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Mälartåg-Inte bara nya tåg!

Tågtrafiken runt Mälaren förstärks med 53 nya och moderna dubbeldäckartåg. Samtidigt införs
fasta biljettpriser och biljettsamordning med Trosabussen.
Foto: Vi Resenärer

Hårt slag för tågpendlare
De resenärer som pendlar till arbetet eller skolan med SJs regionaltåg, Mälartåg
eller Tåg i Bergslagen har den senaste veckan drabbats av många inställda tåg pga
systemfel hos SJ. Pendlare är de resenärer som värst drabbas av försenade och inställda tåg. De bygger sitt arbete eller sina studier på att tågtrafiken fungerar.

Många nyheter hos Mälartåg
Nya tåg
De nya tågen har tagits fram för att passa pendlaren.
Tågen är utformade för hög bekvämlighet och komfort oavsett om det är resa för
arbete eller fritid.
33 moderna dubbeldäckartåg har tagits i trafik – och
fler är på väg. Nästa år kommer 53 dubbeldäckare att
rulla i trafiken tillsammans med nio upprustade regionaltåg.
Varje tåg har 333 fasta sittplatser med ställbara
stolar av hög standard. Alla
sittplatser har arbetsbord med
tillgång till wifi, läslampor och
eluttag. Förutom de fasta sittplatserna finns även
24 fällstolar.
I varje tåg finns också toaletter och utrymme för större bagage och cyklar.
Alla entrédörrar har insteg i nivå med plattform och
tågen uppfyller de senaste kraven på tillgänglighet.

Ny trafik

Mälartåg trafikerar följande linjer.

Örebro-Eskilstuna-Stockholm-Arlanda(Uppsala)
Avgångarna Arboga – Uppsala går varje timme. Från
Örebro blir det 13 avgångar, en ökning från 8 avgångar. Det blir enklare och smidigare för resenärer –
inte minst de som reser till och från Arlanda flygplats som inte behöver byta tåg i Stockholm. Många nya
avgångar kvällstid skapar möjlighet att ta tåget från
Arlandas ankommande flyg utan byten i Stockholm.

Hallsberg-Södertälje-Stockholm

Det blir fler avgångar Vingåker – Katrineholm – Flen
– Gnesta – Södertälje – Flemingsberg – Stockholm,
främst på helger. Helgavgångarna ökar från 5 till 8 i
vardera riktningen. Det underlättar för sörmlänningar
som exempelvis vill besöka Södertälje och Stockholm
på helger och för stockholmare som reser till sina fritidshus i Sörmland.

Norrköping-Nyköping-Stockholm
Det blir fyra nya avgångar Nyköping – Vagnhärad –
Södertälje – Flemingsberg – Stockholm på vardagar i
vardera riktningen , vilket ger avgångar varje halvtimme
i rusningstid på morgon och eftermiddag. Det blir
även smidigare för Nyköpingsborna att ta tåget på helger in till Stockholm och Södertälje, då helgavgångarna
ökar från 7 till 12. Det innebär tåg en gång i timmen
under del av dagen.

Linköping-Eskilstuna-Västerås-Sala
Det blir avgångar varje halvtimme Sala – Ransta –
Västerås – Kolbäck – Kvicksund – Eskilstuna på

vardagar och avgångar varje timme
under stora delar
av dagen på helger.
Det ska underlätta
för arbets- och
studiependlare och VD Helena Ekroth.
fritidsresenärer att
ta tåget och lämna bilen hemma. På sträckan Sala
– Västerås finns några undantag. Det blir avgång
varje timme på sen förmiddag och tidig eftermiddag, eftersom det är trångt på spåret.

Nytt prissystem
Fasta priser
För resor med enkelbiljett på Mälartåg med avresedatum från den 12 december 2021 gäller fasta
priser. Priset sätts utifrån hur lång din resa är och
priset är detsamma oavsett om du köper en månad
eller en timme före avresa. Det kan göra att du ser
en skillnad i priser när du köper din resa jämfört
med tidigare.

Lägre eller högre priser?
På många sträckor från den 12 december blir priserna de samma eller något
lägre jämfört med tidigare,
när du köper resan samma
dag eller dagen innan. Har
du tidigare köpt resa långt i
förväg blir priset högre, eftersom SJ haft en efterfrågestyrd kommersiell prissättning, men Mälartåg nya
priser bygger på villkor för samhällsfinansierad
kollektivtrafik.

Nytt om cyklar
För dig som pedalpendlar
finns det möjlighet att ta
med dig en cykel ombord.
Det finns plats för upp till
sex cyklar på varje tågsätt i
Flexvagnen. Det är först till
kvarn som gäller och cykeln får bara tas med i
mån av plats. Tågvärden avgör om det finns plats
att ta med cykeln och du ansvarar själv för att den
kommer på och av tåget. Du behöver inte boka
plats och du betalar heller inget extra för din cykel.

Detta kan resenärer sakna hos Mälartåg
1 klassavdelning
Singelplatser
Tyst avdelning
Platsbokning
Servering

Källa: Mälartåg-hemsida. Foto: Vi Resenärer, J Friberg,
Mälartåg, Mälartåg, Vi Resenärer
Vi Resenärer
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Hårda ord om SJs systemproblem
Mälardalstrafik pressinfo 2021-11-18. Som följd av
att SJ i slutet av oktober har infört ett planeringssystem med betydande brister har SJ ställt in 140 avgångar i Stockholm-Mälardalen de senaste två veckorna. Var femte tågavgång med Mälartåg är inställd
under fredagen. Mälardalstrafik arbetar nu i dagliga
uppföljningar med SJ för att säkerställa återgång till
ordinarie tidtabell. Nu framlägger Mälardalstrafik krav
om ersättning från SJ för den stoppade trafiken.
– Att SJ ställer in vart femte tåg i Stockholm-Mälardalen gör mig heligt förbannad. Trafiken måste komma igång igen och
resenärerna måste kunna lita på att tåget
kommer. SJ måste ersätta för den skada
man åsamkat, inte bara vår kollektivtrafik,
utan också alla pendlare i StockholmMälardalen, säger Kristoffer Tamsons (M), styrelseordförande Mälardalstrafik och trafikregionråd i Region Stockholm.
– SJ:s katastrofhantering handlar till syvende och
sist om vanligt folk som inte kommer i väg till jobbet
eller skolan. Man förlorar arbetsinkomst och det kostar även samhället enorma summor. Det här är inget
annat än ett rejält kaos och haveri som SJ lämpat över
på vanligt folk som försöker få sin vardag att gå ihop,
säger Monica Johansson (S), vice ordförande
Mälardalstrafik och regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland.
– Vi kan inte se detta på något annat
sätt än ett avtalsbrott från SJ:s sida som
slår mot Stockholm-Mälardalen - och inte
minst Västmanland. Förtroendet för SJ är
raserat och vi förväntar oss att SJ gör rätt
ifrån sig, säger Tommy Levinsson (S).

ledamot i Mälardalstrafik och regionråd i Region
Västmanland.
– Det är riktigt provocerande att SJ har haft förmåga att köra trafik mellan
Stockholm och Göteborg
samt Stockholm och
Malmö, samtidigt som
trafiken i StockholmMälardalen ensidigt ställs
in. Här börjar och slutar åtta av tio tågresor. Då
måste statens eget järnvägsbolag sätta in resurser
och kompetens som säkrar kollektivtrafik i det område i landet där det finns flest resenärer, säger Johan Örjes (C), ledamot i Mälardalstrafik och
regionråd i Region Uppsala.
– Att ett så stort bolag som SJ misslyckas så med
att införa ett nytt IT-system är alarmerande. Vi i
Mälardalen och även Bergslagen har drabbats extra
hårt och det kan SJ ännu inte förklara och än värre
inte kunnat rätta till, säger Nina Höijer (S), ledamot Mälardalstrafik och regionråd i Region Örebro län.
– SJ:s haveri och oförmåga har omkullkastat
människors hela vardag. Människor kommer inte
till eller från arbete och studier och kan inte heller
hämta sina barn på förskolan. Det är helt oacceptabelt och vi utkräver ansvarstagande av SJ, säger
Martin Tollén (S), ersättare Mälardalstrafik och
1:e vice ordförande trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland.
Mälartåg Foto: Vi Resenärer

Unik samordning mellan tågtrafik och busstrafik
Mälardalstrafik hemsida 2021-11-22 Mälardalstrafik
har slutit avtal med Åkerbergs Trafik AB, som driver
trafiken på linjen Trosabussen. Avtalet innebär att de
som arbets- och studiependlar mellan Trosa och
Liljeholmen i Stockholm kommer att kunna fortsätta
resa med Movingo periodbiljett på Trosabussen de
närmaste fyra åren.
Åkerbergs Trafik trafikerar sträckan Trosa – Liljeholmen under varumärket Trosabussen sedan 2010.
Movingo har gällt på busslinjen sedan 2017 och med
det nya avtalet förlängs samarbetet. Avtalet har föregåtts av en upphandling och gäller i fyra år, från den
12 december 2021 till den 13 december 2025 och är
värt 20 miljoner kronor.
Åkerberg Trafik säljer egna enkel- och dygnsbiljetter för Trosabussen, vilket gör linjen attraktiv även för
resenärer som bara reser enstaka gånger.

– Movingo är en attraktiv periodbiljett för
många som arbets- och studiependlar över
regiongränserna i Stockholm-Mälardalen. Det nya
avtalet är en viktig pusselbit och en positiv
nyhet för pendlarresenärer, säger Helena
Ekroth, vd på Mälardalstrafik.
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Sex mil nya spår
Trafikverket pressinfo 2021-11-18. Fler och fler väljer tåget som
transportmedel. För att möta efterfrågan på klimatsmarta och smidiga
resor står nu järnvägen mellan Gävle och Söderhamn redo efter en
rejäl upprustning.
På måndag välkomnas tågtrafiken till Ostkustbanan mellan Gävle
och Söderhamn. Sex mil nytt spår har byggts, med flera nya moderna
växlar med värme och snöskydd. Resultatet är en mer stabil och
punktlig järnväg där tågen går tystare och komforten för resenärerna
ökar.
- Nu minskar den överhängande risken för störningar på grund av
sliten anläggning, och det gör att vi kan möta efterfrågan på klimatsmarta resor och transporter på järnvägssträckan
för många år framåt, säger Adam Larsson, projektledare på Trafikverket.
I augusti började det intensiva arbetet med att lägga ett nytt järnvägsspår på Ostkustbanan mellan Gävle och
Söderhamn. Det 40 år gamla spåret hade gjort sitt och var i stort behov av en ordentlig upprustning.
- Arbetet har flutit på mycket bra och utan några incidenter, och det gäller både personalen och anläggningen.
Tack vare att vi gjorde en totalavstängning på sträckan minskades risken med plötsliga störningar i arbetet, säger
Adam Larsson.
Tillsammans med SJ har X-trafik arbetat hårt för att skapa goda resmöjligheter under banarbetet.
- Vi har upprätthållit en trafik under avstängningen som fungerat bra och vill samtidigt tacka resenärerna för visad
förståelse och tålamod under perioden. Tack vare upprustningen kan vi ta ytterligare steg i vårt kvalitetsarbete samt
bättre möta efterfrågan genom ökad framkomlighet på spåret, säger Fredrik Åberg Jönsson, ordförande i hållbarhetsnämnden, Region Gävleborg.
Under tiden upprustningen pågick trafikerade tågen antingen på en annan järnväg inåt landet (Norra stambanan)
eller ersattes med bussar. Det resulterade i drygt 30 minuter längre restid.
Foto: Trafikverket

Inlandsbanan öppnar för hållbart resande
Inlandsbanan pressinfo 2021-11-18. För tionde året så är Inlandsbanan trafikerad vintertid varje dag mellan Östersund och Mora och du kan resa med nattåg från södra Sverige till Vemdalen. En näring som tar stor hjälp av resandet och som vi ämnar fortsätta att bidra till är det hållbara resandet till och från vinterdestinationer som exempelvis
Vemdalen. SkiStar gick nyligen ut och berättade att man har som mål att
fram till 2030 halvera klimatpåverkan från gästernas och medarbetarnas
resor till och från destinationerna. Ett område SkiStar har identifierat
som 35% av källan till sitt totala klimatavtryck. Ett perfekt incitament
till att resa med Snötåget denna och kommande vintrar tycker vi. Vi är
glada över att kunna erbjuda just ett av de mer hållbara resesätten till vinterns äventyr och hoppas att även fler organisationer gör som SkiStar och
inser värdet i att sätta tydliga hållbarhetsmål där utsläppen ska minska.
Trafiken vintertid är ett initiativ där både dagtåg och nattåg hjälper
människor att bland annat ta sig ut till fjällvärlden. Tågtrafiken ämnar
även hjälpa till att skapa hållbart resande samt utveckla näringen och resandet i och till och från inlandet. Hållbart
eftersom vi kör på HVO 100, en förnybar diesel, en förnybar diesel med låga utsläpp av växthusgaser. I Vemdalen
finns bussen snöpendeln som kör dig från stationen i Röjan till destinationerna inom Vemdalen (Klövsjö,
Storhogna, Vemdalsskalet och Björnrike), även denna går på HVO och underlättar för dig som reser utan bil till
destinationen.
Foto: Inlandsbanan

Trafikverket backar
Trafikverket hemsida 2021-11-17. Förändringen av utrop som skulle införas den 15 november, kommer nu istället
att ske i samband med att en ny app med trafikinformation lanseras i början av nästa år. Appen tas fram i samarbete
med Synskadades Riksförbund.
– Vi har lyssnat på de inspel vi har fått och vi kommer att vänta med att ta bort utropen tills dess att appen är
färdig, säger Tomas Gustafsson, enhetschef Trafikverket.
På de flesta stationer sker högtalarutrop bara om tåget är försenat eller vid andra förändringar såsom till exempel
spårbyte. Förändringen kommer göra så att utropen fungerar likadant på alla stationer i landet, och minskar den
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totala mängden utrop vilket gör att information om trafikstörningar kommer att kunna märkas tydligare.

Östgötatrafiken tar ett märkligt steg
Östgötatrafiken hemsida 2021-11-18. Under pandemin har många resenärer avstått från att resa med kollektivtrafiken. Under samma period har Östgötatrafiken lanserat ett nytt biljett- och betalsystem, lagt om
och förstärkt trafiken i länets två största städer samt
lanserat ytterligare nyheter för kunderna. För att informera om alla nyheter och hjälpa fler kunder i hela länet
att hitta till, eller tillbaka till, kollektivtrafiken prövar
Östgötatrafiken nu detta nya grepp, som ett led i att
anpassa kundtjänsten och mötet med kund efter nya
behov.
– Vi har många kunder som hittat rätt i vår trafik
och vårt nya biljettsystem även under pandemin, men
vi måste fortsätta öka det hållbara resandet i länet och
få fler att upptäcka fördelarna med kollektivtrafiken
säger Sofia Malander, VD på Östgötatrafiken.
– Därför kommer vi under hösten att ställa om delar
av vår kundtjänstorganisation för att åka ut och möta
våra kunder fysiskt i en mycket större utsträckning än
tidigare, och på fler orter än Linköping och Norrköping, fortsätter Sofia Malander.

Kundteamet
kommer att besöka samtliga av
länets kommuner. Vilka platser
som besöks och
när kommer att
kommuniceras
löpande på Östgötatrafikens webbplats.
Under perioden 1 oktober till 31 december kommer
Östgötatrafikens ordinarie kundcenter i Linköping
och Norrköping vara stängda. Alla kundärenden och
biljettfrågor kommer som tidigare att kunna hanteras
av kundtjänst på telefon, via facebook/messenger eller
något av de 45 försäljningsombuden.

Vi Resenärer kommenterar

Att stänga fasta kundcenter på de stora stationerna
måste innebär att färre resenärer får möjlighet till service. Vad skapar de flesta kundkontakter? Fast kundcenter i trafikens centrum eller nya mobila center som
dyker upp en gång och har öppet endast några timmer?

Fortsatta problem med folk på spåren
MTR Nordic pressinfo 2021-11-19. Oktobers
månads punktlighet landade på 94,4 procent. Punktligheten påverkades framför allt av olyckor/tillbud och
yttre faktorer som stod för 39 procent av förseningarna under månaden. Hälften av antalet förseningsminuter inom denna kategori går att härleda till obehöriga i
spår.
Månadens punktlighet landade på 94,4 procent och
var en förbättring jämfört med månaden innan, men en
minskning med samma månad föregående år. Hela 39
procent av förseningarna utgjordes av olyckor/tillbud
och yttre faktorer, vilket är en kategori som exempelvis
innefattar obehöriga personer i spår och/eller spårområde, viltolyckor och stopp på grund av beslut av polisen.
Hittills i år har obehöriga i spår orsakat totalt
21 821 förseningsminuter för pendeltågstrafiken, vilket är närapå en fördubbling jämfört med samma period föregående år, då antalet förseningsminuter var
12 267 minuter För månaden var den 2 och 4 oktober
två dagar där obehöriga i spår orsakade stopp i trafiken. Händelserna som ägde rum i Älvsjö och Årstaberg resulterade i stora störningar i pendeltågstrafiken

och följdförseningar för avgångar i hela
pendeltågsnätet.
MTR har
inom samverkansprojektet
med Trafikverket och Trafikförvaltningen, som går
under namnet senior samverkan, flera aktiviteter som
pågår för att minimera möjligheterna för obehöriga
att ta sig in på spårområden. Bland annat har installation av stängsel vid Stockholm Södra resulterat i en
minskning av antalet incidenter runt den stationen.
Minskningen vid Stockholms södra (med effekten av
pandemin på resandet exkluderad) är cirka 1 000 förseningsminuter per månad.
– Vi arbetar med det vi kan påverka för att minimera att resenärer ska kunna utsätta sig för den onödiga risken som spårspring innebär, men vi kan inte
helt och hållet bygga bort detta utan det krävs åtgärder från hela samhället för att komma till bukt med
problemet, avslutar Mats Johannesson.
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