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Pressinbjudan: Nya
rekord för
persontransporter och
digitala kanaler i fokus
på SJs årsstämma
Antalet resor ökar proportionerligt mer än befolkningstillväxten. Att skapa
nära partnerskap med kommuner, län, regioner, företag och resenärer för
framtidens hållbara och effektiva resande är en utmaning som bland andra
infrastrukturminister Tomas Eneroth behandlar på årets stämma.
Media hälsas välkomna till SJs årsstämma tisdagen 24 april klockan 11.00 –
12.30, på SJs huvudkontor, Vasagatan 11 i Stockholm.
Ur programmet:
•

•

•

•

Infrastrukturminister Tomas Eneroth om regeringens plan för
infrastruktur och transporter. Ministern delar också ut SJs diplom för
miljösmart resande.
SJs vd Crister Fritzson berättar om strategin som fick SJ att slå nytt
resande rekord 2017 och hur SJs sajt vann inte bara i kategorin Bästa
Resesajt utan även i kategorin Årets Bästa Svenska sajt.
Trafiklandstingsrådet i Stockholm, Kristoffer Tamsons kommer
tillsammans med SJs experter diskutera hur vi utvecklar tre av
kollektivtrafikens allt viktigare komponenter: digitalisering av
resenärsdialogen, automatiserad realtidsstyrning av trafikomlopp
och trafikinformation samt fordonsförsörjning.
Regionrådet i Gävleborg, Karin Jansson kommer att berätta om den
regionala lösningen när trafiken närmar sig kapacitetstaket.

Direkt efter seminariet finns möjlighet till enskilda intervjuer med SJs vd
Crister Fritzson, avgående ordförande Jan Sundling samt föreslagen ny

ordförande Siv Svensson.
Medtag presslegitimation.

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i
samarbete med andra. Koncernen omsätter cirka 7,8 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 1200 avgångar från 284 stationer.
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