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Hallå där ...Hallå där ...

Hur ser uppdraget ut? 

– Det är Trafikverket som har finansierat projektet och vi 

under söker hur människor har förändrat sina transportvanor 

under coronapandemin och vad den kan få för konsekvenser 

för framtida resande. Vi har gått ut med en enkät som 1 000 

personer över hela landet har besvarat för att samla in informa-

tion och vi kommer också att genomföra ett antal djupintervjuer. 

Rapporten ska vara klar den 31 mars 2021. 

Så här långt i projektet – vad har ni fått för bild?

– Ja, det är ju ingen tvekan om att kollektivresandet har gått 

ned under hela våren. De som kunnat har i stor utsträckning ar-

betat hemifrån och tagit bil eller cykel om de måste transportera 

sig. Men andra har inte haft den möjligheten och har fortsatt att 

resa med kollektiva medel. 

Och framtiden – hur ser det kollektiva resandet ut?

– En stor beteendeförändring har skett under våren när det 

gäller att arbeta från hemmet. Det finns många som uttrycker en 

önskan att fortsätta med detta. Inte varje dag men några dagar 

i veckan alla fall. Så när det gäller arbetsrelaterade resor kan 

den minskning vi sett under våren fortsätta för en del människor. 

Men vi ska inte glömma bort att 

det finns väldigt många människor 

som inte kan arbeta hemifrån och 

är beroende av kollektivtrafiken. När 

det gäller andra resor – fritidsresor, 

semester resor och annat så är det svårt 

att sia om framtiden men det finns en del som tyder på en 

önska  n att göra ungefär som innan pandemin.

Finns det något i undersökningen som sticker ut?

– Ja, det finns en sak som gäller bilkörningen som sticker 

ut och som pekar på att summan av all bilkörning är ganska 

konstant. En grupp säger sig ha använt bilen väsentligt mycket 

mindre under perioden och en grupp säger sig ha använt den 

väsentligt mycket mer. Sammantaget blir därmed totalsumman 

ganska lika. Samma sak gäller för cykel – skillnaderna tycks vara 

ganska små ur nationell synvinkel.

Kommer resenärerna tillbaka till kollektivtrafiken igen?

– Här kan man dela in resenärerna i flera olika grupper. 

En grupp som avstått från att resa kommer att återvända 

direkt när pandemin är över. En annan grupp kommer att vara 

lite mer skeptisk och avvaktande för att resa kollektivt och det 

kan ta lång tid att få tillbaka dem igen. En tredje grupp kanske 

aldrig kommer tillbaka – de som exempelvis kan förlägga sitt 

arbete från hemmet. Det gäller nu för kollektivtrafiken att vara 

medveten om och hantera alla dessa grupper. Inför eventuella 

framtida pandemier gäller det också att vara medveten om att vi 

har en grupp som är helt beroende av kollektivtrafiken för att ta 

sig till jobb/utbildning, och som inte kan arbeta hemifrån. Denna 

kommer att behöva hanteras på något sätt.

*VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett forsknings-
institut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning 

och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter.

... Jonas Ihlström,
på Statens väg- och transportforsknings-
institut (VTI*) som leder ett projekt för att 
undersöka hur människors resvanor för-
ändrats under coronapandemin.

Text: Kerstin Torsede

”Det finns väldigt många människor 
som inte kan arbeta hemifrån och är 
beroen de av kollektiv trafiken.”

Movingo är en periodbiljett för  
obegränsat resande i Mälardalen 
Biljetten gäller för Mälartåg, SJs regionala tåg med  Movingo-giltighet,  Trosabussen,  

Tåg i  Bergslagen inom Västmanlands-,  Örebro- och Östergötlands län, och all lokaltrafik 

som bedrivs av SL, Sörmlands trafiken, 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 regionerna i Stockholm, 

Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland.
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Att resa kollektivt innebär att göra något som är bra för både människa och 
miljö. Men så kom coronapandemin och verkligheten har sedan dess handlat 

mer om social distansering än om klimatpåverkan. 

Miljöanpassning och höjd kvalitet  inom kollektivtrafiken

Text: Kerstin Torsede
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Resandet har minskat drastiskt men 
pandemin till trots har inte utvecklingen 
för miljöanpassning och höjd kvalitet stått 
still inom kollektivtrafiken. Mycket är på 
gång – både inom buss- och tågtrafik. Det 
menar Mattias Adell, affärsutvecklare på 
Svensk Kollektivtrafik.

– Vi ser en allt större satsning på 
elfordon inom kollektivtrafiken just nu. 
Många bekväma, tysta elbussar kommer 
under det närmaste året att sättas i trafik i 
flera städer runtom i Sverige. På tågsidan 
har vi nya Mälartåg som ett gott exempel 
på bekvämt och effektivt resande som 
lyfter kvaliteten för såväl den resande som 
för miljö  n. 

Kollektivtrafiken använder över 90 
procent förnybart bränsle. Det är bra, men 
det finns mer att göra menar Mattias Adell.

– En bra stadsmiljö handlar inte enbart 
om att minska utsläpp utom också om att 
minska bullret. Där innebär övergång till 
elfordon en stor fördel, som kommer att 
ge en bättre miljö på några års sikt. 

Den största utmaningen just nu för 
kollek tiv trafiken är att behålla utbudet av 
trafik utan att höja priserna.

– Eftersom resandet gått ner och 
intäkterna minskat så blöder kollektiv-
trafiken. Det krävs att kollektivtrafiken får 
kompensation för att klara av balansgång-
en mellan utbud och biljettpriser, men 
jag är optimist och är övertygad om att vi 
klarar det, säger han.

UNDVIK TRÄNGSEL  
PÅ REGIONALTÅGEN
Eftersom det inte är möjligt att boka plats 

på Mälartåg och många av SJs regionaltåg 

i Mälardalen kan det vara svårt att veta hur 

beläggningen ser ut från dag till dag, precis 

som i lokaltrafiken. 

För att undvika trängsel är det därför 

viktigt att du som resenär har god framför-

hållning när du planerar din resa. Undvik i 

möjligaste mån rusningstrafik och välj tidigare 

eller senare avgångar. 

Ett tips som kan underlätta planeringen 

är att gå in på sj.se/belaggning för att där 

se vilka avgångar många vill resa med och 

utifrån detta välja lämpliga avgångar med 

mindre risk för trängsel. 

Klimatsmart vardag med tåg
Tåget bidrar inte bara till en hållbar vardag 

utan är i särklass det mest klimatsmarta 

färdmedlet. Tåg är mycket energieffektiva 

och ger minimala utsläpp av koldioxid som är 

den växthusgas som bidrar mest till jordens 

uppvärmning och till klimatförändringarna.

Varje svensk släpper i genomsnitt ut cirka 

11 ton koldioxid per år, inklusive konsumtion 

av varor och tjänster. Ungefär en fjärdedel av 

utsläppen kommer från flyg- och bilresor. För 

att nå klimatmålen måste utsläppen minska 

till cirka 1 ton per person. En bilpendlare kan 

på ett år spara upp till flera ton koldioxid på 

att byta till tåg.

GENERELLA RÅD  
från myndigheterna 
till dig som resenär* 
• 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 är gällande vid denna 
tidnings pressläggning (novem ber 2020). Andra 
rekommenda tioner från myndig heterna 

kan ha tillkommit efter detta.

Sträcka Kilo CO2/år pendling bil Kilo CO2/år pendling tåg

Uppsala – Stockholm 1 890 kg 0,1 kg

Västerås – Stockholm 2 916 kg 0,2 kg

Eskilstuna – Stockholm 3 051 kg 0,2 kg

Beräkningsgrunder: Genomsnittligt SJ-tåg, medelbeläggning (källa SJ). 
Genomsnittlig ny bil 2019, 2 personer i bilen (källa Transportstyrelsen).

KOLDIOXIDUTSLÄPP (CO2) ARBETSPENDLING, 225 ARBETSDAGAR PER ÅR

”En bra stadsmiljö handlar 
inte enbart om att minska 
utsläpp, utan även om att 
minska bullret.”

MATTIAS ADELL, Svensk Kollektivtrafik.

Planera din resa och välj tidigare eller senare 
avgångar för att undvika rusningstrafiken.

Miljöanpassning och höjd kvalitet  inom kollektivtrafiken
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– Vi ska utreda förutsättningarna för el ganska 
snart, säger Fredrik Eliasson, kollektivtrafik-
chef på Läns trafiken Örebro.

Eldrivna bussar är helt utsläppsfria och 
ger ifrån sig minimalt med buller, vilket 
förstås är en fördel i stadstrafik och på obe-
kväma tider. Å andra sidan är de dyrare och 
kräver en egen infrastruktur för laddning.

– Vi ska titta på vilka laddningsmöjlig heter 
och vilken typ av drift som skulle kunna 
passa i Örebro. Inriktningen är hur som helst 
mycket tydlig – vi ska minska energianvänd-
ningen i kollektivtrafiken, säger han.

Låga utsläpp

Idag drivs cirka hälften av länets bussar 
med biodiesel, alltså diesel som helt eller 
delvis blandats upp med vegetabilisk råvara. 
Oftast i form av HVO, en vegetabilisk diesel 
som tack vare sin kemiska sammansättning 

kan ersätta fossil diesel till hundra procent.
Den andra hälften går på biogas. Biogas-

bussarna avger låga utsläpp av hälsofarliga 
ämnen och är tillåtna i Miljözon klass 3 som 
har hårdast miljökrav. Ytterligare fördelar är 
att de drivs med närproducerad energi, det 
vill säga matavfall, avloppsslam, gödsel från 
kor och hästar och andra organiska rest-
produkter från Örebroregionen. Det är alltså 
ett lokalt kretslopp, som både skapar gröna 
arbetstillfällen och minskar klimatpåverkan 
från jordbruket.

Trygg tillgång

Angelika Kvillebäck, affärsutvecklare på 
Teknis ka förvaltningen inom Örebro kom-
mun, påpekar att eftersom biogas tillver-
kas på nära håll är den också trygg ur ett 
säkerhetspers pektiv.

– Nu under coronakrisen har det blivit 

särskilt uppenbart hur viktigt det är att kunna 
säkerställa driften av samhällsviktiga funktio-
ner. Biogas produceras i ett lokalt cirkulärt 
system, där vi är självförsörjande och skapar 
en råvara som aldrig tar slut, säger hon.

Flora av olika lösningar

I framtiden ser hon inte att ett enda driv-
medel blir det dominerande, utan snarare en 
flora av olika lösningar.

– Tillgången på hållbara avfallsprodukter 
är trots allt begränsad. Jag tror vi får flera 
olika lösningar, som dessutom anpassas efter 
vilka förutsättningar som finns på olika 
platser.

Fotnot: Servicetrafik, som färdtjänst och sjuk-
transporter, räknas här inte som kollektivtrafik.

Sedan två år tillbaka är all kollektivtrafik i Örebro  
fossil fri. Alla regionens bussar drivs med biogas eller 

bio diesel. Nästa steg kan vara elektriska fordon.

I Örebro kör  
bussarna 

FOSSILFRITT

Text: Karin Andréen Olsson  |  Bild: Magnus Wahman
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All kollektivtrafik inom 
Region Örebro län 
drivs med fossilfria 
bränslen. Biogas 
har fördelen att det 
produceras i ett lokalt 
slutet kretslopp, där 
invånarnas mat avfall 
blir bränsle för  
bussarna.

BIODIESEL 
•  Enkel åtgärd – dieselfordon kan köras 

även på biodiesel och med existerande 

infrastruktur för tankning.

•  HVO 100 (100% vegetabilisk diesel) har 

cirka 91% lägre klimatpåverkan jämfört 

med konventionell diesel.

• Energieffektivt.

• Låg förbrukning.

BIODIESEL 
• Tillgången kommer att vara begränsad.

• Mer rening av avgaser krävs (än biogas).

•  Kan innehålla PFAD/palmolja. Måste i så 

fall vara certifierad för att få tillgodo-

räkna sig klimatnytta.

BIOGAS
•  Produceras i ett slutet kretslopp som aldrig tar slut.

•  Lokalt producerat; skapar gröna jobb och säkrar  

tillgången på bränsle lokalt.

•  Väl utbyggd infrastruktur i tät orter 

i södra Sverige.

•  Minskar utsläpp av fossil CO2 med cirka 

86% jämfört med vanlig bensin,  

och övriga utsläpp med 70%.

BIOGAS
• Kräver speciell teknik.

•  Sämre täckning av tankstationer 

i glesbygd.

+

–

+

–
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År 2015 öppnades portarna till Retuna – världens första 
återbruksgalleria. Idag består gallerian av 13 butiker 
som säljer allt från mode och inredning till trädgård  
och elektronik. Med sin unika affärsidé har de fått  

internationell medieuppmärksamhet, av både  
CNN och BBC.

Text: Sofie Jakobsson  |  Bild: Retuna

Under utvecklingsarbetet i Eskilstuna 
kommuns miljöfrågor uppstod idéen om 
en ”vanlig” galleria, fast med ett upcyclat 
sortiment. Det visade sig bli en affärsidé som 
satte Eskilstuna på kartan. 

– Visst finns det andra verksamheter som 
också tjänar pengar på second hand. Men 
de produkter vi säljer är upcyclade eller på 
något sätt omgjorda som gör vår verksamhet 
helt unik, säger Sofia Bystedt, Centrum-
ledare på Retuna Återbruksgalleria.

Internationell uppmärksamhet

Gallerian har till och med tagit plats i 
Guine ss Rekordbok 2020 som ”Världens 
första återbruksgalleria” och blivit uppmärk-
sammad av nyhetsgiganter som The Guardian, 
CNN och BBC. 

– Eftersom det är helt unikt och frågor 
om hållbarhet är uppe på tapeten så har vi 
fått extrem internationell uppmärksam-
het som varit helt överväldigande, 
förklarar Sofia.

Nu inleder återbruksgallerian 
dessutom ett nytt spännande 
samarbete med heminrednings-
företaget IKEA. I mitten på 
september meddelade Retuna att 
möbeljätten öppnar sin allra första 
återbruksbutik i Eskilstuna.

– Att få kroka arm med Sveriges största 
möbelvaruhus är ju exceptionellt, det är 
supercoolt. Det betyder att det vi gör här är 
rätt och att det är framtiden, säger hon.

Plats för utbildningar

Retuna Återbruksgalleria fungerar främst 
som en handelsplats men ger också plats för 
utbildningar, konferenser och studiebesök 
med fokus på miljö- och hållbarhet. Nästa 
utmaning blir att kombinera återbruks-
arbetet med olika projekt i Eskilstunas kom-
mun och näringsliv. Därför ser Sofia Bystedt 
i framtiden ett samarbete mellan Retuna 
och kommunens förskolor.

– Genom att införa återbruk i det 
pedagogiska lärandet kan vi bidra till en 
större miljömedvetenhet och lära framtidens 
invånare vikten av att återvinna.

Eskilstuna har världens 
första återbruksgalleria

”Vi har fått extrem internationell 
uppmärksamhet som varit helt 
överväldigande. ”

SOFIA BYSTEDT, Retuna Återbruksgalleria.

På Axelinas manufaktur & diverse erbjuds textiler 
och kläder av sömmerskan och mönsterkonstruk-
tören Maja Hamelius.
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   Tips!  SÅ BLIR DU EN MEDVETEN KONSU MENT
1. FÖRSTÅ VARFÖR DET ÄR VIKTIGT  

ATT ÅTERANVÄNDA 

För att bli en hållbar och medveten 

konsument är det viktigt att förstå 

problemet med dagens konsumtion 

och varför det är viktigt att åter

använda. Läs mer på:  

www.medvetenkonsumtion.se 

2. PRATA MED NÅGON SOM KAN  

Vänd dig till någon som kan mer om 

ämnet. Då blir du själv bättre och mer 

inspirerad att konsumera hållbart. 

Prata med en återvinningscentral eller 

second handbutik som hjälper dig för

stå vilka sätt du kan bli mer medveten 

om dina konsumtionsval. 

3. ANVÄND SOCIALA MEDIER 

På Facebook finns det massvis lokala 

grupper som säljer och byter begag

nade kläder, möbler, prydnadssaker 

med mera. På Instagram kan du följa 

konton som berör ämnet och som 

dagligen inspirerar dig med hållbara 

konsumtionsval och tipsar om butiker 

och aktiviteter i närheten av dig.

 Inlämningsdepån Returen tar emot saker du inte har användning för längre. Butikerna i Retuna 
Återbruks galleria förädlar, reparerar och omvandlar gamla saker till nya, som de sedan säljer vidare.

Klimatsmarta  
utflykter 
i Mälar dalen
Det finns mängder av aktiviteter och utflykts-

mål runt om i Mälardalen med fokus på miljö 

och hållbarhet. Vi har samlat några smultron-

ställen som hjälper oss bidra till en mer 

hållbar konsumtion och en grönare planet. 

• I ESKILSTUNA hittar vi ReD Recycle 

Designs showroom som visar upp design-

produkter av återbrukat material. De 

samarbetar med formgivare över hela 

landet för att skapa unika produkter 

som förgyller en hållbar livsstil.  

På Instagram: @red_recycle_design

• PÅ BABETTES KAFFERI i Linköping förvandlas över-

bliven frukt och grönt från områdets matbutik till soppa 

och bakverk. Allt för att minska onödigt matavfall och 

istället sparar på jordens resurser. @babetteskafferi

• I NORRKÖPING finner du Lilla Klädkammaren som är 

barnens secondhand-butik. Där finns alla möjliga baby-

artiklar och kläder för barn, ungdomar och mammor. 

@ lilla_ kladkammaren

• ÅTERVINNINGSBUTIKEN I TROSA säljer alla möjliga 

möbler, kläder och prylar som skänkts till verksamheten. 

Dessutom ger butiken möjlighet till arbets träning för 

människor som av olika anledningar har svårt att närma 

sig arbetsmarknaden. 

• I DET GAMLA TRÄHUSKVARTERET i Wad köping, 

Örebro, finner du Ateljé Återbruk. Syateljén och butiken 

återbrukar och ger nytt liv till mestadels textiler, vintage 

och konsthantverk. @atelje_aterbruk
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Tåg är ett klimatsmart transportsätt. Stålhjul mot stålräls gör att det rullar 

lätt och kräver mindre energi än andra transportsätt. Miljön har högsta 

prioritet när det handlar om våra nya Mälartåg. Från inköp till återvinning 

av varje enskild komponent.

För att ytterligare spara på energin och resurser är Mälartåg  

försedda med bland annat: 

•  Tjock isolering i golv, väggar och tak för att minimera behovet av 

energi för att värma upp tåget, den mesta energin ska gå åt till 

att förflytta fordonet. 

•  All belysning i tåget är av energisnål LED-typ. 

•  Solskyddsfilm på alla fönster som minskar värmestrålningen,  

vilket gör att mindre energi behövs för att kyla kupén en varm 

sommar dag. 

•  Återanvändning av värme ifrån tågets kupéer för uppvärmning. 

•  Återanvändning av vatten från handfat på toaletter för att spola 

i toalettskålen. 

•  Mälartåg har konstruerats så att energi som till exempel 

genereras när tåget bromsar med elbroms kan återmatas till 

elnätet.  Konstruktionen med kraftig elbroms gör samtidigt att 

de mekanisk  a bromsarna slits mindre och därmed inte behöver 

bytas lika ofta.

Det nya ecodrivingsystemet DAS-FLOW innebär att förarna får 
information som gör att de kan anpassa hastigheten och köra 

klimatsmart. Om tid finns tillgodo i tid tabellen räknar 
systemet ut hur mycket tåget kan sänka sin hastig-

het och ändå ankomma på rätt sekund till nästa 
uppehåll eller möte. DAS-FLOW innebär också 
att prognoserna blir bättre. Eftersom systemet kan 
räkna ut tågets bästa körtid längs vägen går det att 

räkna ut vid vilken minut och sekund som ett tåg 
kan ankomma sina uppehåll som bäst, hela vägen till 

slutstationen.

Ökad komfort och miljöfördelar

Genom att sänka hastigheten kan föraren spara el och minska broms-
slitage samt buller. Luftmotståndet ger nämligen effekten att dubbel 
fart ger en fyrdubbling av energiförbrukningen. Därför är det viktigt 
att kapa hastighetstopparna där det går och bromsa tåget från en 
lägre hastighet.

– En bieffekt av att anpassa hastigheten blir också en ännu mer 
komfortabel resa. Systemet reducerar användningen av så kallad över-
hastighet. Resenären kommer att märka att tåget kör saktare om tid 

finns tillgodo. Punktlighet och prognoser vid förseningar är också 
något som kommer att bli bättre, säger Daniel Vesterlund Hamrén, 
samordnare digitala verktyg på SJ. 

Effektivare körning med sammankopplade system

Med det nya förarverktyget på plats öppnas fler möjligheter till 
effektiv körning. Då kan alla förarnas ecodrivingsystem kopplas 
ihop i ett enda system som tar emot och skickar information mellan 
förarna och Trafikverkets trafikledare i realtid. Det gör det lättare 
för Trafikverkets trafikledning att göra prognoser i god tid för tåg-
trafiken, till hjälp för resenärer, förare och resenärer. Ett pilotprojekt 
på bland annat Nyköpingsbanan startar i höst. 

I höst får lokförarna inom Mälartåg och SJ ett nytt förar-

verktyg. Det nya ecodrivingsystemet ska hjälpa till att 

spara el och minska buller. 

Text: Kerstin Torsede

Ecodriving hjälper lokförare köra mer klimatsmart 

Mälartåg rullar lätt och kan återvinnas

Daniel Vesterlund 
Hamrén.

Genom det nya ecodrivingverktyget får Mälartågs förare information som gör 
att de kan anpassa hastigheten och köra klimatsmart.
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Tunnelbanan får nya tåg  
– första gången på 20 år 

Tolv vagnar ska vara i gång före årsskiftet. 
Om drygt tre år kommer totalt 96 nya 
vagnar (motsvarar 48 tåg) att levereras till 
Stockholm för att i huvudsak rulla längs 
den röda linjen mellan Norsborg/Fruängen 
och Ropsten/Mörby centrum. Ett välkom-
met tillskott som ersätter en vagnpark från 
70-talet. 

Hårda krav på miljö och hållbarhet

– Det är världens bästa tunnelbanevagnar. 
De är tysta både invändigt och utvändigt, de 
har luftkonditionering, de är komfortabla, 
har hög driftsäkerhet och kapaciteten ökar 
längs linjen med 5–10 procent tack vare 
en förändrad interiör jämfört med dagens 
vagnar, säger projektledare Johan Sjöholm på 
trafikförvaltningen Region Stockholm som 
varit med i projektet sedan starten 2009. 

Vagnarna är dessutom tillgänglighetsan-
passade, har rejält med utrymme för rullstolar, 
barnvagnar och bagage och stor vikt har lagts 
vid den estetiska utformningen av vagnarna. 

Komfort för resenärerna har varit ett 

grundkrav men också hårda krav på miljö, 
hållbarhet och återvinning. Christina Lundin 
på trafikförvaltningen Region Stockholm 
har varit miljöansvarig under upphandlingen 
av de nya vagnarna. 

– Det har varit en förutsättning från allra 
första början att jobba med en leverantör 
som verkligen har förmåga att hantera och 
förstå det här med miljö- och hållbarhet. 
Avtalet med leverantören skrevs 2013 och 
under de sju åren har miljöfrågan stått högt 
upp på agendan. Det har varit helt avgörande 
att vi har haft en leverantör som själv drivit 
på och hittat lösningar för att klara av de krav 
vi ställt, säger hon. 

Etiska regler

Vagnarna och alla dess delar produceras 
i flera olika länder i världen, bland annat 
i Indien och Kina. Förutom miljö- och 
hållbarhetskrav har etiska regler i form av 
en uppförande kod varit viktig. Uppförande-
koden finns till för att säkra upp att pro-
dukter tillverkas på ett bra sätt utifrån alla 

aspekter – miljömässigt såväl som etiskt och 
socialt.  

– Trafikförvaltningen har varit väldigt 
noga med att göra besök och uppföljningar 
hos de olika leverantörerna av olika delar 
för att verkligen se att de etiska och sociala 
kraven efterlevs. Jag har själv varit och besökt 
olika anläggningar och blev imponerad av 
vilket arbete de gör för att kunna motsvara 
våra krav, säger hon.

Återvinningsbara tåg

Det finns ingen ”Svanen-märkning” för nya 
tunnelbanevagnar. Men det kommer att tas 
fram en miljö varudeklaration som noggrant 
be skriver tågets miljöpåverkan, vad tåget 
består av, miljöpåverkan under produktion 
och livslängden. 

– I vår återvinningsinstruktion finns ock-
så beskrivet hur tågen ska tas om hand när 
de inte längre är i tjänst. Minst 98 procent 
ska vara återvinningsbart, antingen genom 
materialåtervinning eller energiåtervinning, 
säger Christina Lundin.

Under hösten har nya tunnelbanevagnar börjat rulla på den röda linjen  
mellan Norsborg/Fruängen och Ropsten/Mörby i Stockholm. Komfort, tillgänglighet, 
driftssäkerhet och miljöanpassning har varit några av ledorden för att ta fram ett  

riktigt attraktivt transportalterna tiv.
Text: Kerstin Torsede  |  Bild: Daniel Blom

De nya tunnelbane-
vagnarna i Stockholm 
har tagits fram med 
hårda krav på miljö 
och hållbarhet.
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Regionaltåg rustas till Mälartåg

NU RULLAR FÖRSTA MÄLARTÅGET PÅ

Linköping–Katrineholm–Eskilstuna–Västerås–Sala
Den 16 november var det dags för det första 

Mälartåget att rulla ut på sträckan Linköping – 

Norrköping – Katrineholm – Flen – Hälleforsnäs 

– Eskilstuna – Kvicksund – Kolbäck – Västerås 

– Ransta – Sala. Det betyder att Mälartåg nu 

trafikerar alla fyra Mälartågslinjerna. I mitten 

på december sätts ett andra Mälartåg i trafik 

på linjen och ytterligare två tillkommer under 

nästa år. Det är den fjärde regionaltågssträckan 

som trafikeras med Mälartåg. Sedan premiären 

på Örebro-Eskilstuna-Stockholm för ett år  

sedan har 31 av de totalt 33 beställda fordonen 

satts i trafik – ett lyft för både resenärer och 

Mälardalens regioner.

Hela tågflottan på linjen Linköping – Norrköping 

– Katrineholm – Flen – Hälleforsnäs – Eskilstuna – 

Kvicksund – Kolbäck – Västerås – Ransta – Sala 

får ett ordentligt lyft det närmaste året. Förutom 

fyra splitternya Mälartåg som sätts in (se artikel 

nedan) kommer de befintliga regionaltågen 

(modell Regina X50), som även fortsättningsvis 

ska gå i trafik på sträckan att renoveras. 

Inne i tågen blir det nya stolar med fällbord, 

ny matta och belysning, wifi, eluttag vid stolarna 

och handtork på toaletterna. Utanpå får tågen 

Mälartågs färger och dess logotyp. Dessutom 

får tågen dubbla strömav tagare på taket (kon-

takten som överför ström från kontaktledningen 

till tåget), vilket ger säkrare drift och minskar 

risken för förseningar. 

Lättare att jobba ombord

Det första upprustade tåget beräknas komma i 

trafik till sommaren 2021. 

– De här tågen är bara 20 år och har mycket  

kvar att ge, eftersom ett tågs livslängd är åt-

minstone 30 år. Med den här upprustningen blir de 

fräscha och bättre anpassade efter behoven hos 

dagen  s resenärer. Det blir exempelvis lättare att 

kunna jobba ombord, säger Lars-Erik Berglind, 

fordonsansvarig på Mälardalstrafik.

På linjen körs även äldre regionaltåg (modell 

X 12). Dessa byts nu successivt ut under 

närmaste året när de fyra nya Mälartågen sätts 

i trafik. 

Nya stolar med fällbord, uppfräschad inredning, wifi ombord – och nymålade utanpå  

i Mälartågs färger. De befintliga regionaltågen på linjen Linköping – Katrineholm –  

Eskilstuna – Västerås – Sala får ett rejält ansiktslyft det närmaste året  

och kommer att ge resenärerna en enklare och bekvämare resa.

Text: Katarina Myrberg

BILD: FREDERIK TELLERUP

Här kör Mälartåg också:
•  Örebro – Arboga – Kungsör – Eskilstuna – Strängnäs – Läggesta – Nykvarn – Södertälje – 

Flemings berg – Stockholm (Arlanda – Knivsta – Uppsala).

•  Hallsberg – Vingåker – Katrineholm – Flen – Gnesta – Södertälje – Flemingsberg – Stockholm.

•  Norrköping – Kolmården – Nyköping – Vagnhärad – Södertälje – Flemingsberg – Stockholm.

Nytt och fräscht på de upprustade regionaltågen, till exempel nya stolar med fällbord, mattor och belysning samt wifi och eluttag.

De befintliga regionaltågen kommer att få ett rejält 
ansikts lyft under det närmaste året.
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Region Sörmland får ansvar 
för Mälartågs kundservice

Resenärer på Norrköping – Nyköping – Stock-

holm kan glädja sig åt flera nya avgångar när 

den nya tidtabellen träder i kraft den 13 decem-

ber. Dagens hel timmestrafik mellan Nyköping 

och Stockholm kompletteras med en respektive 

två nya avgångar per riktning i rusningstrafik 

– ett första steg för att etablera halv timmes-

trafik. Norrköping-Nyköping får två nya avgång-

ar i vardera riktningen, vilket ger timmestrafik 

från morgon till kväll. Även restiderna kortas 

något nu när alla tåg på linjen är Mälartåg.

Nya avgångar vardagar: 

•  Från Nyköping kl 06.17 till Stockholm C.

•  Från Stockholm kl 16.05 samt 17.13 till 

Nyköping.

•  Från Nyköping kl 10.45 samt 13.45 till Norrkö-

ping (körs hela vägen från Stockholm).

•  Från Norrköping kl 10.33 samt 13.34 till Ny-

köping (avgångarna fortsätter till Stockholm).

Även på Linköping – Eskilstuna – Västerås – 

Sala blir det nya avgångar på vissa delsträckor 

i högtrafik, för att göra det enklare att arbets- 

och studiependla. Det blir även en ny kvälls-

avgång från Linköping.

Nya avgångar vardagar:

•  Från Eskilstuna kl 06.37 till Katrineholm (körs 

Västerås–Norrköping).

•  Från Västerås kl 07.02 samt 16.02 till Eskils-

tuna, Katrineholm och Norrköping.

• Från Eskilstuna kl 06.21 till Västerås.

•  Från Katrineholm kl 07.32 till Eskilstuna 

(körs Norrköping-Eskilstuna).

•  Från Norrköping kl 15.58/16.03 (olika  

avgångstider mellan veckodagarna) till  

Katrineholm, Eskilstuna och Västerås.

•  Från Norrköping kl 21.37 till Katrineholm, 

Eskilstuna och Västerås.

Region Sörmland har fått uppdraget att 

organi sera och etablera Mälartågs kund service 

från och med hösten 2021. De har sedan 

tidigare tagit ansvar för att etablera Movingo 

kundservice. Att nu lägga till Mälartåg ger en 

samlad kundservice för regionaltågs resenärer 

i Mälardalen. 

– Vi kommer att spela en central roll för 

många tågresenärer och för oss innebär det 

ett ökat ansvar och förtroende som vi är glada 

och stolta över, säger Monica Johans son (S), 

region styrelsens ordförande i Region Sörmland.

Det ska bli enkelt för resenärerna att komma 

i kontakt med Mälartåg, då kundservicen ska 

ligga i framkant när det gäller digitalisering och 

automatisering. Fokus ligger på hög servic e 

och tillgänglighet med själv betjäning i alla 

kanaler men även enkel åtkomst till personlig 

kontakt via telefon, chatt, med mera.

TRAFIKANTVECKAN 2020

Fossilfria  
resor för alla
Cykelvernissager, tipspromena-

der och goodie bags – när den 

Europeiska Trafikantveckan 

gick av stapeln i september 

uppmärksammades detta 

av de flesta kommuner runt 

Mälardalen.

Under årets trafikantvecka 

med temat "Fossil fria resor för 

alla" anordnades bland annat 

cykelvernissager, tipsprome-

nader och inspirerande före-

läs ningar om hållbara resor. 

Exempelvis delade man i Håbo 

kommun ut goodiebags till alla 

som cyklade till tåg eller buss 

och i Åkersberga anordnades 

tipspromenader med frågor om 

trafik, miljö och hållbarhet. 

Trafikantveckan är åter-

kommande varje år och är en 

del av arbetet för att nå ett 

koldioxid neutral Europa till år 

2050. Syftet med EU-initiativet 

är att underlätta och upp-

muntra till hållbara resor och 

transporter. 

Regionaltågs resenärer i Mälar dalen kommer att 
få en samlad kundservice för både Movingo och 
Mälartåg med enkel åtkomst via till exempel mobil-
telefonen.

NORRKÖPING – NYKÖPING – STOCKHOLM OCH  
LINKÖPING – ESKILSTUNA – VÄSTERÅS – SALA 

Fler avgångar i rusningstrafik
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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. 

SJ Kundservice  
0771 – 75 75 75 

Sprid ut er ombord. Res helst på andra tider. Och välj  
om möjligt andra sätt att resa. Tack för att du hjälper till!

Låt oss öka spridningen  
av människor. Så minskar 
vi spridningen av virus.

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

Movingo Kundservice
0771 – 22 44 40

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.
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Movingokrysset

Sudoku
4 9 6 3

6 2 1 5

8 2 3 5 1

2 3 8

4 1 7 6 9 8

9 1

4 8 3 5

3 5 4 7

4

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 Svårt

Lätt Svårt
FACIT

Sudoku till Movingo nr 4 2020

6

9 4

1 8 3 9 7

7 3 5 6

8 7 1

6 3

1 5

4 9 1 8

1 5 4 9 8 6 7 3 2

6 2 3 1 5 7 8 4 9

9 8 7 2 3 4 5 1 6

2 3 8 4 9 5 6 7 1

5 4 1 7 6 2 3 9 8

7 9 6 3 1 8 2 5 4

4 1 2 8 7 3 9 6 5

3 6 9 5 2 1 4 8 7

8 7 5 6 4 9 1 2 3

8 7 6 5 2 9 3 1 4

3 9 1 4 6 7 2 8 5

2 5 4 1 8 3 9 6 7

4 1 8 3 9 5 7 2 6

7 3 5 2 1 6 8 4 9

9 6 2 8 7 4 5 3 1

6 8 3 7 5 1 4 9 2

1 2 7 9 4 8 6 5 3

5 4 9 6 3 2 1 7 8

4 9 6 3

6 2 1 5

8 2 3 5 1

2 3 8

4 1 7 6 9 8

9 1

4 8 3 5

3 5 4 7

4

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 Svårt

Lätt Svårt
FACIT

Sudoku till Movingo nr 4 2020

6

9 4

1 8 3 9 7

7 3 5 6

8 7 1

6 3

1 5

4 9 1 8

1 5 4 9 8 6 7 3 2

6 2 3 1 5 7 8 4 9

9 8 7 2 3 4 5 1 6

2 3 8 4 9 5 6 7 1

5 4 1 7 6 2 3 9 8

7 9 6 3 1 8 2 5 4

4 1 2 8 7 3 9 6 5

3 6 9 5 2 1 4 8 7

8 7 5 6 4 9 1 2 3

8 7 6 5 2 9 3 1 4

3 9 1 4 6 7 2 8 5

2 5 4 1 8 3 9 6 7

4 1 8 3 9 5 7 2 6

7 3 5 2 1 6 8 4 9

9 6 2 8 7 4 5 3 1

6 8 3 7 5 1 4 9 2

1 2 7 9 4 8 6 5 3

5 4 9 6 3 2 1 7 8

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 Svår

Lösningen hittar du på movingo.se/kundtidning



I mitten av november var det premiär för Mälartåg på 
sträckan Linköping – Katrineholm – Eskilstuna – 
Västerås – Sala. Det är den fjärde Mälartågslinjen 
och ännu ett steg i den stora satsningen på tåg-
trafiken i Mälardalen. 

Sittplatserna tredubblas på avgångarna med de nya 
moderna tågen. Det gör det lättare för dig som måste 
resa att hålla avstånd och känna dig trygg ombord.

Du reser med Movingo eller samma biljetter som på 
SJ Regional. Och du köper dem på ditt vanliga ställe.

Läs mer på malartag.se

LINKÖPING–KATRINEHOLM–ESKILSTUNA–VÄSTERÅS–SALA

Mälartåg är här.
För dig som måste resa.

Håll av
stånd och 

res bar
a om du måste!
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