
ANNONSPRISLISTA FÖR NJT 2022

VÄLKOMMEN ATT ANNONSERA i Nordisk järnbanetidskrift. 
Med en annons i Nordisk järnbanetidskrift når du läsare som är 
verksamma på ledande poster hos järnvägsföretag, infrastruktur
förvaltare, konsulter, entreprenörer, leverantörer, branschorgan, 
myndigheter och andra aktörer inom hela den nordiska  järnvägs
sektorn. Tidningen utkommer med fem nummer per år i en  
upplaga på cirka 2 500 exemplar, och ges ut i Danmark, Finland, 
Norge och Sverige.

NORDISK JÄRNBANETIDSKRIFT skriver om spårtrafik branschen 
i Norden där mycket kommer att hända inom de närmaste åren. 
Reviderade investeringsplaner, ökat underhållsbehov och en  
fortsatt avreglering av trafiken gör att allt fler företag söker sig 
till en expanderande marknad. I tidningen hittar du intressanta  
artiklar och nyheter om människor, händelser och annat från 
hela den nordiska järnvägsbranschen. En bransch som ständigt 
expanderar med allt fler aktörer och i år beräknas omsätta mer 
än 250 miljarder kronor. 

NORDISK JÄRNBANETIDSKRIFT ges ut av NJS, Forum för  
nordiskt järnvägssamarbete. Första numret utkom redan år 
1874. Tidningen görs av medarbetare  och experter inom 
 järnvägssektorn för järnvägssektorn.  

Därför är en annons i Nordisk järnbane
tidskrift det självklara  valet för dig som vill  
synas och nå viktiga  beslutsfattare  inom 
hela den nordiska järnvägs branschen.  
I den digitala versionen av tidningen är  
annonsen dessutom klickbar med länk till 
företagets webbplats.

Tidningen som når beslutsfattare
i den nordiska järnvägsbranschen

MIKAEL PRENLER
Huvudredaktör för Nordisk järnbanetidskrift
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Nordisk Järnbane Tidskrift

NJT ”Det lönar sig för 
oss nordiska järn- 
vägare att förena 
våra krafter på  
EU-fältet, för trots 
olika spårvidder  
har vi mycket  
gemensamt.”

DANMARK: Eltåg ska göra järnvägen grön     FINLAND: Artificiell intelligens på spåret
NORGE: Nu byggs dubbelspår i Drammen     SVERIGE: Tre järnvägsprojekt får EU-stöd  

Fullt fokus på järnvägen i Europa

Heidi Niemimuukko,  säkerhetsdirektör  vid Trafikledsverket
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Nordisk Järnbane Tidskrift

NJT
Max Lagerström,  vice ordförande i NJS Finland  och avdelningschef på Sweco

”  En av de största 
utmaningarna i 
branschen tycker 
jag är bristen på 
kompetens och 
resurser. ”

DANMARK: DSB beställer Talgovagnar     FINLAND: Virus slår hårt mot tågtrafiken 

NORGE: Storsatsning i Trøndelag    SVERIGE: Nya bullerkrav hotar godstrafiken

Stationsmiljön viktigför kollektivt resande
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Nordisk Järnbane Tidskrift

NJT
Sverre Høven,  administrerende  direktør i SJ Norge

” Det viktige er 
å lytte til med
arbeiderne, for 
det er de som 
møter kunden 
daglig.”

DANMARK: Ny plan för Öresundstrafiken     FINLAND: VR tog hem närtågstrafik 
NORGE: Station ska drivas med solenergi    SVERIGE: Storsatsning på underhåll

Nordiskt samarbete ska få nattåg på spåret
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Nordisk Järnbane Tidskrift

NJT
Per Olof Lingwall,  ordförande i NJS  svensk avdelning

”Det är dags för ett 
nytt innovationssteg 
för järnvägsgodset 
och leda den gröna 
utvecklingen i ytter-
ligare hundra år.”

DANMARK: Lokaltåg vill bli gröna     FINLAND: Kampanj varnar skolelever
NORGE: Hybridtåg på spåret    SVERIGE: Ny spårvagnslinje i Lund

Ökat intresse för nattåg i Europa
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Nordisk Järnbane Tidskrift

NJT ”Vi har allerede  
bedt Jernbane
direktoratet å avlyse 
konkur ransene om 
persontogtilbudet  
på Østlandet.”

DANMARK: Byggstart för ny höghastighetsbana     SVERIGE: Premiär för nya X2000
NORGE: Norsk jernbanemuseum 12    5 år     FINLAND: Så ska järnvägen digitaliseras       

Oslo kan få 
nattåg till 

Köpenhamn

Jon-Ivar Nygård,  samferdselsminister, 
 Arbeiderpartiet
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Priser

Omslag IV: SEK 18 930 

Omslag II och III: SEK 17 160

Helsida: SEK 15 970

Halvsida: SEK   9 580

Kvartssida: SEK   6 170

Övriga begärda placeringar: +10%

Samtliga priser är exklusive moms.

Rabatter

Vid bokning av två 
annonser: 5% rabatt

Vid bokning av tre 
annonser: 10% rabatt

Vid bokning av fem 
annonser: 20% rabatt

Upplaga
2 500 exemplar

Annonsbokning

Per Olof Lingwall

Tel: +46 (0) 707 24 55 12

E-post: perolof.lingwall@wsp.com

Tekniska upplysningar
Annonsmaterial levereras  
digitalt eller via e-post och 
märks ”NJT”.

Rekommenderade filformat: 
eps, tryck optimerad pdf eller  
liknande.

Upplösning: 300 dpi.
ICC-profil för anpassning  
av bilder finns på 
www.exakta.se

Materialadresser
Webb: mediabank.exakta.se/
webnative/listdir 
Användarnamn: B.sjh-tryck 
Lösen: pub 
Klicka på pub och därefter på 
symbolen ”Ladda upp filer”

E-post:  
prepress.boras@exakta.se

Samla ihop materialet och  
zip- eller sit-komprimera.

Tryckeri:  
Exakta Print

Kontaktperson: 
Astrid Lönnerstam 
tel: +46 (0)33-29 03 59

Mått

Helsida, utfall
Insida:

210 x 280 mm

+ 4 mm skärsmån

Omslag IV:

210 x 255 mm

+ 4 mm skärsmån 

Helsida
Insida:

180 x 250 mm

Omslag IV:

180 x 240 mm

Kvartssida
85 x 120 mm

Halvsida
Stående:

85 x 250 mm

Liggande:

180 x 120 mm
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Nordisk Järnbane Tidskrift

NJT
Hakon Iversen, adminestrerende direktør i Banedanmark

” Jernbanen skal 
være attraktiv for 
de mennesker, der 
bruger den med 
pålidelig drift, god stabil rettidighed  
og troværdig trafik-information.”

DANMARK: Ny järnväg till Ålborgs flygplats     FINLAND: Stort intresse för närtåg 

NORGE: Tuff start för Arctic Train    SVERIGE: SJ AB måste följa upphandlingslagen

Helsingfors till Åbo på en timme

UTGIVNINGSPLAN 2022
Nr  Tema Sista Material Utgivning 
  bokningsdag till tryckeri

1 Persontrafiken efter pandemin 3/2 10/2 24/2

2 Planering av banarbeten 24/3 31/3 14/4

3 Ny teknik och digitalisering 18/5 25/5 9/6

4 ERTMS 8/9 15/9 29/9

5 Infrastrukturplaner i Norden  17/11x  24/11   8/12


