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OCH JÄRNVÄGSARBETET

HALLÅ DÄR...

...Fredrik Löfgren

robotutvecklare vid Linköpings
universitet, föreläsare, företagare och
vinnare av Genikampen i SVT 2014.
Text: Karin Andréen Olsson

Fredrik Löfgren är 26 år, uppvuxen i Dalarna och bor
i Linköping. Han började programmera vid fem års
ålder och byggde sin första robot som sjuåring.
Som föreläsare är du en van resenär.
Men dina robotar – åker de också kollektivt?
– Självklart, eftersom jag själv åker m
 ycket
tåg. Jag brukar ha med mig en att jobba på
under resan som jag sätter på sätet intill. Den är
programmerad att känna igen ansikten och ordet
”biljett”, så när tågvärden kommer förbi tittar den
upp och säger ”Jag är en liten robot. Behöver jag
också biljett?”. Då brukar det bli mycket skratt
och frågor. Efter en stund säger den ”Blir det nån
biljettkontroll, eller?” Kanske dags för tågbolagen
att skapa en b iljettpolicy för robotar, tänker jag.

– Robotar kan vara goda! De kan göra nytta även
inom ”mjuka områden” som äldrevård och omvårdnad.
Tänk själv – det kan faktiskt vara trevligare att bli
duschad eller matad av en robot än av en människa.
Kommer robotar och AI (artificiell intelligens)
att ta över vårt samhälle?

– Det hoppas jag! I framtiden tror jag till exempel
det blir förbjudet för människor att köra bil. Idag
litar vi inte på fordon utan förare när vi borde tänka
precis tvärtom. En robot reagerar hundra miljoner
gånger snabbare än en människa. Jag tycker det
Dina robotar ser så snälla och mjuka ut.
känns tryggt med ett
Är de det också?
förarlöst tåg, som i Japan
– Vi har gjort dem gulliga för
och andra länder.
"I framtiden tror jag
att a cceptansen för dem ska
– Med förarlös och
öka. I vår kultur framställs robo
till exempel det blir förbjudet
AI-driven teknik kan
tar ofta som onda och känslo
vi utnyttja trafiknäten
för människor att köra bil."
kalla som blivit intelligentare än
mycket mer effektivt.
oss människor och tagit över
Tågnäten ska kunna
jorden. Men i asiatisk kultur, med
tänka själva.
rötter i manga och animé, är det ofta r obotarna som
– Däremot behövs människor för att ”lära upp”
är hjältar och kommer till u ndsättning. Eftersom de
AI-tekniken och robotarna. ”AI-mentor” kan vara en
är intelligentare fattar de också klokare beslut.
framtida yrkesroll.

Movingo är en periodbiljett för
obegränsat resande i Mälardalen
Biljetten gäller för SJs regionala tågresor med M
 ovingo-giltighet, på Trosabussen, på
Tåg i B
 ergslagen inom Västmanlands-, Ö
 rebro- och Östergötlands län, och i all lokaltrafik
som bedrivs av SL, Sörmlandstrafiken, UL, VL, Länstrafiken Örebro och Östgötatrafiken.
Movingo gäller för obegränsat r esande i 30 dagar, 90 dagar eller ett år.
Bakom Movingo står Mälardalstrafik som är ett samarbete mellan regionerna
i Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland.
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TEMA DIGITALISERING

Nu kan du öppna SL-spärrarna
med din Movingo i mobilen
Text: Kerstin Torsede

Det blir ännu enklare att resa med din Movingo i mobilen när det nu
är möjligt att blippa mobilen i spärrarna på flera av tunnelbane- och
pendeltågsstationerna samt på bussarna inom SL-trafiken.
– Sedan tidigare har resenärerna kunnat
blippa sin mobila Movingo-biljett ombord på
bussarna i VL-trafiken och Sörmlandstrafiken.
Nu är vi mycket glada över att ta nästa steg
i digitaliseringen och göra det ännu enklare
för pendlarna. Redan nu finns möjligheten
att blippa sin biljett på många stationer bl a
T-Centralen, och under sommaren räknar
vi med att det ska fungera i alla spärrar på
tunnelbane- och pendeltågsstationerna
samt under hösten på alla bussar, säger
Carina Karlsson, försäljningsansvarig på
Mälardalstrafik.

Jättesatsning på de nya läsarna
Det är ett stort utvecklingsprojekt hos SL
att installera och uppdatera nya läsare för
mobilbiljetter i spärrarna och på bussarna.
Parallellt med detta har SL i samarbete med
Mälardalstrafik och SJ drivit ett projekt för
att möjliggöra att även Movingo-biljetten
kan blippas i SL:s spärrar.
Uppdateringen av de nya läsarna
startade i januari och sker stegvis under
våren och sommaren då det är över 3000
läsare som ska uppdateras.

Spärrarna med den
gröna rutan går bra
att öppna med din
mobiltelefon.

Hur ser jag att spärren är uppdaterad?
Om den gröna rutan för mobila biljetter
är synlig kan du blippa din biljett. Har
spärren en dekal med en pil som pekar
till den blå läsaren för kort är spärren inte
uppdaterad ännu. Då passerar du istället
genom den bemannade spärrkiosken där
du kan blippa din biljett.
Har du frågor och vill kontakta oss och
har din biljett i M
 ovingo-appen v änder
du dig till Movingo kundservice. Har du
din biljett i SJs app vänder du dig till SJs
kundservice.

Har spärren en
pil-dekal får du än så
länge blippa din biljett
i spärrkiosken.

LADDA NER MOVINGO-APPEN
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.

TEMA DIGITALISERING
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DEN DIGITALA FRAMTIDEN INOM KOLLEKTIVTRAFIKEN

Skräddarsy din egen
resa i framtiden
Text: Karin Skoglund Rickberg | Bild: JJ Ying

Mobiltelefonen får en nyckelroll i framtidens kollektivtrafik.
Med bättre och smartare digitala lösningar kommer vi att se
personanpassad reseinformation och efterfrågestyrd kollektivtrafik.

– Jag tror att ett smart resestöd, en så kallad personlig
digital r eseassistans, kommer att bli mycket användbart för
pendlaren i framtiden, säger Jan Persson som forskar om
kollektivtrafik och Internet of things and People vid K2, Natio
nellt kunskapscentrum för kollektivtrafik och Malmö Universitet.

Personanpassade råd – direkt i mobilen
–Reseassistans finns redan idag i form av trafikappar för
biljettköp och information vid förseningar, men det finns mer
att utveckla, menar Jan Persson. Apparna kommer i framtiden
att kunna känna av exakt vilket fordon resenären befinner sig
på, vilket transportmedel som används och dessutom i hög
utsträckning kunna förutse vart och på vilket sätt resenären
vill resa med artificiell intelligens. Resenären kommer att få
bättre råd vid rätt tillfälle. Det kan handla om förseningar eller
störningar. Får du ett pling i din mobiltelefon att din resa är
försenad kan du välja om du vill sitta kvar och jobba eller välja
att ta en alternativ personanpassad resväg.

Förhandsinformation om att bussen är full
Tekniken kan också användas för att få bättre koll på fordon.
– Vi kommer till exempel att kunna planera antalet bussar
och underhåll på fordon baserat på aktuell data vilket leder till
färre störningar för resenären, säger Jan Persson.
Möjligheterna skapas främst genom tekniken ”internet of
things” som bland annat kan användas för att räkna antalet
passagerare ombord och antalet passagerare som står på
hållplatsen och väntar. Även antalet barnvagnar och cyklar
ombord på en buss kommer kunna uppskattas.

– Får du information i din mobiltelefon att bussen är full och
du kommer att behöva stå upp, kanske du väljer att åka vid ett
annat tillfälle eller en annan resväg, förklarar Jan Persson.

Framtidens kollektivtrafik
Framtidens kollektivtrafik kommer omfatta så många fler färd
medel än vad vi är vana vid. Jan Persson tror att vi kommer att
se en typ av abonnemangstjänster för resande som bland annat
omfattar hyrcykel, elscooter, taxi och infartsparkering utöver
tåg och buss.
– Viss kollektivtrafik kommer också att bli mer efterfråge
styrd. Resenärer kommer att kunna beställa resa genom
mobiltelefonen och dela lämpligt färdmedel med andra som ska
åka samma resrutt

– ett smart sätt för skräddarsydda resor
som också spar på miljön.

SNABBA FAKTA

Internet of things and people (IoTaP) är ett
forskningscenter vid Malmö U
 niversitet som
handlar om hur människor kan använda ny teknik
i vardagsföremål med inbyggda sensorer och
datorer.
K2 är ett nationellt kunskapscentrum för
kollektivtrafik som fokuserar på hur
kollektivtrafiken kan bidra till framtidens
attraktiva och hållbara storstadsregioner.
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PORTRÄTT

Ökad flexibilitet i Mälardalen
med tågstrategens hjälp
Runt om i Mälardalen finns idag ett antal tågstrateger.
Uppdraget är tydligt – ökad flexibilitet för kollektivtrafiken.
Text: Linus Ahlgren

Region Örebro läns tågstrateg Sofie Östlund arbetar
dagligen med att koordinera bra och långsiktiga lösningar
för resenärer inom regionen – något som bland annat får
effekt på arbetsmarknaden.
– Genom Movingo ökar flexibiliteten för resenären och
då gäller det för oss att försöka sudda ut länsgränserna
och erbjuda attraktiva lösningar inom hela regionen. Med ett
bättre utbud kommer människor att se möjligheterna med att
det finns fler arbetstillfällen inom korta avstånd från Örebro.
Kollektivtrafiken ska inte få vara ett hinder för de arbeten man
vill söka, säger Sofie.

Ny satsning förbättrar för pendlaren
Sofies strategiska roll är också viktig när det kommer till att
förbättra kommunikationerna till och från huvudstaden. I höst
kommer nämligen en efterlängtad tågnyhet.
– Under september börjar Region Express – som inte
gör uppehåll på alla stationer – att gå mellan Örebro och
Stockholm. Restiden går då ner till ca 1.45 timmar och att
komma under två timmar är väldigt viktigt för många
som pendlar. Bor man i Örebro finns det ett riktigt bra tågutbud,
att vi ligger så bra till strategiskt är något vi ska ta vara på,
menar Sofie.

med Sofie Östlund

TVÅ SNABBA

Vad är du mest nöjd med i din karriär?
– Jag är mest nöjd med handlingsplan för
regional tågtrafik som jag tagit fram. Nu är
utmaningen att implementera den.

Vad är den största utmaningen i ditt arbete?
– De största utmaningarna är att sammanväga
flera olika komplexa perspektiv för att forma
framtidens tågtrafik.
Sofie Östlund, tågstrateg Region Örebro län
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TRAFIKINFORMATION

LÄS ALLT OM
2019 ÅRS
FÖRBÄTTRINGSARBETEN

TRAFIKVERKET FORTSÄTTER ATT RUSTA UPP DEN
DRYGT 60 ÅR GAMLA JÄRNVÄGEN GENOM CENTRALA STOCKHOLM.

Nu fortsätter ett av Sveriges
viktigaste järnvägsarbeten...
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TRAFIKINFORMATION

...för andra sommaren i rad stängs därför tågtrafiken av

mellan S
 tockholm Central och Stockholms södra under åtta veckor.
Du kan åka pendeltåg på Citybanan under avstängningen, efter byte
i Flemingsberg eller Stockholms södra.
Text: Göran Fält och Ida Rann
Järnvägen mellan Stockholm Central och Stockholms södra är
den mest trafikerade i landet. En upprustning är avgörande för
att punktligheten i hela Sverige ska förbättras.
Järnvägssträckan är endast två kilometer lång, men 80 procent
av järnvägstrafiken är beroende av de här två spåren. På flygfotot
(nästa sida) 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.
Ett komplext och tidskritiskt arbete
Broarna och tunnlarna på sträckan är till stora delar från 1950-talet
och de 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. Skulle Getingmidjan
korka igen drabbas hela Sverige, säger Kent Sahlman som är
Trafikverkets projektchef för Getingmidjan.
Upprustningen är det mest komplexa och tidskritiska arbete
Trafikverket gör på järnvägen de närmsta åren. Bland annat förstärks
broarnas grundläggning, brobanor byts och betongkonstruktioner i
tunnlarna repareras.
Järnvägen ska bli som ny
I dag blir det störningar i tågtrafiken på grund av att Getingmidjan
är så sliten.
– Järnvägen ska bli som ny och när arbetet är helt klart kommer
Getingmidjan hålla i minst 80 år till, säger Kent Sahlman.
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 en järnväg
rustad för framtiden.
Avstängd tre
somrar i rad
Sveriges viktigaste
förbindelse kan inte
vara avstängd längre
än absolut nödvändigt.
Antalet tågpendlare
minskar när skolorna
har lov och många har
semester.

Kent Sahlman, projektchef för Getingmidjan
Foto: Hans Ekestang

För att störa så få tågresenärer som möjligt koncentreras därför
stora delar av upprustningen till somrarna 2018, 2019 och 2020 då
sträckan stängs av helt under åtta veckor. Sommarens avstängning
är från den 24 juni till och med den 18 augusti.
Två veckor före och två veckor efter nämnda period samsas all
tågtrafik på ett spår över Getingmidjan, detta leder till justeringar på
vissa tåg, kontrollera vad som gäller för ditt tåg under dessa veckor.
Hur tar du dig genom Stockholm?
Du kommer att kunna fortsätta åka tåg, men under de veckor då
järnvägen mellan Stockholm Central och Stockholms södra är
avstängd kommer inga fjärr- eller regionaltåg att passera på sträckan.
Precis som förra sommaren kommer regionaltågen i första hand
vända i Flemingsberg under avstängningen. Merparten av 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. Avvikelser kan förekomma, kontrollera din biljett eller tågbolagets hemsida.
Kontakta ditt tågbolag om du har frågor.
– Det är oundvikligt att resenärerna påverkas, och det beklagar jag. Men Getingmidjan måste rustas upp om vi fortsatt ska
ha pålitliga och effektiva resor och transporter genom centrala
Stockholm.Vi har goda erfarenheter från förra året som vi lärt oss
mycket av och tillsammans med järnvägsföretagen arbetar vi för
att minimera störningarna för resenärerna så mycket som möjligt,
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 och skyltning på stationerna Stockholm
Central/City/Södra och Flemingsberg, utrop på tågen och
information på biljetten hjälper dig att hitta rätt när du ska byta till
pendeltåg. Men restiden kommer att bli längre. Cirka 30 minuter,
inklusive tid för väntan och tågbyten, förklarar Kristina Bielke som
är projektledare på Trafikverket och ansvarig för tåg- och resenärs
logistiken under avstängningen.
– Vi har utvärderat förra årets avstängning för att förstå vad
som fungerade bra och vad vi kan utveckla till det här året. Bland
annat hur vi kan göra skyltningen ännu tydligare och hur bytet till
pendeltåg kan bli ännu smidigare vid tidpunkter med mycket folk,
säger Kristina Bielke.

9

TRAFIKINFORMATION
SNABBA FAKTA

OM GETINGMIDJAN

Det kan vara många resenärer som
ska byta tåg samtidigt, ett regionaltåg
under sommaren kan ha flera hundra
passagerare. Det gör att tågbytet kan ta
en del tid i rusningstrafiken.
Fokus på att göra resan enkel
Hos SJ pågår arbetet för fullt inför
avstängningen, till exempel kommer
information om banarbetet att finnas
Kristina Bielke, projektledare p å Trafikverket.
på SJs h
 emsida och app för de som
Foto: Jennifer Loorents Sköld
ska resa under a vstängningen. På
Stockholms södra k ommer det finnas
kundvärdar på plats liksom på Stockholm Central och Flemingsbergs station.
– Vi jobbar 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.

VAD: Upprustning av järnvägs
sträckan mellan Stockholm
Central och Stockholms södra.
En av Sveriges mest trafikerade
järnvägssträckor.
VARFÖR: Järnvägsanläggningen
är utsliten efter 60 års användning
och måste totalrenoveras om
tågtrafiken ska kunna fortsätta.
Bland annat ska fem broar bytas ut.
NÄR: Järnvägssträckan stängs
för reparationer mellan 24 juni
och 18 augusti.
Det blir även åtta veckors
avstängning sommaren 2020
och avstängning under en
vår- och hösthelg.

SNABBA FAKTA

ANTAL TÅG PER DYGN

2019
Nu går det cirka 300 tåg
per dygn på två spår
Minskningen beror på att all
pendeltågstrafik
flyttades till den nya pendeltågstunneln
under centrala Stockholm.

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 tåg
bolagets hemsida, kontakta ditt
tågbolag vid frågor. Räkna med
30–40 minuters längre restid,
inklusive väntetid och tågbyten.

2016
Detta år gick det cirka 600
tåg per dygn, men fortfarande
på två spår

1871
Då byggdes två spår
genom Stockholm.
Det gick då tio tåg per dygn

KOSTNAD: 3,2 miljarder kronor.
MER INFORMATION:
trafikverket.se/getingmidjan
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TRAFIKINFORMATION

TRAFIKINFORMATION

67-ÅRINGEN FRIDHEMSPLAN
FÅR VÄLKOMMET ANSIKTSLYFT

STÖRRE BANARBETE INOM TÅG I
BERGSLAGEN SOMMAREN 2019
På sträckan Ställdalen–Frövi pågår mellan 8 juli och 
11 augusti ett banarbete. TiB-tågen går enligt o rdinarie
tidtabell på sträckorna Gävle-Borlänge-Ställdalen och
Örebro-Mjölby. Ersättningstrafiken trafikerar Ställdalen–
Kopparberg–Storå–Lindesberg–Örebro i anslutning till tågen
i Ställdalen. Resenärer till/från Frövi h änvisas till tåg på
linjen Gävle-Fagersta-Örebro samt Länstrafiken Örebros
busslinjer 314 och 351.

En visionsbild av Fridhemsplan efter genomförd upprustning.

Text: Anna Larsén Bild: Trafikförvaltningen/Tema arkitekter

I sommar stänger Fridhemsplans tunnelbanestation längs
Gröna linjen för reparationer och upprustning. Stationen,
från 1952, är en av tunnelbanans veteraner och har redan
under vårvintern fått de första putsningarna.
Fridhemsplans station har två utsprängda bergtunnlar
försedda med ett innertaksvalv av betong och kaklade
innerväggar. Ovanför innertaket finns berget, vars
förstärkningar nu ska moderniseras. Den befintliga
konstruktionen rivs och bergtunneln förstärks.
Hela stationsområdet ska moderniseras med en
förbättrad tunnelkonstruktion och nya ytskikt.
Dessutom ska bullret minskas. Resultatet blir
en fräsch station med en tystare miljö.
Den blå linjens station Fridhemsplan fungerar som
vanligt och intilliggande stationer på den gröna linjen
är fortsatt öppna och trafikeras som vanligt. Arbetet
beräknas pågå mellan 13 juni och 2 september.
LÄS MER

Vill du läsa mer och se fler modellbilder på
uppfräschningen av Fridhemsplan, gå in på:
sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella-projekt/
upprustning-station-fridhemsplan/

Tips till pendlare!

SE ALLA SJ-TÅG I REALTID
”Var är mitt tåg?” är en ny funktion som testas i
experimentappen SJ Labs. Nu kan du med hjälp av en
realtidskarta se exakt geografisk position och aktuell
hastighet för alla SJ-tåg som är ute och åker.
– Vi tror att det kan hjälpa alla tågresenärer, som kan se
var tåget befinner sig och om det rör på sig även innan det
åker från sin startstation. Blir det lyckat kommer funktionen
framöver in i vanliga SJ-appen säger Claes Lindholtz, chef
för SJs affärsutveckling. Ladda ner SJ Labs i AppStore eller
Google Play.

INFORMATION I KORTHET
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Buss ersätter tåg i sommar
PÅ LINJEN STOCKHOLM-VÄSTERÅS-ÖREBRO
Trafikverket fortsätter
utbyggnaden från två till fyra
spår mellan Tomteboda och
Kallhäll norr om Stockholm.
Det gör att linjen Stockholm–
Enköping–Västerås–Köping–
Örebro även denna sommar
stängs av mellan Stockholm
och Bålsta i drygt tre veckor,
då tågtrafiken ersätts med buss.

Avstängningen berör alla tågresenärer som reser på linjen,
från fredag 5 juli kl. 22.45 till måndag 29 juli kl.04.30.
För SJs resenärer ordnas ersättningsbussar mellan Cityterminalen i Stockholm
och Bålsta station. Det betyder att restiden på linjen förlängs 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 2029 med fyra spår på den 20 kilometer
långa sträckan mellan Tomteboda och Kallhäll. Pendeltågen får egna spår i mitten
och fjärr- och regionaltåg samt andra tåg kan köra 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.

TRAFIKINFORMATION

Trafikavbrott

MELLAN FLEN OCH ESKILSTUNA I SOMMAR

Trafikverket utför spårbyte på sträckan Eskilstuna-Flen
under perioden 6/7–11/8. Under tiden spårbytet pågår
kommer tågen på linjen Sala-Västerås-Eskilstuna-Linkö
ping att ersättas med buss på sträckan Eskilstuna-Hälle
forsnäs-Flen vilket medför längre restid (upp till 60 min på
vardagar och två timmar på helger). Tågen vänder i Eskilstuna
samt i Flen, d.v.s. sträckorna Sala-Västerås-Eskilstuna och
Flen-Linköping påverkas inte av banarbetet.
På vardagar när det är timmestrafik kommer det finnas
ersättningsbuss i anslutning till samtliga tågankomster och
avgångar (bytestid ca 10–25 min). Då ersättningsbussen har
längre körtid kommer den att ansluta till nästa förbindelse i
Flen och i Eskilstuna. På helger när det är tvåtimmarstrafik
kommer bytestiden mellan buss och tåg vara längre. Under
vissa tider på dygnet kommer det dessutom gå direktbuss
mellan Flen och Eskilstuna.
Mellan kl. 22 den 6/7 och kl. 07 den 8/7 är tågtrafiken på
denna linje dessutom inställd på sträckan Flen-Katrineholm.
Ersättningsbussen förlängs till Katrineholm under denna period.

Under perioden 14/7–19/7 är plankorsningen vid Hälleforsnäs
järnvägsstation avstängd för vägtrafik (ca 6–10 timmar per
dygn). Berörda avgångar angör inte Hälleforsnäs. Det kommer att
istället gå en separat skyttelbuss mellan Hälleforsnäs och håll
platsen Bäckåsen där det är byte till ordinarie ersättningsbuss.
Kontakta SJ för utförligare information
under detta banarbete, www.sj.se
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MOVINGO STUDENT

Augmented reality eller förstärkt verklighet är ett sätt att arbeta
med artificiel intelligens för att visuellt påverka platser eller föremål.

DEN DIGITALA SKOLAN I MÄLARDALEN
Text: Linus Ahlgren

Digitaliseringen dundrar fram med stormfart.
Mälardalens högskola har hoppat på tåget och satsar på
att förbereda studenterna in i den nya eran.
På en arbetsmarknad där IT- och digitala kunskaper bara
blir mer och mer eftertraktade behöver också utbildningarna
hänga med i svängarna. Caroline Sandberg, studievägledare
på Mälardalens högskola, där det både finns en fristående
kurs i artificiell intelligens och två renodlade IT-utbildningar,
är fullt medveten om detta:
– Vi har ju dels datavetenskapliga programmet som
ger kunskap om programmering, operativsystem och
datakommunikation och är en bred utbildning. Dels har vi
också högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik som
handlar mer om hårdvara och att lära sig utveckla och de
signa nätverk. Dessutom har vi en 7,5 hp i artificiell intel
ligens, AI. En kurs där studenten får en bred introduktion
till grundläggande tekniker och teorier inom AI.

!

Exempelvis lär sig studenterna hur sökalgoritmer fungerar
och hur AI kan användas för problemlösning.

Utbildningarna behöver ligga steget före
Fokus på den digitala framtiden ryms dock inte bara inom
ramen för dessa utbildningar. Tvärtom, Caroline Sandberg
menar att digitaliseringen kommer bli viktiga bitar i alla
utbildningar framöver.
– I exempelvis vårt ekonomprogram kommer studenterna i
höst att kunna välja IT-inriktning och på lärarprogrammet ligger
det fokus på hur man kan få in digitaliseringen i lärarnas arbets
sätt. Det handlar helt enkelt om att alla utbildningar måste ligga
steget före och tänka på vad vi behöver rusta s tudenterna med
för att klara övergången till arbetslivet, avslutar hon.

VISSTE DU ATT... STUDENTER RESER 25% BILLIGARE MED MOVINGO?
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).

Alltid uppdaterad
ombord på nya Mälartåg

MÄLARTÅG

13

så att förare och personalen ombord kan
informera väntande resenärer som befinner
sig på plattformen.

Text: Kerstin Torsede

På regionens nya Mälartåg blir det lätt att hålla sig u ppdaterad
– vare sig det handlar om egen u ppkoppling eller information
om resan. Naturligtvis finns WiFi och varje vagn har två
kopplingspunkter för bästa möjliga internetuppkoppling.
Mälartåg är också utrustade med flera olika
system för att passagerarna ska kunna vara
uppdaterade om tider och annat som händer under resan.
– Passagerarinformationssystemet, består
av skärmar som visar aktuell information
om resan, var man befinner sig längs
sträckan, hur fort tåget kör, vilken vagn
man sitter i samt högtalare för att kunna
göra utrop. Systemet hämtar själv all data
från Trafikverkets databas. Från denna databas uppdateras också tågets ankomsttider

vid förseningar vilket gör att resenärerna
direkt ser de nya tiderna. Mälartåg blir
faktiskt det första tåget i Sverige där detta
sker utan manuell hantering och där senast
tillgänglig information blir synlig direkt,
säger Helen Pettersson, fordonsansvarig på
Mälardalstrafik.
På skärmarna finns dessutom utrymme
för tågpersonalen ombord att lämna olika
besked till resenärerna vid oförutsedda
händelser. Förutom invändiga högtalare är
Mälartåg utrustade med utvändiga högtalare

Informationsskärmar ombord
Ombord finns också multimediaskärmar
som både visar praktisk information
om tåget, exempelvis var man placerar
bagaget och information om anslutande
tågtrafik när tåget rullar in på s tationen.
Inom en inte alltför fjärran framtid
kommeräven anslutande busstrafik att
kunna synas på skärmarna.

Informationsskärmar ombord på nya Mälartåg
som successivt sätts i trafik med start 2019.

Äntligen!
30-dagars
i appen.
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

18-0384 Halvsida 179x114.indd 1

2018-08-29 13:56
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KUNDSERVICE

SJ KUNDSERVICE

VEM KAN JAG
VÄNDA MIG TILL?

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

Här kan du som är Movingoresenär se vem du ska vända
dig till i olika ärenden.

SJ Kundservice
0771 – 75 75 75

MOVINGO KUNDSERVICE

ÖVRIGA ÄRENDEN

Svarar på alla frågor om hur Movingo fungerar, exempelvis:

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

•

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

•

Information om tidtabeller
och eventuella trafikstörningar

•

Information och begäran om 
ersättning vid försening

•

Villkor för Student- och ungdomsrabatt

•

Var och hur Movingo kan köpas

•

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

•

Sökning av kvarglömda saker.

•

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

•

Priser och övrig information om t rafikföretagets
egna biljetter (ej Movingo), exempelvis enkelbiljetter

Movingo Kundservice
0771 – 22 44 40

Se kontaktuppgifter till trafikföretagens
kundservice via respektive hemsida.

Från nollkoll
till helkoll med
busskoll
Det finns en smart kartfunktion i din VL-app som
gör att du kan följa din buss i realtid. Visste du det?
På kartan i appen kan du enkelt se var bussen är, om
bussen är i tid och när den kommer till din hållplats.
Du hittar en film som visar hur den funkar på
YouTube om du söker efter ordet ”busskoll”.

Välkommen ombord!

För en
bussigare
resa!

Ladda ner VL-appen på Appstore eller Google Play.
Funkar på Iphone och Android.
vl.se • 0771-22 40 00

Sudoku Sudoku
till Movingo
nr 2 2019
till Movingo
nr 2 2019

Sudoko

Lätt

Lätt

Svår
Svårt

Lätt

3 9 1 3 9
7
5
23 1
9 8
6
7 4 5 72
4 5 6 4
1
17
6
8 6 4

Lös ett sudoku genom att placera
5
ut siffrorna 1–9 på spelfältet så att
2 per
varje siffra bara finns en gång
rad, en gång per kolumn och 9
dessutom bara en gång per större ruta.

8

1
76

4
5
2
89

8

6
3 1
5 87
6
59 26
6
7 4
7 4

1 5 7 1
4
4
9 6
2
4
9 7
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FÖRSTRÖELSE

Svårt

3

8 3
7
8
7
5
6 5
6
2
8
2
1 2
13 27
3
3
1
3
1
5
9 7
4 8
9 78
1 8
1 8 9
9
4
5 4
5 9
9

8
7
5
4

Lösningen hittar du på movingo.se/kundtidning

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

Movingokrysset

SES
LITEN I BRIST PRATAR
MATEN I PÅ ETIK STRUNT
MATEN

FACIT FACIT
Lätt
Lätt

GER
NÅGON
RIS

LÄGGA
TILL
KORA

GÅ NER
I ANTAL
HÄNT

3 9 1 32
4 5 7 48
2 8 6 23
9 6 2 94
5 1 3 59
8 7 4 85
7 4 5 76
KANAL1 3VATTEN9 17
BOLAG VÄXT
6 2 8 61

Svårt

14 26 75 48 6 5 8
76 83 91 62 3 1 2
VIFTAR
65 34 19 57 PÅ4BIL 9 7
23 45 87 31 5 7 1
37 92 68 74 2 8 4
41 59 26 13 UTAN
9 6 PLATÅ
3
OMSVEP SVÄNG
PÅ
SJÖN
8
1
2
9
5 6 3 8 1 2 9
RÖJER ÄR SA- HÖJS
2 78 GORNAS
9GÖMT
54 26IBLAND
8 4 6
GRIPEN I STYV- BRUKAR
MÖDRAR
INTUITIV
LUFTEN
89 17 43 95 7 3 5

ÅTRÄD
SMÅTT
MÅTT

NÄSTAN
OSFRI ED
INDIANSTAT

3
9
6
5
8
4
2
1
7

Svårt
UT-

1 8 SLAGSTID
39MÅL12 84 95 27 46
KAN
KALLAS
5 4 96 58 47 63 82 71
2 7 61 25 73 19 54 38
LÄGGER
9
6 58 91 62 84 ÄR13 27
MATTA
FLUGA
HÅLLER
3 2 84 37 25 46KORT71TID 59
POLITIKER
7 1 43 79 16 32 98 65
6 9 27 63 91 78 35 14
BÄR
8 5 12 84 MAKA
59 27 46 93
TILLTALADE
4 3 75 46 38 51 69 82

7
2
4
3
1
8
5
6
9

STIADAM
SKYMMER
SIKTEN

SIMMARMÅL

TIDIGT
SE VAD
SENARE
SKA SKE

5
3
9
4
6
2
8
7
1

VAR
KÄND
REBELL

INTAKT
BLIR
FLAGGA
MILDEL

DEN
HAR VI I
FONDEN
SPOLA
UTAN
VATTEN

97
59
81
68
16
72
43
35
24

BEVILJAR
PASSAGE
RÖD TRÅD

RUM
BLANDAS
KORS- BLIR
UTAN SKÖRDAS
LITE
TILL
NINGS- VENTILAUNDER GRÖNT
TYP
TION

MIXTURMÅTT

GUBBMATERIAL I BILD
© MEDIAKRYSS, SVANTE DREJENSTAM 2019

Lösningen hittar du på movingo.se/kundtidning

6
1
8
7
9
5
4
3
2

Vad är ditt Mälardalen?
Till hösten börjar Mälartåg att rulla ut de första av sina 33 nya tåg på två av fyra
planerade linjer. De är speciellt tillverkade för Mälardalen och vi vill hylla det genom
att tilldela varje tåg en speciell plats.
Varje tåg ska få en ort eller plats kopplad till sig, en plats som berättar något om
Mälardalen. Bilderna kommer att dekorera tågets väggar på t oaletter och på väggen
mot förarhytten i stort format och kunna ses under 5–10 år.
NU SÖKER VI DIN HJÄLP ATT HITTA DET DÄR LILLA EXTRA SOM GÖR MÄLARDALEN UNIKT.

Det kan vara en strandpromenad, en skogstjärn, ett sommarställe, ett favoritkafé,
en ateljé eller en lekplats – och allt däremellan. Vill du se din favoritplats på ett av
våra tåg?

Maila till: info@malardalstrafik.se
Fotograferingen kommer att äga rum under sommaren
och hösten 2019 samt våren 2020.

*

Pendling – för ett
hållbart Mälardalen
Buss, tåg och tunnelbana ingår
Läs mer på movingo.se

* 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).

