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Arbeta på tåget

Mårten Levin, VD på Mälardalstrafik

Om ett år kommer många av er läsa denna tidning 

 ombord på våra nya Mälartåg. Redan nu finns flera 

av tågen i Sverige för olika tester och prover, något vi 

 berättar mer om i en artikel på sid 10–11. 

Vår schweiziska tillverkare är van vid att bygga tåg, men att Sverige är 

 glesbefolkat ställer särskilda krav. Mellan många av våra städer är det 

 egentligen lite för långt att pendla. Trots att ett svenskt regionaltåg 

går i 200 km/h så blir restiderna uppåt en timme enkel väg, ibland två. 

När en av våra tekniska experter förklarade våra höga krav på stolar 

och arbetsbord med att han och många andra faktiskt jobbade på tåget 

så väckte det stor förvåning. Tillåter arbetsgivarna det? Men efter-

som man just börjat tillverka ett höghastighetståg för trafik mellan 

Schweiz och Italien så tog man samma stolar och satte i våra tåg. 

 Förstaklass-stolarna alltså…

Så även om släktingar till våra nya Mälartåg rullar i stort antal runt om 

i  Europa så kommer våra tåg ha en egen touch. Pendeltåg på utsidan 

och  höghastighetståg på insidan kan man säga.

Movingo är en periodbiljett för obegränsat resande i Mälardalen 
Biljetten gäller för SJs regionala tågresor med  Movingo-giltighet, på Trosabussen, på Tåg i  Bergslagen* och i all lokaltrafik som bedrivs av  

SL, Sörmlandstrafiken, UL, VL, Länstrafiken Örebro och Östgötatrafiken. Movingo gäller för obegränsat  resande i 30 dagar, 90 dagar eller ett år. 

Bakom Movingo står Mälardalstrafik som är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Kommunalförbundet Sörmlands  kollektivtrafikmyndighet, 

Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland.

* Inom Västmanlands-, Örebro- och Östergötlands län.
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4 LYS UPP VINTERMÖRKRET

Reflektera  
mera

MÖRKERTIPS FRÅN BUSSFÖRAREN

Vinka gärna med mobilen

Syns du i trafiken?

Med reflex
vid halvljus. 
125 meter

Utan reflex
vid halvljus.

25 meter

Reflexen kan faktiskt halvera risken för att 
bli påkörd när du är på väg till bussen. Men 
den är lätt att glömma och många tycker 
att det är fult eller onödigt.

Man kan tro att reflexer hör hemma på mörka landsvägar, 

men faktum är att de flesta olyckor sker i tättbebyggda 

områden där det finns gatubelysning. Trots neonskyltar 

och gatlyktor syns du, om du har mörka kläder, först när en 

bil med halvljus är 20–30 meter bort. Är det dessutom vått 

väglag eller snö försämras sikten ytterligare, samtidigt som 

bromssträckan blir 2–4 gånger längre. 

En bra reflex är en optisk produkt som bör hanteras 

 varsamt. Att skramla omkring i fickan tillsammans med 

nycklar och mynt gör ytan repig och reflexförmågan 

 försämras betydligt. Det kan därför vara bra att byta till ny 

reflex regelbundet. 

Det finns en mängd roliga alternativ till den traditionella 

reflexen, här bredvid hittar du några tips.

Höstmörkret ställer säkerheten på  
sin spets för alla som reser med  
buss  utanför tätorterna. 

En utmaning är att se till att man blir sedd vid hållplatsen 

och hjälper bussföraren att stanna säkert. Reflexer är 

en självklar lösning, men det finns ett annat bra sätt att 

signalera till föraren:

– Tänd upp din mobiltelefon och vinka med den! 

Tipset kommer från Tony Lundberg, tidigare buss förare 

och numera förarutbildare på Nobina. Och metoden 

 används redan flitigt.

– Speciellt yngre resenärer är duktiga på det, och idag 

har ju nästan alla en mobil, så fler får gärna göra likadant. 

Bussen lyser på dig, så lys gärna tillbaka!

Reflexer i rörelse hjälper

Ögonen är bussförarens mest använda arbetsredskap, 

och med höstmörkret ökar stressen. Många situationer 

klaras genom utbildning och erfarenhet, men det behövs 

också hjälp från de som reser. En mörkt klädd person 

utan reflexer syns först på ca 25 meters avstånd, och att 

stanna säkert från 90 km/h är i princip omöjligt. Reflexer 

och/eller reflexväst gör givetvis stor skillnad. 

– Använd gärna reflexband runt hand- och fotleder och 

rör på er, en vinkning gör stor skillnad. Tänk gärna också 

på att föraren behöver få in hela bussens längd, 15 meter, 

i hållplatsfickan för att komma ur trafiken. Det hjälper oss 

mycket om resenären rör sig mot hållplatsens främre del, 

avslutar Tony Lundberg. 

Förarutbildare och tidigare bussföraren Tony Lundberg



Reflektera  
mera

LYS UPP VINTERMÖRKRET
REFLEKTERANDE BOMBERJACKA

Bomberjacka helt i reflekterande  material ur  kollektionen 

If-Reflective, ett samarbete mellan försäkringsbolaget If 

och modedesignern Örjan Andersson.

Hela reflexkollektionen finns till försäljning på 

shop.orjanandersson.com 

Utan reflex
vid helljus. 
150 meter

Med reflex
vid helljus. 
450 meter

REFLEKTERANDE PARAPLY 
Detta teleskopiska paraply är 

 mörkgrått men så snart det blir 

belyst reflekteras ljuset och hela 

ytan blir till en enda stor vit 

reflex.  Dessutom skyddar det dig 

förstås mot  plötsliga  regnskurar 

och det får lätt plats i väskan. 

Reflekterande paraplyer finns  

hos en mängd leverantörer online. 

REFLEKTERANDE GARN

Sticka dig en mössa eller halsduk som 

syns på långt håll. Garnet har  reflekterande 

trådar och du hittar såväl garn som 

 stickbeskrivning på  nätet eller i välsorterade 

garn- och hobbybutiker. 

KABELVINDA MED REFLEX 
TILL DINA HÖRLURAR 

Håll ordning på hörlurs sladden och 

syns i trafiken på samma gång.  

Fäst  den med ett smart clip  

i  väskan  eller i jackan.

Kabelvindan hittar du på  

smartasaker.se
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6 INFORMATION I KORTHET

Är du i huvudstaden för att besöka någon av 
att raktionerna på Djurgården? Nu är det kortare 
att gå mellan tågen på Stockholms central och 
 spårvagnen på linje 7 ut mot Waldemarsudde. 

Spårväg City slingrar sig numera förbi fontänen vid 

 Sergels torg till en ny start- och sluthållplats:  T-Centralen 

på Klarabergsgatan, bred vid Åhléns City. Här möts 

spårvagn, tunnelbana, tåg och bussar för enklare byten 

i och till SL-trafiken. Och har du saknat ett alternativ till 

buss för att ta dig mellan T-Centralen och till exempel 

 Dramaten vid Nybrokajen? Då kommer det en ny spårvagn 

upp till var sjunde minut som tar dig den sträckan. 

Läs mer och sök din resa på sl.se 

Nu kan du ställa frågor till SJs egen röst i mobilen. 

Den nya rösttjänsten är ett  första test på vad SJ  

kan svara på  genom Google Assistent som bygger  

på AI – artificiell intelligens. 

   – Många resenärer vill kolla upp  trafikinformation 

 innan de åker hemifrån och röststyrning gör det 

 enklare. Du kan fråga SJs röst om bland  annat  

 trafik läget och avgångstider medan du  sätter 

på dig  ytterkläderna på väg mot  jobbet, säger 

 verksamhets utvecklare Ida Josefsson på SJ.

NYHET

ENKLARE BYTE TILL DJURGÅRDEN

Sebastian von Schmalensée  
körde premiärturen till T-Centralen

SJs NYA RÖSTTJÄNST – EN HJÄLP 
I PENDLARENS VARDAG

TESTA SJs RÖST – SÅ HÄR GÖR DU 

1. På Androidtelefoner (Lollipop 5.0 +) aktiverar du Google Assistent genom ett knapptryck eller genom  

att säga ”OK Google”. På iPhone (iOS 10 +) laddar du ner Google Assistents app.

2. Säg ”Prata med SJ” och då svarar SJs röst: ”Hej! SJ här, vad kan jag hjälpa dig med?”. I dagsläget  

kan du ställa frågor om trafikläget, för en station eller ett tåg, och få svar om spår och avgångstider.

3. Du kan också småprata och lära dig nya saker om tåg. TIPS: Ställ frågan: "Berätta något roligt om SJ". 

SJs röst i mobilen – en hjälp för pendlare på språng.



INFORMATION I KORTHET

Appen gör det smidigt för dig att alltid ha tillgång till din biljett 

i  mobilen. Den är enkel att använda och  anpassad för dig som 

 pendlar med regionaltåg och lokaltrafik i  Mälardalen.

Du kan enkelt köpa din biljett direkt i appen  
eller på movingo.se samt söka efter resor. 

Appen laddas ner via App Store eller Google Play  genom att 

söka på ”Movingo app”. För att kunna köpa en  app-biljett 

 måste du registrera ett konto på ”Min sida” antingen direkt  

i appen, eller via webben på movingo.se. 

Du kan "blippa" Movingo-biljetten direkt på bussarna  

i Sörmlandstrafiken och i VL-trafiken.

Fler avgångar och i vissa fall längre tåg mellan 
Stockholm och Uppsala samt senare kvälls-
avgångar mot Nyköping, Norrköping och  Hallsberg. 
Det är några av nyheterna för Mälardals resenärer 
när SJs nya tidtabell börjar gälla den 9 december.

Möjlighet till fler platser

För resenärer från Uppsala och Stockholm förlängs 

halvtimmes trafiken från kl. 19.10 till 21.10. En extra 

 avgång kl. 16.17 från  Stockholm till Uppsala sätts  

också in. Totalt betyder det att antalet avgångar ökar 

från 37 till 40 från Uppsala till Stockholm, och från 35  

till 39 åt andra hållet per dag. 

– Det senaste året har vi ökat antalet platser i flera 

steg. I och med den nya tidtabellen kan vi göra lite större 

förändringar. Vi kommer nu att köra så långa och så höga 

tåg vi kan på de avgångar som Trafikverket tilldelat oss. 

För att köra  ytterligare tågavgångar krävs ett politiskt 

beslut om att bygga fyra spår mellan Stockholm och 

 Uppsala, säger SJs affärschef Jan Kyrk.

Linjen Stockholm–Nyköping– Norrköping får en ny 

morgonavgång från Stockholm 08.36 och en kvällsavgång 

från Norrköping 21.30. 

– Den nuvarande tidtabellen, som vi ändrade för ett år 

sedan, har  fungerat så bra att vi försöker  behålla avgångs-

tiderna även 2019, säger affärschef Christer Litzell på SJ. 

Nya tider för populära 139an

En glad nyhet för Sörmlandspendlare är att det populära 

pendlartåget 139, linjen Stockholm-Katrineholm-Halls-

berg, får en framflyttad avgångstid till 15.27 och når 

Hallsberg 18  minuter  snabbare än  tidigare. Från 19 

 augusti 2019 kommer denna avgång att  köras med  

nya  Mälartåg  vilket förkortar restiden med  ytterligare 

sex minuter.

Fredags- och lördagskvällar flyttas sista  avgångarna 

från Stockholm mot Norrköping respektive Hallsberg 

så att kvällen i storstaden blir längre. Sista tåget mot 

 Nyköping och Norrköping avgår två timmar senare, kl. 

23.39. Tåget mot Hallsberg skjuts fram till kl. 23.33.

LADDA NER MOVINGO-APPEN 

NY TIDTABELL
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FLER AVGÅNGAR FÖR UPPSALA OCH NORRKÖPING 

Förlängd halvtimmestrafik mellan Uppsala och Stockholm  
– en nyhet när SJs nya tidtabell träder i kraft den 9 december. 

Foto: Katarina Myrberg



Vinterdepression ett reelt fenomen

- Under vintern försvinner det blå solljuset som gör oss pigga. 
Hormoner som reglerar sömn och vakenhet får mindre tydliga 
toppar och dalar. Vi sover sämre, blir trötta och hängiga och många 
upplever att de känner sig sugna på socker och fett. Det är lätt 
att börja slarva med måltiderna och istället äta mer oregelbundet. 
Oregelbunden måltidsordning kan medföra att man ökar ordent-
ligt i vikt under vintern. En del individer utvecklar det som kallas 
vinterdepression (seasonal affective depression, SAD), säger Petra 
Lundström som är forskare inom medicinisk fysiologi med fokus på 
nutrition och idrott.   

Kolhydrater hjälper humöret på traven

Hon menar att motion – helst utomhus, regelbundna sömnvanor 
och en balanserad kost är A och O för att hålla energin uppe och 
motverka de negativa effekterna av för lite solljus. Idag är det många 
som undviker kolhydrater – vilket inte är så konstigt med tanke på 
hur oförtjänt dåligt rykte kolhydrater fått. Att äta för lite kolhydrater 
ökar suget efter livsmedel som innehåller mycket energi på liten 

yta, och innan man 
vet ordet av  ligger 
bullen i magen istället 
för på fatet. Ett för 
lågt kolhydrat intag 
i  förhållande till vad 
man behöver ökar även 
risken för energibrist 
 vilket på sikt kan 
 påverka hälsan negativt.

En sammansatt kost är nyckeln

Energibrist är en stor stress för kroppen, och medför att den del av 
hjärnan som hjälper dig att fatta bra beslut nedregleras samtidigt 
som andra delar, mer känslostyrda, uppregleras. Det gör att vi lättare 
ger efter för aggressivitet och irritation. Vi blir mindre empatiska 
och fungerar sämre socialt – ett inte helt uppskattat beteende. En 
väl sammansatt kost ger en bättre förutsättning att hantera vardagen 
med gott humör. Stapelvaror såsom bröd, pasta, ris, durra och potatis 
är exempel på livsmedel som både har högt innehåll av vitaminer 
och mineraler samt är rika på kolhydrater. Men det är lika viktigt att 
täcka sitt dagliga behov av protein och fett från bra källor. Äter du en 
varierad och balanserad kost under dagen ingår en tillräcklig mängd 
fibrer som täcker ditt dagsbehov.

  
En energifylld frukost  

Petra har själv pendlat i närmare 20 år och vet hur viktig en bra 
frukost kan vara. Många har svårt att hinna med frukosten hemma 
och tar med sig och äter på vägen. Men hur ska en riktigt energi-
fylld frukost se ut?

- Färsk fruktsallad är toppen. Exempelvis ananas, banan, mango 
och passionsfrukt. Till det tar du två tjocka surdegsbrödskivor med 
pålägg som keso och messmör med äppelskiva, jordnötssmör, ost 
och lite marmelad eller kalkon/skinka. Ägg och hummus passar 
också bra, och naturell yoghurt med en blandning av lite russin, 
nötter eller flingor är ett alternativ. Då har du fått en bra balans 
av  kolhydrater, fett och protein som ger dig en grund att stå på i 
 ungefär tre timmar innan det är dags att fylla på igen.

TA MED DIG EN  
ENERGIKICK PÅ TÅGET  

– Tips på energigivare i vinter –

NY ENERGI I VINTERMÖRKRET8

Mitt i vintern kan det vara svårt att gå upp på morgonen.  
Du ligger kvar så länge som möjligt och trots det känner du  

dig fortfarande trött.  

Petra Lundström, forskare inom medicinsk  
fysiologi vid Karolinska Institutet.



TA MED DIG EN  
ENERGIKICK PÅ TÅGET  

– Tips på energigivare i vinter –

NY ENERGI I VINTERMÖRKRET

OVERNIGHT OATS
1 portion

0,75 DL MJÖLK

1 MSK YOGHURT/KVARG

1/2 DL HAVREGRYN

1 TSK CHIAFRÖN

1/3 BANAN

1 TSK KAKAO

1 KRM VANILJPULVER

1 TSK HONUNG

MÜSLI

GÖR SÅ HÄR:  

På kvällen; blanda ihop 

alla ingredienser, utom 

müslin, i en burk. Sätt på 

ett lock och ställ kallt. 

Nästa morgon; öppna 

burken och toppa med 

müslin – klar att äta! 

SMOOTHIE MED SUPERBÄR
2 portioner

½ DL ARONIABÄR

2 ÄPPLEN (i klyftor)

1 BANAN (skivad)

½ DL VATTEN

1 MSK HONUNG

1 NYPA KANEL

GÖR SÅ HÄR: Mixa alla 

ingredienser i en mixer  

och häll sedan i smoothien i 

en liten termos eller i medtagbara 

 muggar med lock.

YOGHURT-FRUKOST
1 portion 

1 NÄVE OSALTADE NÖTTER 

2 DL NATURELL YOGHURT/KVARG 

1 MSK HONUNG 

1/2 DL ARONIA- eller BLÅBÄR 

NÅGRA SKIVOR PERSIKA

OVERNIGHT O
ATS

SMOOTHIE MED S
U

P
E

R
B

Ä
R

YO

GHURT-FRUKOST
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RECEPT

FRUKOST ON-THE-GO
Några tips till energirik frukost som  
är enkel att ta med sig på tåget.  
Vilken blir din favorit?

SÅ TACKLAR DU MÖRKRET I HÖST OCH VINTER
Även om ganska få drabbas av regelrätta depressioner när höstmörkret   
träder in så känner vi alla av att dagarna blir kortare. Det finns några knep  
för att stå ut när det känns som längst till vårens värmande strålar.

1   FYLL PÅ MED D-VITAMIN 

På våren och sommaren 
får vi denna viktiga vitamin 
 genom solens strålar, men 
under höst och vinter kan 
det göra susen med ett 
tillskott. D-vitamin  finns 
 exempelvis i fisk –  speciellt 
fet fisk  –  eller i olika mjölk-
produkter och matfetts-
blandningar om de är 
berikade med D-vitamin. 

2   TA VARA PÅ DAGEN 

Ta promenadmöten, 
se till att komma ut på 
lunchen och ta vara på 
helgen genom att komma 
ut i  naturen. Det finns 
mycket energi att hämta 
i att  komma ifrån den 
 uppkopplade världen.

3   NJUT 

Precis som naturen går i 
vila, reparerar sig och vaknar 
igen, kan vi passa på att 
 njuta av en tid som ofta 
känns mer kravlös och som 
är som gjord för att krypa 
ihop under en filt i soffan. 
Med den  rekordvarma och 
torra sommaren i  minne 
kan det kanske till och med 
 kännas bra med lite regn?



FRAMTIDENS MÄLARDALEN10

3 000 tester lämnar inget åt slumpen

Just nu är det bråda tider för alla som 
arbetar med den tekniska sidan av 
våra nya Mälartåg. Innan de nya tågen 
tas i trafik nästa sommar ska de klara 
ett batteri av ca 3 000 tester.

När detta skrivs, i  september, finns tre tåg i Sverige och 

testprogrammet är lika intensivt som kompromisslöst. 

– Blir det problem får tillverkaren helt enkelt lösa 

dem, vi ger inte dispens för något, säger Sven Malmberg, 

 projektledare på AB Transitio.

Gedigen kravlista för funktion och säkerhet

Det ställs höga krav på det rullande materialet på våra 

järnvägar från flera håll. Mälartåg ska inte bara klara  

ca 2 000 lagkrav, utan också över 800 krav som avtalet 

med tågtillverkaren, schweiziska Stadler, anger. 

– Våra krav gäller funktioner och säkerhet, sedan är 

det upp till tillverkaren att hitta tekniska lösningar som 

uppfyller dem, säger Sven Malmberg. Men vi har valt en 

bra leverantör med beprövad teknologi som bas.

Rullande laboratorier

Testerna inleddes i januari och har fortsatt i högt  tempo 

sedan dess. Alla funktioner och avancerade system gås 

noggrant igenom för att säkerställa att tågen  kommer 

att ge våra resenärer bekväma, pålitliga och säkra resor 

under lång tid framöver. Tågen ska bland annat klara 

 extrema vinterförhållanden utan driftstopp eller obehag 

för  resenärerna. Prov i köldkammare är redan gjorda och i 

vinter blir det provkörning under verkliga förhållanden på 

Malmbanan norr om polcirkeln.  

– Fast ”provkörning” är ett för enkelt ord, säger Sven 

Malmberg, testtågen är rullande laboratorier, med mängder 

av mätpunkter och omfattande analysutrustning ombord. 

Lyckade tester så långt

Testerna prövar också hur tåget påverkar sin omgivning. 

Där finns historiska skräckexempel man inte vill upprepa. 

– En ny tågtyp fick plattformsklockorna att gå 

 baklänges när tågen passerade stationer i full fart, 

 berättar Sven Malmberg. En annan öppnade fällda 

 bommar vid järnvägsövergångar. Idag är sådana  

fenomen väl kända men testerna måste alltid göras. 

Testprogrammet har gått mycket bra hittills. Det första 

hastighetstestet, stegvis från 30 km/h till maximala   

200 km/h, klarades t ex av på bara två nattpass.  

En anmärkningsvärt kort tid, men förklaringen är enkel:

– När samtliga tester ger bra resultat första gången 

och inte behöver göras om går det ju undan, menar   

Sven Malmberg.

Men hur komplext testprogrammet än är har det ändå 

ett enkelt mål:

– Folk ska komma till jobbet snabbt, bekvämt, säkert 

och pålitligt, det är faktiskt bara det allt vårt arbete syftar 

till, avslutar Sven Malmberg.

Nya Mälartåg

MÄLARTÅG SKA TRAFIKERA 

FÖLJANDE FYRA TÅGLINJER:

•  Örebro–Eskilstuna–Stockholm–(Uppsala)

•  Linköping–Norrköping–Eskilstuna–Västerås–Sala

•  Norrköping–Nyköping–Stockholm

•  Hallsberg–Katrineholm–Stockholm

Dörrtest i köldkammare



• Dubbeldäckare av typen Stadler DOSTO,  
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, komfortabla,  ställbara 
stolar med tillhörande arbetsbord och två 
eluttag vid varje sittplats. 

• Rullstolsplatser och plats för cyklar. 

SNABBA FAKTA 

Gångdynamiska tester nattetid som syftar till att säkerställa att 
tåget går stabilt så att det inte riskerar att spåra ur eller  påverka 
spåret med för höga krafter. Dessa tester syftar också till att 
 säkerställa en komfortabel och behaglig resa.

Tåget testas på nätterna då spåren är näst intill fria från trafik. Test av fotstegen med snö och stenkross



1212

Vanliga  
frågor & svar
FRÅGA: KAN MAN DELBETALA EN STRÄCKA MED EN MOVINGO-BILJETT?

SVAR: Ja. Har du t ex Movingo-biljett Stockholm–Västerås, men vill fortsätta 

till Örebro räcker det om du köper en enkelbiljett för Västerås–Örebro.

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

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 biljett som är köpt via 
SJs automater, sj.se eller SJs app så 
vänder du dig till SJ Kundservice. 

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.

• Frågor om Movingo-appen  
och Min sida på movingo.se.

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

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

MOVINGO KUNDSERVICE



I samtalen lyser framförallt de ungas miljöengagemang igenom, men liksom för andra grupper så är punktlighet, fräscha 

fordon och turtäthet viktiga faktorer. Kollektivtrafiken har beskrivits som  demokratins blodomlopp. Det där som man 

förväntar sig bara ska fungera, och som vi kanske inte alltid skänker så många tacksamma tankar. Men den finns där och 

skapar samhällsnytta både för de som dagligen är beroende av den, och för de som alltid åker bil. Ungdomarna är en av de 

grupper som utan  kollektivtrafik ofta har svårt att ta sig dit de vill – till skolan, fritid s aktiviteter, kompisar eller sommar-

jobb. Vad tycker de egentligen om att åka kollektivt, och vad skulle få dem att åka oftare?

13MOVINGO STUDENT13

Unga om  
kollektivt resande 
Vad tycker unga om att resa kollektivt? 
För att få reda på det samlade vi ett antal Sörmländska   
ungdomar från Eskilstuna och Katrineholm i åldrarna 13–18 år. 

VAD INNEBÄR MOVINGO STUDENTRABATT?

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).

Det är en stor skillnad i  möjligheterna  
att resa på landsbygden och i staden.  
Unga på landsbygden skulle uppfatta 
kollektivtrafikensommerattraktivom 
det var en större turtäthet.

Kollektivtrafikenuppfattassom
ett  billigt,  pålitligt och miljö vänligt 
 alternativ som ofta är det enda 
 resealternativet för längre sträckor.

Ungdomarna önskar att  
 turtätheten var lika stor även på 
sommaren och  helger, när den i 
stället ofta reduceras.

I mitten av september när den varma  sommarvärmen dragit sin sista 
suck samlade vi ett antal sörmländska ungdomar från både stad och 
landsbygd för att få insikter i hur de tänker om att resa kollektivt. 

DETTA KOM FRAM I SAMTALEN:

Attmedkollektivtrafikenkunnaresa
tillsammans med sina  vänner är  
något som uppfattas som positivt  
av  ungdomarna. Ett socialt resande.

85% av alla ungdomar i  gruppen 
hade rest mer i  somras p.g.a. en 
särskild  satsning från regeringen 
på fria resor för skolungdomar. 

ALLTID

25%
RABATT

MOVINGO  UNGDOM/STUDENT

!



Den som kliver av tåget på Stockholms centralstation 

och beger sig ner i tunnelbanan, möter en lite annorlunda 

T-Centralen än för något år sedan. De vanliga skyltarna 

har bytts ut mot så kallade ”ljuslådor”, boxar som lyses 

upp inifrån och gör det lättare att läsa texten utanpå. 

Storstockholms lokaltrafik, SL, är inne på fjärde året 

där man inför ett enhetligt skyltsystem i hela kollektiv-

trafiken i Stockholms län. Nya skyltar – både ”ljuslådor” 

och mer traditionella beroende på var i systemet de sitter 

– ska göra det lättare att hitta rätt och att byta från till 

exempel pendeltåg till spårvagn eller buss till båt. De ska 

även göra det lättare att hitta till exempel rätt utgång, 

 hittegodsavdelningen eller anslutande trafik mot flygplatsen. 

Ny sammanhållen kommunikation

SL-trafikens skyltar består idag av flera generationers olika 

 designlösningar, som präglas av den tidsanda och estetik 

som rådde då stationerna byggdes eller skyltades om.  

Det nya skyltsystemet är viktigt för att rensa upp i 

 skyltfloran och skapa ett sammanhållet trafiksystem.

T-Centralen, Odenplan och Liljeholmen är några av de 

tunnel banestationer som fått sina nya skyltar. Närmast på 

tur står Tekniska Högskolan. Nya stationer som tillkommer 

i systemet, till exempel när tunnelbanan byggs ut, får nya 

skyltar direkt. Övriga stationer görs om när de renoveras 

eller byggs om.

Bli upplyst i SL-trafiken
Det lysande T:et vid Stockholms tunnelbanestationer är ett välkänt 
inslag i huvudstadens gatubild. Även under jord lyser skyltar upp.  
Nya ”ljuslådor” leder både svenska och utländska resenärer rätt. 

14 NYTT FRÅN SL

SNABBA FAKTA

SL:s varumärkesarbete och skyltdesign vinner 
 internationellt designpris.
Arbetet med SLs skyltdesign har belönats med 
utmärkelsen Best of the Best i den  internationella 
designtävlingen Red Dot Awards i  kategorin 
 Communication Design. Av 8 610 inlämnade bidrag 
från 45 länder var det bara 58 bidrag som vann 
Best of the Best. Bakom arbetet ligger  designbyrån 
 Familjen Pangea.

Färg, slutdestination och linjenummer är de tre huvudkomponenterna i SLs nya skyltsystem.  
Tillsammans med olika symboler ska resenärerna lättare ta sig fram i kollektivtrafiken i Stockholms län.

Fotograf: Micke Lundström
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Movingokrysset

Sudoko
6 1 9 4 5

5 3 4 6

5 1 2 9

4 7

9 1 5 4

6 5 9 3 7

3 9 1 7 6

7 4 8

6 8

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

Lätt Medel

Lätt Medel
FACIT

Sudoku till Movingo Sept 2018

5 8 3

4 3 7

2 6

2 5

4

1 7 9

6 8 1 9

8 4

1 5 7

6 1 3 8 2 9 4 7 5

2 7 9 5 3 4 6 1 8

8 5 4 6 7 1 3 2 9

4 3 7 1 5 8 9 6 2

9 8 2 3 6 7 1 5 4

1 6 5 9 4 2 8 3 7

3 9 8 2 1 5 7 4 6

7 2 6 4 8 3 5 9 1

5 4 1 7 9 6 2 8 3

6 1 5 7 8 9 3 4 2

4 3 7 2 5 1 9 8 6

8 2 9 6 3 4 7 5 1

2 9 6 5 1 7 4 3 8

1 7 4 3 9 8 2 6 5

5 8 3 4 2 6 1 7 9

7 6 8 1 4 2 5 9 3

9 5 2 8 7 3 6 1 4

3 4 1 9 6 5 8 2 7

6 1 9 4 5

5 3 4 6

5 1 2 9

4 7

9 1 5 4

6 5 9 3 7

3 9 1 7 6

7 4 8

6 8

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

Lätt Medel

Lätt Medel
FACIT

Sudoku till Movingo Sept 2018

5 8 3

4 3 7

2 6

2 5

4

1 7 9

6 8 1 9

8 4

1 5 7

6 1 3 8 2 9 4 7 5

2 7 9 5 3 4 6 1 8

8 5 4 6 7 1 3 2 9

4 3 7 1 5 8 9 6 2

9 8 2 3 6 7 1 5 4

1 6 5 9 4 2 8 3 7

3 9 8 2 1 5 7 4 6

7 2 6 4 8 3 5 9 1

5 4 1 7 9 6 2 8 3

6 1 5 7 8 9 3 4 2

4 3 7 2 5 1 9 8 6

8 2 9 6 3 4 7 5 1

2 9 6 5 1 7 4 3 8

1 7 4 3 9 8 2 6 5

5 8 3 4 2 6 1 7 9

7 6 8 1 4 2 5 9 3

9 5 2 8 7 3 6 1 4

3 4 1 9 6 5 8 2 7

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

Lösningen hittar du på movingo.se/kundtidning

Lätt Medel

Lösningen hittar du på movingo.se/kundtidning



Pendling är mer tid 
till arbete eller avkoppling.
Buss, tåg och tunnelbana ingår. 

Läs mer på movingo.se

Äntligen! 
30-dagars 
i appen.
30-dagars 

Du har väl inte missat att uppdatera din app? 
Förutom en ny design kan du numera både 
köpa 30-dagarsbiljetter och betala med Swish. 
Läs mer på ul.se
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