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SJ rustar upp tågen i UVEN-trafiken
SJ bygger om och rustar upp fyra X12-tåg som används i regionaltrafiken i
Mälardalen. Vagnarna målas om utvändigt och får ny inredning med bättre
komfort. Första upprustade tågsättet ska sättas i trafik i juli enligt planerna.
– Vi rustar upp och förbättrar standarden på fyra X12-tåg enligt de planer
som ingår i vårt avtal för trafiken i Mälardalsregionen. Det kommer att bli ett
rejält lyft invändigt. Tågen kommer framförallt att vara mycket bättre
anpassade för funktionshindrade, säger Jan Kyrk, ansvarig för trafikavtalen på
SJ Regional.
Utöver de fyra tågen som rustas upp kör SJ även tre andra X12-tåg som är

inhyrda. De ingår för närvarande inte i upprustningen.
– Vi hoppas att även dessa kommer att byggas om på samma sätt, så att
tågen får ett enhetligt utseende, säger Jan Kyrk.
De fyra tågen får grå färg och blir bättre anpassade för funktionshindrade. Det
första ombyggda tåget beräknas klar för trafik 7 juli. I januari 2013 ska alla
fyra tågsätt vara ombyggda.
Ett tåg i taget byggs om och upprustningen kommer att ta olika lång tid
beroende på ursprungsskicket.
Exempel på vad som ska göras
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ny mörkgrå golvmatta
nya ytskikt invändigt i bokträ och glas
nya passagerarstolar av samma typ som i upprustade
personvagnar
eluttag vid varje stol
nya solskyddsgardiner
handikappanpassad toalett
manuell rullstolsramp
två rullstolsplatser
tolv sittplatser med extra benutrymme och fällbara armstöd för
funktionshindrade
utökat bagageutrymme
utvändigt målas vagnarna grå i samma färg som X40.

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i
samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del
av lösningen för att klimatmålen ska nås. Koncernens 5400 medarbetare i
Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.
Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, Norge, liksom
Skandinaviens huvudstäder och varje dag möts våra kunder och medarbetare
på någon av våra 1500 avgångar från över 400 stationer. SJ ägs av svenska
staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg.
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