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Ny biljett för pendlare i Mälardalen
Den första oktober 2017 införs den nya biljetten Movingo i Mälardalen. En pendlarbiljett för
obegränsat resande i 30 dagar, 90 dagar eller ett år. Biljetten gäller för SJs regionala
tågresor, den trafik som körs av Trosabussen samt för resor i all lokaltrafik i Mälardalen.

Kollektivtrafiken finns redan och är utvecklad mellan de flesta orterna i Mälardalen. Men
biljetterna för månadsresande har länge varit krångligt. Det har krävts flera olika månadskort och
prissättningen har inte utgått från resenären utan från vad respektive trafikföretag vill ta ut.
Resultatet har blivit att det är dyrare att resa ju fler län och trafikföretag som är inblandade.
När nu Movingo lanseras behöver man inte längre tänka på vem som kör tåget eller bussen, eller i
vilket län man är – Movingo gäller både på tågsträckan och i all lokaltrafik längs sträckan.
-

Människor bor, arbetar och rör sig allt mer inom Mälardalsregionen. Inte bara mellan
kommunerna, utan även över länsgränserna. Och då vill vi göra det enklare för dem att
resa kollektivt, hela vägen från hemmet till jobbet, säger Kristoffer Tamsons (M),
Trafiklandstingsråd Stockholms Läns Landsting.

Den nya pendlarbiljetten gäller på SJs tåg med Movingo-giltighet, på Trosabussen och i
lokaltrafiken som bedrivs av SL, Sörmlandstrafiken, UL, VL, Länstrafiken Örebro och
Östgötatrafiken.
Movingo börjar säljas den 1 oktober i SJ biljettautomater på stationerna, via sj.se eller SJs app.
Mer information och priser, se www.movingo.se
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Kom gärna och prata Movingo med oss under vecka 38 och 39.
Vi finns på plats på följande stationer mellan 06.00–08.00:
V 38.
Måndag 18/9: Örebro – utanför stationshuset
Tisdag 19/9: Eskilstuna – utanför stationshuset
Onsdag 20/9: Katrineholm – utanför stationshuset
Torsdag 21/9: Västerås – utanför stationshuset
V 39.
Måndag 25/9: Uppsala – stationshuset, nedre plan
Tisdag 26/9: Norrköping – utanför stationshuset
Onsdag 27/9: Stockholm – stora hallen Stockholms Centralstation
Torsdag 28/9: Stockholm - stora hallen Stockholms Centralstation
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MÄLAB
MÄLAB (Mälardalstrafik AB) bildades 1991 och ägs gemensamt av Stockholms läns landsting,
Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, Region Uppsala, Region Västmanland,
Region Örebro län och Region Östergötland. Uppdraget är att förvalta och utveckla den regionala
tågtrafiken i Mälardalsregionen. Den avtalade trafiken utförs av SJ och Trosabussen.
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