio år, har tåg
som är nästan helt återvinningsbara, kräver
material som är giftfria och inte framkallar
allergi, underlättar för djurlivet runt spåren
på Roslagsbanan, ställer miljökrav på våra
leverantörer, anlägger solceller på våra garage,
gör Waxholmsbåtarna energisnålare, kör alla
våra tåg och tunnelbanor på grön el, arbetar
mot några av de tuffaste klimatmålen
i EU och samarbetar med forskare
och näringsliv för att driva utvecklingen framåt. Med mera.
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Nytt digitalt system

– upptäcker spårfel i realtid –
Från och med 2018 använder trafikförvaltningen ett nytt
digitalt system för att övervaka tunnelbanespår och informera
om spårens tillstånd i realtid.
Systemet gör det möjligt att upptäcka och åtgärda brister snabbare
och säkrare. Systemet kallas QTMS (Quiet Track Monitoring
System) och är grundat på resultatet av ett EU-finansierat projekt i
samarbete med trafikförvaltningen. Det syftar till att hitta och skicka
information om fel i tunnelbanans spåranläggning, fel som kan ge
upphov till bland annat störningar och buller.
– Informationen skickas i realtid och vi får snabbt och enkelt
koll på spårens välmående, säger Johan von Schantz, sektionschef på
trafikförvaltningen och ansvarig för spårinfrastruktur.
Säkra och effektiva bedömningar
Tidigare har man genomfört manuella och oregelbundna m
 ätningar,
med hjälp av speciella mätfordon för att bedöma spårens skick.
Riskerna med manuell översyn är att felanmälan kan bli subjektiv
och underhållsentreprenören kan vara av en annan åsikt om vad som
behöver åtgärdas och i vilken ordning. QTMS möjliggör en objektiv, snabb och säker bedömning av underhållsbehovet utan risker för
personal eller avvikande bedömningar.
– Vi har arbetat mot en digitaliserad spåranläggning där vi med
det här systemet för spåruppföljning av spårstatus kan förbättra och
effektivisera underhållsarbetet med bland annat minskade buller
ESKILSTUNA TÅGDEPÅ
störningar som följd, säger Johan von Schantz.

Prisbelönt system
Det digitala systemet skickar information om spårens tillstånd och
ljudnivåer. Det kan röra sig om höga ljudnivåer som kan uppstå
i snäva kurvor, nötning av spår och hjul eller spårhalka. QTMS-
systemet monteras på fordonet.
Den 12 juni vann trafikförvaltningen Stockholms läns landstings
hederspris, en del av Miljöpriset 2018, för sitt arbete med systemet.

INVIGNING AV NYA TÅGDEPÅN I ESKILSTUNA
Tågdepån är en serviceanläggning för den regionala tågtrafiken i M
 älardalen.
Här kommer de 33 nya Mälartåg att servas och underhållas.
Depån som började byggas i januari 2017 kommer att invigas
med ett stort firande. Det blir invigningstal, nyckelöverlämning
och underhållning.

NÄR? 1 SEPTEMBER KL. 11.00–14.00
VAR? GREDBYVÄGEN 7, ESKILSTUNA.

VARMT VÄLKOMMEN!

FÖRSTRÖELSE
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Sudoko

Medel

Svårt

Medel Medel

Svårt

8 4 7 8 42
3
3
79
2
6
3
3
5 8
9
9

Lös ett sudoku genom att placera
ut siffrorna 1–9 på spelfältet så att
7
varje siffra bara finns en gång per
rad, en gång per kolumn och dessutom bara en gång per större ruta.

7

2

9 1
1
6
6 2
1 64 5 1 4 5
9
9
9 56 8 9 6
3
7
3 7

Svårt

4
9
6 1
9 3 5 9
5
56
9
2 8

4
9
63 1 4 3
31 5
1
6 7
9
2 8
7 3
4 8 6
13
3

1

8

8
4
7

4

4

7 3
47 8 6 7

Lösningen hittar du på movingo.se/kundtidning

Förslag till
Förslag
text: till
Löstext:
ett sudoku
Lös ettgenom
sudokuatt
genom
placera
attut
placera
siffrorna
ut 1-9
siffrorna
på spelf
1-9
att varje siffra
att varje
barasiffra
finnsbara
en gång
finns en
pergång
rad, en
pergång
rad, en
pergång
kolumn
peroch
kolumn
dessuto
och
en gång en
pergång
störreper
ruta.
större ruta.

Movingokrysset
FACIT

FACIT

Medel Medel

MÄN I
FAUNAN

6 8
1 9
2 7
8 4
7 2
5 3
3 1
OGILLAT
9 5
STARKT
4 6

LOTTEN
ÄR
KRISER

4
3
5
1
9
6
7
8
2

67 81
14 98
23 79
85 42
78 26
51 37
32 15
UTAN
9OMSVEP
6SÄGER
54
TYST
49 63

ADAMSON

Svårt

42 73 15 29
35 42 87 56
URRING56 34 NING
98 61
19 56 SÄLLAN
23 97
SEDD
93 81 64 35
DET
64 18 STICKER
7
9 42
TILL
SKOGS
78 29 56 84
FRAG8MENT
1NY I 67 42 13
BÖRJAN
27 95 31 78

3
2
4
6
1
8
9
7
5

5 9
7LIKNAR
6
SPOLAR
8CAESARS
1
MÅL
3 7
4 5
9 2
6 4
2 3
1 8

2
8
9
5
6
7
4
LAPP I
LÅDAN
3
BRUKAR
KUR
1

VÄXER I
4LUNDFÖR7
FACK
FRÖKEN

TILLTALA BÖRJAR
SOM TUREN
NUNA
MED

Svårt

29 46 75 91 63
6 1 87 63 12 74 39
3 5 94 31 58 47 12
8 4 56 82STÄLLER
43 69 27
SIG
GÄRNA RYGG
9 3 65 97 3
1 52 78
IN
1 2 REGEL
78 14 29 86 45
MAGIROT INTE ERT
5 6 42 58 67 23 81
VARMT
PRA2 9 31 25 94 18KAN
56
TAS VID
KALLPRAT
7 8 13 79 86 35 94

58
25
86
31
14
93
79
47
62

1
4
7
9
2
6
3
8
5

KAN
GRIPEN

SES
MÅNGA
I
BERGEN

TETRABEHÅLLARE

GAV
LEVER HORN
PÅ NYTT FÖRSE
SIG

RODDE I
LÄSEBOK

GÅR ATT
LEVA I

OLJETUNNA
VANSTYRE

ETT
ÄR
LÄNGRE I VÄLDIG
I
ORDNAR ÖKNING SKOTTE
BÖRJAN
RABATT

VAR
HUVUD- EN
BARMSPÅR HÄRTIG

HAR
HÄNDER
SOM
FÖTTER

GULDGOSSEN
LETA
EFTER
FEL

BRUKAR
SPANARE

SES
SKÅDIS
PÅ FILM
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= SANT
Med start den 20 augusti
gäller Movingo även ombord på
Tåg i Bergslagen i Västmanlands-,
Örebro- och Östergötlands län.
17 nya Movingo-orter ingår.

Läs mer på sidan 4, eller på movingo.se

Äntligen
30-dagars
i appen!
Nu flyttar några efterlängtade nyheter in i UL-appen
– möjligheten att köpa 30-dagarsbiljett och att
betala med Swish! Dessutom med ny design.
Finns i din appbutik. Läs mer på ul.se
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