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Västtrafik, Hallands-
trafiken och Jön-
köpings länstrafik 

har beslutat att skriva avtal 
med operatören DSB First 
Väst AB om den tågtrafik 
som ingår i upphandling-
en ”Region- och pendeltåg i 
Väst 2010”.

Det nya avtalet, som 
startar 12 december 2010, 
innebär att resenärerna kan 
resa på Västtrafiks alla biljet-
ter, vilket även kommer att 
förenkla byten.

– Våra avtal med SJ 
upphör och vi måste se till 
att våra resenärer har tåg 
att resa med i december. 
Därför har vi nu tecknat 
avtal med DSB First, som är 
det företag som utsågs till 
vinnare av upphandlingen i 
augusti 2009, säger Mårten 
Ignell, affärsområdeschef 
för Västtrafiks regiontrafik 
och projektledare för upp-

handlingen. 
Avtalet skrivs även om det 

finns risk för att upphand-
lingen kommer att överkla-
gas till kammarrätten.

– Att starta ny trafik 
tar tid. Ny personal måste 
anställas och fordon och 
övrig utrustning måste vara 
klara i december.

Upphandlingen omfattar 
totalt 11 olika linjer – både 
pendeltåg och regiontåg. 
Till att börja med kommer 
den nuvarande tågtrafiken 
att köras, men från och med 
i december 2012 när dubbel-
spåret Göteborg-Trollhät-
tan-Öxnered ska vara färdigt 
ingår även den nya pendel-
tågslinjen mellan Älvängen 
och Göteborg. Samtidigt 
blir det också tätare trafik på 
regiontågen mellan Väners-
borg-Trollhättan-Göteborg.

– Vi kommer redan från 
trafikstart att ha flera nya 

Reginatåg som ger en högre 
komfort och som tar fler 
resenärer. Det nya avtalet 
ger också möjlighet att öka 
trafiken med så mycket som 
75 procent jämfört med 
idag, säger Västtrafiks vd 
Lars Backström.

Västtrafiks biljetter gäller 
på tågen En viktig nyhet är 
att alla Västtrafiks biljetter 
kommer att gälla på tågen, 
till skillnad från idag där 
man oftast bara har kunnat 
resa på områdesladdning. 
– Vi ser det som en stor 
fördel att våra resenärer 
kommer att kunna resa på 
våra samtliga färdbevis även 
på regiontågen. Då blir det 
betydligt enklare att byta 
till och från andra linjer och 
att resa över länsgränserna, 
säger Mårten Ignell.

❐❐❐

Västtrafik skriver avtal med DSB First

Även den nya pendeltågslinjen mellan Älvängen och Göteborg kommer att omfattas av Väst-
trafiks avtal med DSB First.

ÄLVÄNGEN. Internet-
handeln ökar och 
bedrägerierna i samma 
takt.

Detta är ett problem 
som bankvärlden tagit 
fasta på och nu finns 
ett system som bidrar 
till säkrare internetköp.

– Tjänsten är kost-
nadsfri och omfattar 
alla kort som kunden 
har, säger Mariana Sten 
på Swedbanks kontor i 
Älvängen.

De flesta större företag 
kräver numera att man som 
kund är ansluten till Veri-
fied by Visa eller Mastercard 
Secure Code för att kunna 
genomföra köp på nätet.

– Det tycker vi är mycket 
positivt och det kommer att 
minska risken för bedräge-
rier på internet, säger Mari-
ana Sten.

Verified by Visa och Mas-
tercard Secure Code är en 
kostnadsfri tjänst som inne-
bär att kunden identifierar 
sig med ett eget lösenord i 
samband med att han eller 
hon använder sitt kort på 
internet. 

– Du genomför köpet 
genom att lämna ut ditt van-
liga kortnummer, men nu 
krävs även en egen kod för 
att köpet ska godkännas. Om 
du inte är ansluten kommer 
du inte att kunna genom-
föra köp via e-handel där 
dessa extra säkerhetskoder 
krävs. Du ser om butikerna 

är anslutna på deras hemsida, 
säger Mariana Sten och till-
lägger:

– För de kunder som har 
Maestro, och som i vanliga 
fall inte kan handla på nätet, 
är så kallat e-kort ett alterna-
tiv.

Vad har ni mött för reak-
tioner från era kunder?

– Systemet har väckt en 
hel del frågor. Allt är emel-
lertid väldigt enkelt och det 
bästa av allt är att säkerheten 
höjs, avslutar Mariana Sten.

Säkrare att betala med kort på nätet

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Mariana Sten på Swedbank i Älvängen välkomnar det nya 
systemet för e-handel, som minskar risken för kortbedräge-
rier.
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– Din skobutik för hela familjen
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Dam

Dam

Dam Herr

Barn Barn

Herr

Dam

Göteborgsvägen 99 A

0303-74 62 75
Öppet vard 9.30-18.00, 

lörd 9.30-14.00
Erbjudandet gäller t.o.m. 10/4 2010

�����������
�	�
	��������

�����	�
�����������

�

	��	�������

������������������
����������	�

Öppettidermån-fre 9-18
tors 9-20
lör 9-13
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VÅR-
KÄNSLOR!
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 www.klippotekethuvudsaken.se
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