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...Ulrica Sörman,

tema

Trafikverket, som är ansvarig för en
handlingsplan för bättre
trafikinformation. Vad innebär det?

Digitalisering

digitaliseringen har ökat
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Coronapandemin påverkar den digitala utvecklingen

Morgonpromenad 71 av 100

Text: Kerstin Torsede

– Trafikverket fick i uppdrag av regeringen att ta fram en
handlingsplan för förbättrad trafikinformation tillsammans
med järnvägsföretag, regionala kollektivtrafikmyndigheter och
branschorganisationer. Vi har tillsammans sett över vilka brister
som finns och hur vi kan förbättra informationen.
Projektet pågick från slutet av november 2019 till mitten av april
2020 och resulterade i ett antal åtgärder för att
förbättra trafikinformationen för både resenärer
och godstrafik.

När kommer resenärerna att märka
att informationen förbättras?
– Resenärerna kommer att märka en del förändringar redan
nu, exempelvis förbättrad information på stationerna, både
på skyltar och vid utrop, och att informationen som kommer
från Trafikverket och det
bolag resenären åker med är
tydligare. Men det finns mycket
annat som kan förbättras och
vi kommer att ta många steg
framåt under de närmaste åren
för att förbättra informationen.
Digitaliseringen skapar nya möjligheter för, och förväntningar på,
trafikinformationen. I handlingsplanen skriver vi till exempel att
67 procent av alla personresor i Sverige bokas via mobilappar
eller datorer, och allt fler resenärer och företag förväntar sig
trafikinformation i realtid. Det är en sak vi kommer att arbeta
med och ta hjälp av ny teknik, forskning och AI.

”...allt fler resenärer och
företag förväntar sig
trafikinformation i realtid.”

Vilka utmaningar finns för att
förbättra trafikinformationen?
– Idag är det mycket manuella inslag i vårt
arbete. Mycket av kommunikationen sker med hjälp av telefon,
chattar och mail. Om vi ska kunna förbättra informationen måste
vi digitalisera flöden i alla kedjor och mellan alla parter. Det är
ett arbete vi påbörjat och som förbättrar trafikinformationen för
resenärerna men behöver pågå i flera år än till 2022, när handlingsplanen vi lämnade till departementet ska vara klar.
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ökad digitalisering i resandet
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hemmakontoret-effekten

Vi pratar med 6 resenärer om
deras digitala resevanor
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information i korthet
Här hittar du trafikinformation och nyheter

mälartåg
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Nu trafikerar nya Mälartåg sträckan
Norrköping–Nyköping–Stockholm
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student

förbättrad trafikinformation
Tillgänglig och pålitlig trafikinformation
är alltid efterfrågad - så fungerar det idag
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Det digitala studentlivet

kundservice

Bakom Movingo står Mälardalstrafik som är ett samarbete mellan regionerna i Stockholm,
Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland.

hur digital är du?

Vi har tagit reda på vad som är på gång
inom digitala stöd för resande i Mälardalen.
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Biljetten gäller för Mälartåg, SJs regionala tåg med M
 ovingo-giltighet, Trosabussen,
Tåg i Bergslagen inom Västmanlands-, Örebro- och Östergötlands län, och all lokaltrafik
som bedrivs av SL, Sörmlandstrafiken, UL, VL, Länstrafiken Örebro och Östgötatrafiken.
Movingo gäller för o begränsat r esande i 30 dagar, 90 dagar eller ett år.
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Att arbeta hemifrån fick Jennie att se över sina rutiner

Läs mer om handlingsplanen för förbättrad trafikinformation på sidan 12. Du kan också läsa hela handlingsplanen på Trafikverkets hemsida.

Movingo är en periodbiljett för
obegränsat resande i Mälardalen
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Har du frågor?
Kundservice har svar

15

förströelse
Korsord och sudoku
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MOVINGO HAR VARIT UTE PÅ PERRONGERNA OCH STÄLLT FRÅGAN:

DIGITALISERINGEN HAR ÖKAT

HUR DIGITAL ÄR DU PÅ RESAN?
Text & bild: Fredric Sannebro

Text: Kerstin Torsede

Anna-Lena Gäddman, Strängnäs

Kraven på ökad digitalisering
har varit höga under vårens
coronapandemin.

Arbetsplatser och skolor har fortfarande begränsad tillgänglighet och många har fått
inrätta ett liv på distans. Att kunna få och tillgodogöra sig information var vi än befinner
oss är en grundförutsättning för att hjulen ska fortsätta rulla. Och naturligtvis - att
informationen ska vara tillgänglig för alla - vilket numera är ett lagkrav. Vi ägnar därför
detta nummer åt just digitaliseringen - vad som är på gång och hur det fungerat för
människor under våren.
Hösten inleds med fortsatta restriktioner i kollektivtrafiken
och i samhället i stort. De råd som gäller från Folkhälso
myndigheten när det gäller resande finner du nedan.

"Jag jobbar i Stockholm på vardagar
och pendlar med Mälartåg från
Strängnäs där jag bor. På m
 orgnarna
är jag så trött så då sover jag på
tåget (skratt) och på hemvägen så
vill jag varva ner lite och då läser jag
en tidning, antingen på min uppkopplade
läsplatta eller en vanlig papperstidning. Jag gillar att sitta i de
tysta vagnarna. Dock är det så tyst där så man hör tangentbords
knackandet från de som sitter och jobbar med sina laptops."

Björn Persson, Stockholm
"Jag reser med tåg varje vecka i
jobbet eftersom jag inte har någon
bil. Dessutom så tycker jag det är
väldigt effektivt då jag utnyttjar
tiden till att jobba och ha telefon
möten. Internet funkar oftast väldigt
bra vilket är en förutsättning för att jag
ska kunna ta tåget. Biljetter köper jag via
en app i min telefon."

GENERELLA RÅD TILL DIG SOM RESENÄR*

Jörgen Walles, Örebro

• Res bara om du måste
• Sprid ut er och håll avstånd till varandra
• Undvik att resa i rusningstid
• Du som tillhör riskgrupp – undvik att resa kollektivt överhuvudtaget
• Stanna hemma om du är sjuk
• Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten

* Rekommendationerna nedan är gällande vid denna tidnings
pressläggning (augusti 2020). Andra rekommendationer från
myndigheterna kan ha tillkommit efter detta.

DIGITAL OFFENTLIG SERVICE

– tillgänglig för alla

Text: Kerstin Torsede | Bild: Adam Niescioruk on Unsplash.com

I slutet av september i år skärps tillgänglighetskraven för digital offentlig service,
till exempel information och tjänster som finns på offentliga aktörers webbplatser.
Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på
grund av funktionsnedsättning. Exempel på digital tillgänglighet kan vara att:
•

Det ska gå att förstora/zooma utan att innehåll hamnar utanför skärmen.

•

Det ska gå att navigera och använda alla funktioner via tangentbord eller röststyrning.

•

Det ska gå att lyssna till innehållet via ett uppläsande hjälpmedel.

•

Texten ska vara lätt att läsa och förstå.

Från juni 2021 gäller de nya kraven även för mobila applikationer i till exempel
telefoner och plattor.

"Jag bor i Örebro och vanligtvis dagpendlar
jag till Stockholm. Nu i corona-tider så
blir det inte lika ofta utan jag jobbar en
heldel hemifrån istället. Jag köper normalt
Movingos månadskort via hemsidan men nu
blir det mest ströbiljetter.
På morgonen brukar jag vila eftersom jag reser väldigt tidigt och på
hemresan så brukar jag beta av lite mail. Jag önskar att Internet
uppkopplingen var lite stabilare för det brukar “lagga” en del när jag
använder Internet på tåget. Det gäller även för mobiltäckningen. Ibland
har jag telefonmöten men det är inte alltid som det finns tillräckligt bra
täckning. Det vore kul om det fanns något sätt att se var tåget befinner
sig, hur snabbt det går och den beräknade ankomsttiden. T ex via en app
eller en hemsida. Ungefär som det finns på vissa flygningar."

Madeleine Humphries,
Huddinge
"Jag åker tåg i arbetet oftare
och oftare eftersom jag har
upptäckt hur bekvämt det är.
Tidigare så flög jag en hel del
men räknar man samman all tid
som det tar att ta sig från dörr till dörr så går det ofta på ett
ut. Jag undviker att jobba under resan men ibland så måste
jag det och då tycker jag att det är fantastiskt bra att kunna
koppla upp sig mot tågets wifi. Om jag inte jobbar så tittar
jag på Netflix eller så sover jag. Jag använder en app som
visar om tågen är i tid eller om de är försenade.
Det är väldigt smidigt...."
w

Redaktionens kommentar: På Mälartågs informationsskärmar
inne på tåget kan man se hur snabbt tåget färdas och när det
beräknas ankomma nästkommande stationer.

Åsa Lindgren, Nykvarn
Stefan Hellsberg, Eskilstuna
"Jag har nyligen börjat jobbpendla
mellan Eskilstuna och Stockholm.
Det tar ca en timme till och en timme
från jobbet och jag använder tiden
till att jobba vilket funkar väldigt bra.
Jag använder både tågets och min
mobiltelefons uppkoppling eftersom det
går lite upp och ner med accessen. Jag köper mina
biljetter via Movingo."

"Jag bor i Nykvarn och åker tåg till
och från jobbet varje dag. Tiden
ombord på tåget använder jag till
att antingen läsa böcker eller spela
spel på mobilen och då är det bra
att det finns ett fungerande trådlöst
Internet ombord. Jag åker med de nya
Mälartågen och nu när det är varmt ute så är
det väldigt skönt att det finns aircondition."

DIGITALISERING

Jennie antog
utmaningen
– OCH FICK EN NY VANA PÅ KÖPET
Text: Anna Lindfors | Bild: Jennie Dahlén

JENNIE DAHLÉN

!

Jennie är utvecklingsledare
för engagemang på 
Stockholms stadsmission,
hon driver d essutom
webbaserade Tråd Fanzine.

Under Coronapandemin blev
hemmakontor en verklighet för många
människor. Fjärran från höj- och sänkbara
skrivbord, specialstolar och ståplattor
är hemmet som arbetsmiljö något som
snabbt kan sätta spår i axlar och rygg.
Att arbeta från köksbordet innebär
ofta också att vi rör oss mindre på en
dag. Varken promenaden till tåget eller
turerna till skrivaren behövs längre och
motivationen kan lätt gå på lågvarv när
man inte har kollegor att prata med.
Det finns olika sätt att kompensera avsaknaden av såväl rörelse som
motivation. Pausgympa varje timme, digitala träningspass under
lunchen och peppande samtal med en vän. Eller som Jennie Dahlén
som antog en 30-dagars utmaning i naturen när Corona-krisen
pågick som värst och på så vis löste både motion och motivation.
Och fick en ny vana på köpet – och den håller i sig.
- Jag bestämde mig för att gå morgonpromenader under 30
dagar och lägga ut en händelse om det på Instagram varje dag. Jag
brukar inte lägga ut sådana där hurtiga saker på sociala medier, men
jag gjorde det den här gången. Och det var för min skull.
Grundregeln – att komma utanför dörren
Jennie upplever att hon blev mer stillasittande av att jobba hemifrån.
Hon gick inte längre till och från tunnelbanan och rörde sig inte
mellan olika möten, inte ens till skrivaren.
- Jag har tidigare gått ca 10 000 steg/dag, nu var jag nere i
7 000 steg. Jag ville komma upp i 10 000 steg igen och det var när
jag gick en ”pepp-kurs” på nätet om hur man når sina mål och får
roligare på jobbet, som jag nappade på en utmaning som kursledaren
tidigare hade satt upp för sig själv.
Grundregeln var att komma utanför dörren. Om det var under
fem minuter eller en halvtimme spelade inte så stor roll – bara man
kom iväg.
- Jag hade som mål att komma ut innan frukost, hann jag inte
det så klämde jag in en promenad senare på dagen eller efter att ha
lämnat på förskolan. Men det bästa var när jag kom ut på morgonen.
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Jennie använder Instagram
Stories för att dela sina
framsteg i utmaningen,
som en morot för sig själv.

Upplevelsen viktigare än prestationen
Jennie upplevde inte någon fysisk skillnad efter att ha avklarat 30
dagarsutmaningen, men kände sig lite piggare och framförallt gladare.
- Man blir så glad av att vara ute på morgnarna. Man får en
annan känsla för väder - det kan se dåligt ut inifrån, men oftast är
det helt ok när man väl kommer ut. Har man varit ute direkt på
morgonen är det mycket lättare att komma ut senare på dagen igen.
Jennie menar att det ska vara skönt att komma ut. Fokus ska ligga på
att se på naturen eller höra fåglarna – inte att pusha sig själv.
- Lägsta kravet är att man kommer utanför dörren, vad som
händer efter det får du se. Men det är bra att ha en grundslinga att
gå, för att slippa tänka och bestämma sig varje gång.
30 promenader blev snart 100
Oftast avverkades morgonpromenaderna ensam men ibland fick hon
med sig sin man och son ut. Tre veckor in på utmaningen satte Jennie
på sig löpardojjorna och ersatte promenaden med en joggingtur då
och då. Efter 30 promenader kändes det konstigt att bara sluta.
- Det finns en teori om att om man upprepar en händelse
tillräckligt många gånger så blir den svår att bryta. För att inte fimpa
en god vana satte jag upp ett nytt mål på 70 dagar till, när den första
utmaningen var slut. Promenad nummer 100 blir någon gång i höst.
Vad som händer efter det – det får vi se.

JENNIES TRE BÄSTA KOMMA-UTANFÖR-DÖRREN-TIPS
1. Välj en grundrunda att utgå ifrån.
2. Lägga fram kläder dagen innan – det måste inte vara
träningskläder - så att du slipper rota och leta.
3. Var snäll mot sig själv. Lägsta kravet är att man kommer
utanför dörren, vad som händer efter det får du se.
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Resandet blir allt
mer digitaliserat
TRENDEN FORTSÄTTER

Digitaliseringen ökar allt mer när det
gäller resande med kollektivtrafiken.
Nya appar, synkad information och
lätthanterlig data tas fram för att
underlätta för r esenärerna. Vi har tagit
ett varv runtom i Mälardalen för att ta
reda på vad som är på gång.

VL – EN BLICK IN
I FRAMTIDEN

Våra resenärer blir mer och mer digitala och vi jobbar aktivt för att
möta de behov som finns. Därför tar vi nu ett stort steg i att
förbättra tjänsterna för våra resenärer.
I år kommer vi att lansera en helt ny vl.se och en ny Mina Sidor.
På nya vl.se kommer vi att satsa på tillgänglighet och att det ska bli
enklare att hitta det man söker. Bland annat kommer vi ha en helt ny
och förbättrad reseplanerare. På Mina Sidor; ett nytt, förbättrat och
tillgängligt köpflöde.
Vi kommer också att påbörja arbetet med en ny VL-app, med fler
funktioner än den tidigare.Vi är också i startgroparna för att synka
all vår information så den hämtas från ett och samma ställe och säger
samma sak i alla våra digitala kanaler, vilket kommer ge våra resenärer
förbättrad trafikinformation.
- Vi finns till för kunderna och då är det viktigt att vi uppdaterar
och hänger med i utvecklingen i våra digitala kanaler, därför gör vi
denna stora satsning, säger Marie Christensson, Marknadschef på
VL/Kollektivtrafikförvaltningen i Västmanland.

DIGITALISERING

Nya satsningar

Så ska pendlarna i Mälardalen
få bättre trafikinformation
Nu är det dags för nästa steg i SJs projekt för bättre trafikinformation.
Det innebär att informationen vid o planerade störningar ska bli bättre i
SJs app och på sj.se.

– Vi vet att det är oerhört viktigt för våra pendlare att få relevant
information, särskilt vid störningar i trafiken. Nu a rbetar vi för att
se till att informationen uppdateras snabbare och att resenärerna
samtidigt får samma information oavsett om de tittar på sj.se, i vår
app eller på Trafikverkets tavlor och utrop, säger Cathrine Jensen.
I fjol lanserade SJ funktionen Resvy i appen, där pendel
resenären får relevant trafikinformation om sin resa. I höst
kommer pendelresenären kunna besöka SJs nya BETA-sajt för
trafikinformation och sedan följa utvecklingen av sajten, som i
slutet av året planeras ersätta SJs nuvarande sajt för trafikinformation.

SÖRMLANDSTRAFIKEN UPPDATERAR
MINA SIDOR MED NY DESIGN OCH
MÖJLIGHET ATT BETALA MED SWISH
I juni lanserade Sörmlandstrafiken en uppdaterad version av
webbshopen Mina Sidor. Där hittar du samma funktioner som
tidigare och kan bland annat ladda och registrera ditt periodkortkort för en tappa-bort-garanti, men denna gång i en ny design.
Förutom förbättrad design och ökad användarvänlighet är en
annan god nyhet är att du från och med nu har möjlighet att betala med Swish. Denna nya version är också kravställd för att leva
upp till den nya lag på tillgänglighetsanpassning som börjar gälla
från och med september 2020.
Varmt välkommen att registrera ett konto redan idag. För dig
som redan har ett konto är det bara att logga in som vanligt via
mobil eller desktop!

Testa ny tjänst
FÖR PENDLARE
Snart får pendlarna i Mälardalen bättre koll på sina genomförda resor.
SJ ska under hösten testa och utveckla tjänsten ”Min pendling”
tillsammans med pendlare på sträckan Stockholm–Örebro, via både
Västerås och E
 skilstuna. Målet är bland annat att göra det lättare att
söka ersättning vid en eventuell försening.
– I dag går vi alla runt med en
GPS i fickan och det gör att SJ utifrån
resenärens GPS-position med stor
precision kan gissa vilket tåg en
pendlare åkt med.Vid en eventuell
försening, som är stor nog att motivera
ersättning, kan appen erbjuda en länk
där det enkelt går att ansöka om
ersättning. På så sätt slipper man
hålla reda på sina resor själv, säger
Aron Wahlberg, affärsutvecklare på SJ.
Om pendlarna uppskattar
tjänsten som testas i SJ Labs-appen
och projektet faller väl ut kan
den senare lanseras i SJs ordinarie
app. Det kan även bli aktuellt att
hitta fler funktioner, som bygger
på GPS-positionen. Allt för att
förenkla för pendlarna.

NY LOOK I SL-APPEN GÖR
DET LÄTT ATT HITTA RÄTT
I maj släpptes en ny version av SL-appen som ska göra det enklare
för dig som är på besök i Stockholm att köpa biljett och orientera dig
– i appen såväl som i trafiken.
I den nya versionen går det precis som förut att söka resa, köpa
biljett och se trafikinformation. Skillnaden är att det blir enklare att
hitta i appen och att använda den för att ta sig fram i SL-trafiken.
Det är få menyval och avskalad design. Helt nytt är att du kan zooma
in på kartan så att hållplatslägen visas, vilket gör det lättare att hitta
vid större bussterminaler. Nytt är också att sökförslagen visar vilken
uppgång du ska välja för att hamna rätt uppe på gatunivå.
Du vet väl om att en enkelbiljett i appen har samma pris som en
biljett köpt med reskassa?

CHATTA FÖR ATT SLÅ LARM
OM OTRYGGHET I SL-TRAFIKEN
Nu går det både att ringa och chatta med SL:s trygghetscentral om du eller
någon annan riskerar att fara illa i SL-trafiken. En ny chattjänst gör att du kan
slå larm utan att någon hör. Är du själv den som blir utsatt kan det även vara
svårt att chatta i ett trängt läge, men SL hoppas att chatten sänker trösklarna för
uppmärksamma medresenärer att då höra av sig.
Precis som när du r inger
trygghetsnumret, 020 120 25 25,
får du via chatten hjälp av personal
på trygghetscentralen som har
möjlighet att så snabbt som möjligt
skicka till exempel ordningsvakter
eller trygghetsvärdar till platsen om
situationen kräver det.
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FAKTA
OM DU ÄR I SL-TRAFIKEN, KONTAKTA
TRYGGHETSCENTRALEN OM:
• En eller flera personer känns hotfulla
och bråkar med dig eller någon annan resenär.
• Någon har somnat och riskerar att råka illa ut,
exempelvis bli rånad.
• Du ser någon som klottrar,
förstör eller vandaliserar.
• Någon är väldigt berusad och riskerar
att ramla ner på spåret.
Mer om trygghetscentralens arbete
på sl.se/trygghet.
Som vanligt gäller att du i akuta eller livshotande
situationer alltid ska k ontakta 112.

10

DIGITALISERING

FORTSÄTTNING...

Resandet blir allt
mer digitaliserat

Vad händer hos
UL när det gäller
digitalisering?
Alla bussar har fått nya biljettläsare där resenärer
kan blippa sina app-biljetter. I framtiden kommer både nästa
generations UL-kort och kontaktlösa bankkort att stödjas i samma
enhet. Men innan dess kommer en ny och förbättrad UL-app att
släppas, under senhösten 2020.

MÄLARTÅG

GETINGMIDJAN UNDER HÖSTEN

NYCKELSTYRD HASTIGHET
ÖKAR PUNKTLIGHETEN FÖR
TÅGTRAFIKEN
Trafikverket förbättrar punktligheten för tågtrafiken genom
nyckelstyrd hastighetnedsättning på järnvägssträckan mellan
Stockholm Central och Stockholms södra, den så kallade
Getingmidjan.
Sträckan är en av våra mest trafikerade i Sverige och en
försening här får konsekvenser för tågtrafiken, inte bara i
Stockholm utan långt ut i landet.
– I höst kommer vi att kunna börja använda en helt ny
signalteknisk funktion, en så kallad nyckelstyrd hastighetsned
sättning, som gör att vi kan sänka hastigheten från 80 till 40 km
i timmen med hjälp av en nyckelströmbrytare, säger Hans Stiller,
projektledare på Trafikverket.
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Nu trafikerar Mälartåg sträckan
Norrköping-Nyköping-Stockholm
Text: Kerstin Torsede | Bild: Yujin Zhang

Den regionala tågtrafiken i M
 älardalen
fick ett rejält tillskott då nya Mälartåg
sattes i trafik på sträckan Örebro–
Eskilstuna–Stockholm i d ecember 2019
och på sträckan Hallsberg–Katrineholm–
Stockholm i mars 2020. Nästa stora steg
i den stora satsningen togs i slutet
av juni när Mälartåg sattes i trafik på
sträckan Norrköping–Nyköping–Stockholm.

I slutet av juni tog Mälardalstrafik emot fordon nummer 22 av totalt 33 fordon vilket
innebär att resenärerna på stationerna Norrköping-Kolmården-Nyköping-Vagnhärad-
Södertälje Syd-Flemingsberg-Stockholm Central kunde hälsas välkomna ombord på nya
dubbeldäckade regionaltåg för ett bekvämt och effektivt resande.Tre tåg sattes då i trafik på
sträckan och under senhösten planeras samtliga avgångar att trafikeras av Mälartåg, då alla
SJs loktåg ska vara utbytta mot toppmoderna Mälartåg. Från tidtabellsskiftet i december blir
det även några fler avgångar mellan Nyköping och Stockholm i rusningstid.
– Nya sträckor innebär nya möjligheter. När Mälartåg sattes i trafik mellan
Norrköping-Nyköping-Stockholm tog vi ytterligare ett steg mot ett bekvämare, bättre
och smartare pendlande i Stockholm-Mälarregionen, säger Kristoffer Tamsons (M),
ordförande Mälardalstrafik MÄLAB AB samt trafikregionråd i Region Stockholm.

Nyckelstyrd hastighetsnedsättning innebär att vi i förväg digitalt
reglerar exakt var, när, hur länge och i vilken maxhastighet tågen
får köra. Den stora nyttan för resenärerna är att vi främst vid
oplanerade underhållsarbeten kan begränsa hastigheten istället
för att stänga av sträckan. I och med att hastighetsnedsättningen
bestäms i förväg och regleras via signalsystemet förbättras
punktligheten på sträckan för fler än bara de som reser till och
från Stockholm.

– Inledningsvis med en ny funktion för att se alla bussar på
karta i r ealtid (Hinner jag dricka upp kaffet innan jag springer ut
till bussen?). Dessutom integreras UL- och SL-systemen genom
Samtrafikens Biljett- och betalstandard, vilket gör det möjligt för
Uppsalabor som köpt UL/SL-biljett i appen att öppna spärrar och
blippa sig ombord på bussar i Stockholm, och tvärtom, berättar
Jonathan Bernhardt, produktägare affärsutveckling UL.
Skräddarsydda erbjudanden
En stor förändring är också hur mycket energi som läggs på att
bygga systemen utifrån resenärernas krav och förväntningar. Där
UL tidigare köpt nyckelfärdiga system har man nu på allvar involverat resenärerna och skräddarsytt erbjudanden efter deras behov.
Vad innebär det för resenärerna?
– Nya, enklare betalsätt, till exempel Swish, eller i framtiden
möjligheten att blippasig ombord på bussar med kontaktlöst bankkort,
som det fungerar i London. En stor vinst med detta är att sänka tröskeln för nya eller ovana resenärer att resa kollektivt!

HÖSTAVSTÄNGNING AV GETINGMIDJAN
Helgen vecka 45 stängs järnvägssträckan mellan Stockholm
Central och Stockholms södra, den så kallade Getingmidjan,
av för all regional- och fjärrtågstrafik till och från Stockholm
Central söderut. Införandet av nyckelstyrd hastighetsnedsättning är bara ett av många mycket tekniskt avancerade arbeten
som görs i samband med upprustningen av Getingmidjan, vilken
pågår under tre år. Själva upprustningen är det mest komplexa
och tidskritiska arbete som Trafikverket har gjort på järn
vägen de senaste åren. När upprustningen är helt klar 2021 har
Getingmidjan samma placering och två spår precis som idag,
fast med en ny teknisk livslängd på 80 år.

SNABBA FAKTA
De nya dubbeldäckartågen är tillverkade i Schweiz. Varje
tågsätt är utrustat med 333 sittplatser och 24 fällstolar.
De fasta sittplatserna är ställbara och har arbetsbord,
tillgång till wifi, läslampor och eluttag. På Mälartåg kan
resenären också ta med sin cykel i mån av plats. Det finns
plats för upp till sex cyklar i varje tågsätt, och det är
tillåtet att ta med en cykel per resenär. Alla entrédörrar
har insteg i nivå med plattform och tågen uppfyller de
senaste kraven på tillgänglighet.

Så reser du under avstängningen
Pendeltågen fortsätter att gå på Citybanan.

TOTALT SKA 33 MÄLARTÅG SUCCESSIVT SÄTTAS I TRAFIK FRAM TILL DECEMBER 2020.

Du som åker regionaltåg får byta på Flemingsberg eller
Stockholms södra. Tänk på att avvikelser kan förekomma,
kontrollera alltid din biljett eller gå in på tågbolagets h emsida.
Kontakta ditt tågbolag om du har frågor. Räkna med ca 30
minuters längre restid, inklusive väntetid och tågbyten.

Först ut var det resenärer på sträckan Örebro–Arboga–Kungsör–Eskilstuna–Strängnäs–Läggesta–Nykvarn–Södertälje Syd–Flemingsberg–Stockholm
Central som fick resa med de nya regionaltågen i december 2019. Därefter var det sträckan Hallsberg–Vingåker–Katrineholm–Flen–Gnesta–Södertälje
Syd–Flemingsberg–Stockholm Central där Mälartåg introducerades i mars 2020 följt av sträckan Norrköping–Kolmården–Nyköping–Vagnhärad–
Södertälje Syd–Flemingsberg–Stockholm Central i juni.

Läs mer på trafikverket.se/getingmidjan

Under hösten/vintern 2020/21 planeras Mälartåg att trafikera sträckan Linköping–Norrköping–Katrineholm–Flen–Hälleforsnäs–Eskilstuna–Kvicksund–
Kolbäck–Västerås–Ransta–Sala.
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DIGITALISERING

STUDENT

FÖRBÄTTRAD
TRAFIKINFORMATION
En tillgänglig och pålitlig trafikinformation är alltid efterfrågad och ö verlag
är resenärerna nöjda– när allt flyter på som det ska vill säga. Den stora
utmaningen finns i ”stört läge” – när förseningar och störningar kräver snabb
och samstämmig information.

Det digitala studielivet
Coronapandemin innebar en rask omställning till
100% distansutbildning under våren. Ett helt nytt
scenario för såväl studenter som medarbetare
på landets alla högskolor. Så hur har det gått för
studenterna och onlineutbildarna?
Text: Kerstin Torsede | Bild: iStock.com

Text: Kerstin Torsede | Bild: iStock.com

– Så länge tågen går enligt tabell visar kundundersökningar
att cirka 95 procent av resenärerna är nöjda med informationen.
Men när det blir störningar är cirka 30–40 procent missnöjda, man
upplever att informationen kommer för sent, är felaktig eller är svår
att förstå. Trafikinformationen behöver helt enkelt förbättras, säger
Malin Bergsvik, Affärsförvaltare trafikinformation på Trafikförvaltningen Region Stockholm (SL).
Hon är en av deltagarna i uppdraget att ta fram en handlingsplan
för förbättrad trafikinformation. Och det är ett stort pussel som
behöver läggas.
– Det är till exempel 88 konkurrerande
järnvägsföretag som ska samsas på vår
nationella järnväg. Lägg dessutom till all
regional kollektivtrafik och olika bransch
organisationer. För att digitalisera trafik
informationsprocessen i Sverige krävs mycket
samordning, mer än i flera andra länder.
Alla aktörer måste samarbeta och samordna
informationen mellan varandra för att det ska
fungera, säger Malin.
Mycket kommer att hända de närmaste åren
Handlingsplanen sträcker sig fram till 2022/23
men redan nu är många av förslagen och
aktiviteterna igång eller kommer igång under
året. Något som blir direkt märkbart för resenärerna är utökad information på perrongskyltar
och förbättrad information vid ersättningstrafik,
exempelvis utrop och skyltning. Mattias
Andersson, projektledare på Svensk Kollektivtrafik är också involverad i projektet och menar

att det nu handlar mycket om att bygga en bra, g emensam bas för att
kunna ge samstämmig information av bra kvalité.
– Det finns massor av erfarenhet och information som vi kan
använda oss av och systematisera för att t ex kunna ge bättre prognoser när det uppstår förseningar. Och vi måste också bli bättre på
att stämma av med resenären vilken typ av trafikinformation man
vill ha och hur man vill ta till sig informationen. Det ska ju vara
information som är intressant och relevant för resenären. Men det
kommer att hända mycket de närmaste åren inom den digitala
utvecklingen säger han.

– Anpassningen gick förvånansvärt bra. Det här var och
är en gemensam samhällsutmaning och då kan man kraftsamla kring g
 emensamma lösningar. Omställningen har även
inneburit en rad fördelar. En stor fördel för studenterna har
bland annat varit att kunna ta del av samma föreläsning flera
gånger om, medan en utmaning med den digitala utbildningsmodellen har varit examinationer. Att sitta tätt ihop med
övriga studenter i en tyst sal med vakande tentavakter har
blivit substituerat av eget bord hemma med en kamera över
axeln. Vissa examinationsmoment har helt gjorts om, från
salstentor till hemtentor, säger Malin Gunnarsson, biträdande
högskoledirektör på Mälardalens högskola.
I slutet av juni kom beslutet från regeringen
att man åter kan gå tillbaka till campusbaserad
undervisning men det finns fortfarande en
mängd restriktioner att förhålla sig till.
Något normalläge är än så länge inte i sikte.
På Mälardalens högskola kommer verksamheten vara utformad på ett sätt som är
förenligt med Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och som minskar risken
för smittspridning. Det innebär bland annat
att erbjuda en blandad undervisningsform,
som sker dels på campus, dels på distans.
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KUNDSERVICE
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VEM KAN JAG
VÄNDA MIG TILL?
Här kan du som är Movingoresenär se vem du ska vända
dig till i olika ärenden.

SJ KUNDSERVICE
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.

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

Sudoku

Lätt

1

1

Lös ett sudoku genom att placera5
ut siffrorna 1–9 på spelfältet så att
varje siffra bara finns en gång4 per
rad, en gång per kolumn och dess-2
utom bara en gång per större ruta.

4
4 3

8
4 3 1
6

Svår

Lätt

Lätt

5 6

Svårt

5 29
9
7
7 4
8
8
26 47 3 68 7
8
82 4
2
8 4
3
8
3
42 35 1 2 5
7
7
3 9
3 59
5 2
5 4

63
3
6
3 7
3 7
8
9
8
6 2
7
2
65
1
5 1 4 57 1 43 7 2
2
1
5 1
56 1

95
5
5
7
19
9
3
2
2
1
2 6
2
3
3

Movingokrysset
Lätt

Säg hej till vår
nya blippare!

DRAR HÅLLA
PÅ
BENEN
EFTER STUVUTSIG
RYMME

BLIR
ENGELSK KVART
60-TALS- UTAN
GRUPP
DRAG

FÅ ATT
GÅ

Lätt

1 3 7
8 5 6
4 9 2
5 2 4
3 7 1
9 6 8
7 4 3
DUBBEL
FOT
2 1FÖRSÖK
9
FLAS- INTE!
KOR
6 8 5

18 35
89 51
46 97
53 26
35 79
92 64
71 42
SIM-18
24SÄTT
67 83

72
64
23
47
18
81
35
96
59

SKICKAT
BUDSKAP
PÅ
BESTICK

ILLA KOMPARERAT
STIADAM

SKADA
PÅ HÄST
EN
MASSA
VI ÄTER
LUFTRÖR

LÄTTA MODERN
BÅDE
STRYK- FÖR
OCH
NINGAR FAR
SON

SLAG- BAK- FATTAS
ORT PLATSEN IBLAND

Svårt

86 54 29 6 4
92 17 43DET2KAN 7
VARA
65 71 38ETT
5TAG 1
ÄR
39 68 71LADDAD
9 I8
RING54 96 82 HALS
4 6
27 43 15 SJÖ7 3
GRÖNT
18 29 56 8 9
SAGOKUNG
43 KLOCK85 67 3 5
ORNA
71 32 94 1 2

ÅLDERSGRÖNSKA

FÖRE I
TIDEN

Hej!

Svårt

Lösningen hittar du på movingo.se/kundtidning

FACIT FACIT

ul.se 0771-14 14 14

15

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

Se kontaktuppgifter till trafikföretagens
kundservice via respektive hemsida.

Nu har vi nya biljettläsare i alla stads–
och regionbussar. Har du din UL-biljett
i mobilen är det bara att börja blippa.
Välkommen ombord!

FÖRSTRÖELSE

9
3
8
1
2
5
6
7
4

1
3
8
RASERI
2
VÄLDIGT
7
VÄLDIG
5
6
9
4

GE ALIBI
VANN
BORG
MÅNGA

DI OCH
ORIGINALSPRÅK

Svårt
INNEHAV

18 63 57 82 39
6 5FÖRHÖRSUPPMANING
7 9 32 75 94 21 56
4 2 81 46 29 17TON63
9 6 24 98 65 43 87
8 3 76 82 31 64 25
1 4 57 19 43 78 92
5 8 63 54 82 39 41
UTFÖRSÄTTA
TRYCKA
78 5SÄMRAD
6 14
PÅ3PROV7 95 31 MED
FORM
16 95 78
2 1 49 27 MUN

74
48
95
51
19
36
27
82
63

2
1
7
3
4
8
9
6
5

BÖR
HÅLLAS
KORT
SPRIT
UTAN
HUMOR

SVANTE
DREJENSTAM
2020

STOR
MÖDA

Lösningen hittar du på movingo.se/kundtidning

9
6
3
7
5
2
1
4
8

4
8
5
1
9
6
7
2
3

Tid för avgång.
Nya Mälartåg är här.
Plats för cykel ingår.
Det finns plats för upp till sex cyklar och det är tillåtet
att ta med en cykel per resenär i mån av plats.
Du reser med Movingo eller samma biljetter som på
SJ Regional, och du köper dem på ditt vanliga ställe.
Välkommen ombord!
Läs mer på malartag.se

...och på sidan 11 i tidningen!

