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SJ fortsätter göra tågsatsningar i
miljardklass
Med ännu ett starkt kvartalsresultat i ryggen ökar nu SJ investeringstakten
ytterligare med en satsning på cirka tre miljarder kronor i nya regionaltåg.
Detta för att möta morgondagens behov av bekväma och effektiva tågresor.
Totalt investerar SJ tolv miljarder i tåg de närmaste åren.
Intresset för tågresande fortsätter att öka och behovet av nya, moderna tåg
likaså. Tidigare har SJ beslutat att upprusta den befintliga X 2000-flottan och
att investera i ett 30-tal nya snabbtåg samt upprustning av nattågen. Nu har
SJs styrelse fattat ytterligare ett inriktningsbeslut om anskaffning av cirka 30

nya regionaltåg, en investering på cirka tre miljarder kronor.
- Allt fler vill resa med oss, och i dag kan vi inte fullt ut möta efterfrågan.
Tack vare vår starka finansiella ställning kan vi göra investeringar på cirka 12
miljarder kronor för att erbjuda våra resenärer både fler, fräschare och
modernare tåg, säger SJs vd Crister Fritzson.
De nya moderna regionaltågen är tänkta att trafikera i första hand linjerna
Stockholm-Västerås-Örebro-Göteborg, Stockholm-Uppsala, LinköpingStockholm-Gävle samt Göteborg-Kalmar.
SJ planerar att annonsera upphandling av de nya tågen före årsskiftet. De
första tågen beräknas kunna tas i trafik under våren 2023.
För mer information, kontakta SJs presstjänst, 010-751 51 84

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i
samarbete med andra. Koncernen omsätter cirka 7,9 miljarder SEK och har 4
600 medarbetare. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige,
liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 140 000 personer att resa
med någon av SJs 1 200 avgångar från 284 stationer.
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