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Nya pendlarbiljetten utökas: ”Ännu ett
viktigt steg mot ett gränslöst pendlande”
I oktober lanserades nya pendlarbiljetten Movingo som kombinerar tågsträcka och anslutande
lokal kollektivtrafik på en och samma biljett. Nu utökas Movingo ytterligare då Tåg i Bergslagen
kommer att inkluderas i det länsöverskridande samarbetet.
– Enkelheten för pendlare har hela tiden varit tanken bakom biljetten. Nu breddas biljettens
användning ännu mer och det är en klar förbättring för pendlare som reser över länsgränserna,
säger Monica Johansson (S), ordförande i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.
Konceptet Movingo innebär att resenären köper en pendlarbiljett för en vald tågsträcka. Utöver
själva tågresan ingår också all lokal kollektivtrafik längst sträckan. En pendlare som åker tåg mellan
exempelvis Eskilstuna och Stockholm kan alltså fritt resa med Sörmlandstrafikens och SL:s
kollektivtrafik på en och samma biljett. Bakom produkten står MÄLAB ägs gemensamt av
Stockholms läns landsting, Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet,
Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland.

Tåg i Bergslagen ansluter
Sedan lanseringen i oktober har aktören Tåg i Bergslagen stått utanför samarbetet med den tågtrafik
de bedriver i Mälardalen med omnejd. Nu försvinner denna begränsning då Tåg i Bergslagen
inkluderas i Movingo-biljetten. Så fort alla praktiska detaljer är avklarade kommer Movingo att börja
gälla även på Tåg i Bergslagens avgångar i Örebro, Östergötlands och Västmanlands län. I Sörmland
innebär det främst en förbättring för pendlare som reser från Katrineholm och Vingåker vidare mot
Örebro. Något exakt tidsplan saknas, men MÄLABS ambition är att detta ska börja gälla till
sommaren.
– Vi vet att detta har varit mycket efterlängtat. Hela idén med Movingo är ett smidigt och gränslöst
resande och den här nyheten innebär att Movingo kommer gälla på ännu mer trafik än idag. Därför
är detta besked mycket välkommet, säger Monica Johansson.

Uppskattas av pendlarna
Enkelheten med Movingo har också uppskattats av pendlarna. Totalt har 53 700 Movingo-biljetter
sålts mellan oktober 2017 och januari 2018. Jämfört med föregående pendlarbiljetter under
motsvarande period förra året säljs 3 200 fler Movingobiljetter per månad.
– Behovet av att arbetspendla över länsgränserna ökar hela tiden och vi tittar ständigt på hur vi kan
svara upp mot detta behov på bästa tänkbara sätt. Vi hoppas också att fler ska välja det smarta
alternativet att resa kollektivt även till och från tågstationen när allt ingår på samma biljett, säger
Monica Johansson.
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