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Vi som arbetar
med trafikfrågor
har jätteviktiga
jobb. Om vi inte
levererar påverkar
det livet för alla
andra.

”

”

Helena Sundberg,
regionchef på
Trafikverket Stockholm

Ett säkert vårtecken

S

ommaren är här. Åtminstone enligt klockan
då vi nu har gått över till sommartid.
Riktig sommar är det naturligtvis inte ännu,
snön ligger fortfarande djup på sina håll, men det
finns hopp.
NJT har följt vinterns framfart över de nordiska länderna och hur den har påverkat tågtrafiken.
Det varit problem och inställda tåg, trots det vågar
jag påstå att vi denna vinter inte riktigt nådde ned
till fjolårets lågvattenmärke. Men fortfarande är
tågtrafikens tillförlitlighet och punktlighet alldeles
för dålig under vintern. Det går ju också att vända
på det: Ett säkert vårtecken är att tågtrafiken åter
börjar fungera utan större störningar.

Annons 1/1
constructions

Fast inget är nytt under solen. Häromkvällen
såg jag ett tv-program om tågtrafikens vinterproblem. Reporten inledde med att visa ett gammalt
nyhetsinslag från den svartvita tv-tiden. I inslaget syns en mängd irriterade och arga resenärer på
Stockholms central. De var upprörda över att
tågen inte gick och att de inte fick någon information. Bilderna skulle kunna vara hämtade från ett
nyhetsinslag denna vinter. Jag kan ändå konstatera
efter att ha försökt utnyttjat tåget denna vinter, att
den personal som går i fronten, det vill säga möter
kunderna, gör ett fantastiskt jobb.
Ett annat vårtecken är alla vägarbeten som nu
så sakta börjar sprida sig i takt med att tjälen går

ur marken, och eskalerar lagom till alla semesterfirare ska ut på vägarna. Som bilist ”drabbas” man
av vägunderhållsarbetena samtidigt som man förstår att vägen kommer att bli bättre och framkomligheten öka. Samma koppling går inte att göra till
järnvägen. Dels är tågtrafiken ersatt med buss
under de pågående banunderhållsarbetena och
man ser faktiskt inte vad som sker på banan, dels
är åtgärderna betydligt färre på järnvägsnätet än på
vägnätet.
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DaNMarK: Så följs trafikkontrakten upp FiNlaND: VR Track servar svenska spår
NOrgE: Spårväxlar övervakas med kamera SVErigE: Lokförare ska få körkort

Moderna rallare har stora
maskiner. Bilden är från ett
banarbete söder om Uleå
borg.

Foto: Leif Rosnell, VR Group

De senaste 20 åren har järnvägen gått en ny

renässans till mötes. Framför allt har trafiken utvecklats, men jag saknar den politiska visionen.
Vad vill våra folkvalda med järnvägen i framtiden?
De satsningar som
görs i dag måste
klara även nästa
generations behov.
Jag hoppas att vårkänslorna euforiskt
bidrar till ytterligare
satsning på järnvägen. Och varför
inte höghastighetståg?
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I detta nummer presenterar NJT en ny finsk metod
för brogrundläggning som
nyligen introducerats i
Sverige. Läs också om
Trafikstyrelsens uppföljning
av trafikkontrakt, ny
anläggning i Norge för
avisning av godsvagnar och
att tågtrafikledningen i
Finland kanske bolagiseras.

Mikael Prenler
Huvudredaktör

INNEHÅLL
Ledare: Ett säkert
vårtecken

Varma kevään merkki

K

Ny metod för
brogrundläggning

esä on tullut. Ainakin kellon mukaan,
koska olemme siirtyneet kesäaikaan.
Oikea kesä ei tietenkään ole vielä tullut lumipeite on siellä täällä varsin syvä, mutta
toivossa eletään. NJT on seurannut talven
etenemistä Pohjoismaissa ja sen vaikutuksia
junaliikenteeseen. On ollut ongelmia ja peruutettuja junia, mutta siitä huolimatta väitän, että
tänä talvena emme ole aivan saavuttaneet viime
talven alhaisimpia arvoja. Liikenteen luotettavuus
ja täsmällisyys ovat talven aikana olleet kuitenkin
aivan liian huonoja. Varmana kevään merkkinä
voidaan pitää sitä, että junaliikenne alkaa taas
toimia ilman suurempia häiriöitä.

Toinen kevään merkki on tietöiden lisääntyminen vähitellen siinä tahdissa kuin routa lähtee
maasta. Työt leviävät sopivasti kun lomamatkustajat tulevat maanteille. Autoilijana joudumme
tiekunnostustöiden uhreiksi samanaikaisesti kun
ymmärrämme, että täten tiet tulevat paremmiksi
ja saavutettavuus paranee. Samaa kytkentää ei ole
mahdollista tehdä rautateiden kohdalla. Osaksi
rautatieliikennettä on korvattu busseilla ratojen kunnossapitotöiden ajaksi, jolloin on vaikea
nähdä, mitä tapahtuu radalla. Toisaalta radalla on
toimenpiteitä huomattavasti harvemmin kuin
maantieverkostossa.

Mikään ei ole uutta auringon alla. Näin
yhtenä iltana TV-ohjelman junaliikenteen
talviongelmista. Toimittaja aloitti näyttämällä
vanhan uutisohjelman ajalta jolloin käytettiin
mustavalkoista filmiä. Siitä näytettiin vihaisia ja
ärtyneitä matkustajia Tukholman asemalla. He
olivat ärtyneitä, koska junat eivät kulkeneet ja
informaatiota ei ollut saatavissa. Kuvat voisivat
olla myös tämän talven uutisista. Voin kuitenkin
todeta, kun olen tänä talvena käyttänyt junia, että
henkilökunta joka kohtaa asiakkaat, tekee fantastista työtä.

kohti uutta renessanssia. Ennen kaikkea liikenne
on kehittynyt, mutta minusta poliittinen
visio puuttuu. Mitä meidän kansanedustajamme
oikein haluavat rautateiltä tulevaisuudessa? Tämän
päivän kehittämishankkeet hyödyntävät myös
seuraavan sukupolven tarpeita. Toivon että kevättuntemukset euforisesti myös vaikuttavat suurempiin panostuksiin rautateillä. Ja miksi ei panostettaisi suurnopeusjuniin?

Viimeiset 20 vuotta rautatiet ovat kulkeneet

Mikael Prenler
Päätoimittaja
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