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Hit reste svenskarna
med SJ under 2017
Under 2017 gjordes över 30 miljoner resor med SJ, vilket är nytt rekord.
Stockholm var inte oväntat årets mest populära resmål, följt av Uppsala och
Göteborg. Men det var till orter i Dalarna som tågresorna ökade allra mest.
Falun ökade med 35 procent och Borlänge med 25 procent. Det visar färsk

statistik från SJ.
Intresset för tågresande har ökat i hela Sverige och fler än tidigare väljer SJs
tåg framför andra färdmedel. Totalt gjordes över 30 miljoner resor med SJ
under 2017, vilket är ett nytt rekord.
–Det är över en miljon fler resenärer jämfört med föregående år. Fler
upptäcker tågets fördelar med tid till avkoppling eller arbete. Dessutom ser
vi en ökad miljömedvetenhet hos resenärerna, säger Niclas Härenstam,
presschef SJ.
Främst valde resenärerna under året att ta tåget till och från Stockholm,
följt av Uppsala och Göteborg. Men den ort som ökade allra mest i
popularitet under 2017 var Falun, som ökade med 35 procent. Därefter
följer Borlänge (+25 procent) och Köpenhamn (+18) procent.
–Förutom ett allmänt ökat tågresande till och från Dalarna beror ökningen
framför allt på att SJ börjat köra det regionala tågsystemet Tåg i Bergslagen,
säger Niclas Härenstam.
Tågresandet ökade inom samtliga av SJs olika kundsegment. Främst ökade
resandet bland studenter och ungdomar, vilka stod för en ökning med 19
procent.
SJ är ett av Sveriges mest digitala företag. Hela 97 procent av resenärerna
som köper en biljett av SJ väljer att köpa den digitalt via webben, appen
eller i en biljettautomat.
* Från 11 december 2016 kör SJ tågtrafiken i Bergslagen (TIB).

Fakta – Så långt reste svenskarna med tåg i fjol
Totalt antal resta kilometer: 6 229 675 090 km, vilket motsvarar mer än 155
000 varv runt jorden eller mer än 8000 tur och retur till månen.
Total restid: 3 180 509 828 minuter, vilket motsvarar mer än 6000 år.
Topp 5 – Orterna med flest totala resor under 2017
1.Stockholm C
2.Uppsala C
3.Göteborg C
4.Västerås C
5.Eskilstuna C

Topp 5 – Orterna som ökat mest i popularitet under 2017
1.Falun C (35%)
2.Borlänge C (25%)
3.Koebenhavn H (18%)
4.Gävle C (15%)
5.Örebro C (14%)
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SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i
samarbete med andra. Koncernen omsätter cirka 7,5 miljarder SEK och har 4
500 medarbetare. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige,
liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 130 000 personer att
resa med någon av SJs 1 100 avgångar från 275 stationer.
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