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Över 6000 extrainsatta sittplatser till
julresenärerna
Bokningstrycket på julens tågresor är ovanligt högt. Nu fördubblar SJ antalet
sittplatser ombord flera av julhelgens snabbtågsavgångar. Totalt handlar det
om över 6000 nytillkomna extraplatser.
Fler resenärer än tidigare väljer tåget under julhelgen, och efterfrågan på
biljetter är hög. Hos SJ ser jul- och nyårsresandet ut att öka med hela 13
procent mellan den 21 – 31 december, jämfört med samma period i fjol. Till
följd av det höga bokningstrycket kopplar nu SJ på flera extravagnar på
många av julens mest populära avgångar.

- Allt fler tar tåget till julfirandet, men som tågoperatör har vi inga
möjligheter att sätta in ytterligare tågavgångar med kort varsel. Därför stuvar
vi om och sätter istället in fler extravagnar där det behövs som allra mest,
säger Tobbe Lundell, tf presschef vid SJ.
De nya extrainsatta vagnarna bidrar till att skapa över 6000 sittplatser
ombord SJs snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg, men även mellan
Stockholm och Umeå.
- Stockholm är tillsammans med Göteborg julens två mest populära
destinationer. Samtidigt ser vi en stark resandeökning norrut. Umeå står för
den enskilt största ökningen under julen, med hela 42 procent, säger Tobbe
Lundell.
Störst är trycket efter resor under fredagen den 21 december. Samtidigt finns
det fortfarande goda möjligheter att hitta tågresor under julafton, bland
annat på resor inom Bergslagen.
- Under julen lämnar många storstadsstressen bakom sig för att istället hälsa
på släkt och vänner. Falun är ett väldigt populärt resmål, men även Örebro
och Mora, säger Tobbe Lundell.
Totalt har julresandet med Tåg i Bergslagen mellan den 21 – 31 december
ökat med nära 17 procent, jämfört med fjolåret.

Topp 10 – SJs mest populära tågdestinationer under julen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Stockholm C
Göteborg
Malmö
Uppsala
Lund
Sundsvall
Köpenhamn
Östersund
Linköping
Åre

Källa: SJs bokningsstatistik över det totala antalet resor under perioden 21
december – 31 december 2018, jämfört med samma period i fjol.

Topp 10 – SJs tågdestinationer som ökat mest i popularitet under julen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Umeå (+42%)
Norrköping (+21%)
Sundsvall (+20%)
Uppsala (+19%)
Åre (+18%)
Köpenhamn (+17%)
Göteborg (+17%)
Östersund (+16%)
Gävle (+14%)
Helsingborg (+12%)

Källa: SJs bokningsstatistik över det totala antalet resor under perioden 21
december – 31 december 2018, jämfört med samma period i fjol.

Topp 10 – De mest populära tågdestinationerna med Tåg i Bergslagen under
julen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Stockholm C
Falun
Örebro
Mora
Borlänge
Göteborg
Malmö
Ludvika
Lund
Motala

Källa: SJs bokningsstatistik över det totala antalet resor med Tåg i Bergslagen
under perioden 21 december – 31 december 2018, jämfört med samma period i
fjol. SJ ansvarar för planering och utförande av tågtrafik för Tåg i Bergslagen.
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SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i
samarbete med andra. Koncernen omsätter cirka 7,8 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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