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Stabil trend visar allt
punktligare SJ-tåg
SJs tåg blir allt punktligare. Statistiken bekräftar att Trafikverkets
generaldirektör Gunnar Malm har rätt när han säger att tågen håller tiderna
bättre.
– Våra snabbtåg och fjärrtåg har en stabil uppåtgående trend sedan i
december. Tågen ligger numera en bra bit över 90 procents punktlighet.
Vissa veckor har våra snabbtåg till och med legat över 96 procents

punktlighet, säger SJs vd Jan Olson.
Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm pekar i en intervju med TT på
att tågen hittills i år har hållit tiderna lika bra som före de tuffa vintrarna
2010 och 2011 och säger att det inte längre är relevant att tala om
”tågkaos”, säger han.
För SJ, som kör över 100 000 resenärer varje dag, började
punktlighetssiffrorna peka uppåt redan under hösten och har sedan
december legat stabilt över 90 procent:
Junisiffrorna, som idag presenteras visar att fjärrtågen hade en punktlighet
på 94 procent (85 procent i juni 2011) och snabbtågen 93 procent (85
procent i juni 2011).
– Vi har arbetat hårt för att våra tåg ska komma fram i rätt tid. Dels har vi
investerat hundratals miljoner i vår SJ 2000-flotta, dels har vi satt in vårt
nya snabbtåg SJ 3000 i trafik. Det, i kombination med att vi gjort våra
tidtabeller stabilare, där ett försenat tåg inte ska ge följdverkningar i övriga
tågsystemet, har fått ett mycket positivt resultat, säger SJs vid Jan Olson.
Ökad punktlighet, och förbättrad trafikinformation till resenärerna, är de två
enskilt viktigaste frågorna för SJ just nu.
För mera information, kontakta SJ Pressavdelning, 010-751 51 84

Varje dag reser 100 000 människor med SJ och 5 000 medarbetare verkar
för att tågresorna ska vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ kör
dagligen 800 avgångar och trafikerar 160 stationer mellan Köpenhamn och
Narvik. Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. 2011
omsatte SJ 8 miljarder kronor.
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