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vingen, også opplæringen av personalet er en 
krevende øvelse. 

– Det er mellom 130 og 140 lokførere som 
må få opplæring på togtypen, forklarer Widar 
Lian. For å få til dette må vi ta folk ut av van
lig tjeneste, og sende dem til Skien på kurs og 
opplæring i god tid før togene skal settes i tra
fikk. Også konduktørene må få sin opplæring, 
så det er et omfattende program som skal skje 
utover i neste år. 

SJs ansvar
– Det som i korthet er vårt ansvar som ope
ratør av togene er dermed kursing og opp
læring av personellet, risikovurderinger og 
planlegging av testene og på hvilke strekninger 
vi skal utføre dem, sier Terje Bulling. 

– Vi skal for eksempel gjennom vinter
testing, energitesting på både strøm og diesel, 
samt kjøring av flere togsett sammen.

Det største usikkerhetsmomentet for pro
sjektet som jobber med testing og innfasing av 
type 76 er for tiden koronapandemien. 

– Derfor har vi innført veldig strenge smitte
verntiltak i alt vi gjør her, sier Terje Bulling.

Men en ting er både Widar Lian, Terje Bul
ling og de andre i SJ Norge helt sikre på. Det 
blir en helt ny og bedre hverdag for togbru
kerne i Trødelag og på Rørosbanen når de nye 
 togene kommer i trafikk!

NJÅL SVINGHEIM  

 
   

et har skrivits otaliga krönikor på temat corona och 
hur pandemin påverkar såväl järnvägen som sam hället 
i stort. Vi kan inte träffa nära och kära på samma sätt 

som tidigare och många av oss arbetar hemifrån. Flera har 
drabbats hårt i form av permitteringar och uppsägningar och 
några har också förlorat en nära anhörig.

Inom transportbranschen har vi sett mycket stora föränd
ringar. Flygresandet har nära på helt raderats, vi ser  stora 
 resetapp inom järnvägen, såväl inom interregionala som 
 regional trafik. Inte minst för den senare skapar detta stora 
ekonomiska hål som förväntas täckas av statliga bidrag. Sedan 
en tid pågår också intensiva diskussioner om hur det framtida 
resandet kommer att bli. Digitaliseringen har skapat helt nya 
förutsättningar att arbeta hem
ifrån, vilket kan påverka behovet 
av järnväg för den dagliga arbets
pendlingen. Stora kommande  
infrastrukturinvesteringar kan 
komma att ifrågasättas.

Samtidigt har det skett  stora 
förändringar inom transport
sektorn som inleddes  redan innan  
coronan och nedstängningen av 
samhället. Vi kommer nog alla 
ihåg  begreppet flygskam som 
medfört ett ökat intresse för natt
tågstrafik.  Stora satsningar inled
des också inom vägsidan med ny 
teknik för elfordon, snabb laddare, 
laddstationer och utveckling av 
bränsle celler. En viktig faktor bak
om denna utveckling är förvänt
ningar och krav på en grön omställning av transportsektorn.

oronan tvingar oss alla till omprövningar och att  tänka 
nytt. Verksamheten måste fortsätta trots att personalen  
arbetar hemifrån. De digitala verktygen och arbets

sätten utvecklas och min erfarenhet är att vi som har den 
 typen av arbete kan utföra våra arbetsuppgifter i stort sett som 
förut. Inom NJS tog vi redan i mars 2020 beslut om att alla 
våra aktiviteter skulle vara helt digitala och vi har till och med 
haft flera arrangemang och framför allt betydligt flera deltagare  
 under 2020 jämfört med 2019. Under 2020 deltog nästan 
3 000 personer på våra arrangemang.

etta synsätt bör vi i högre utsträckning anamma även 
inom andra delar av järnvägen. Jag tänker särskilt på 
godstrafiken på järnväg som, åtminstone i Sverige har 

stora utmaningar i form av tekniska förändringar, som in
förandet av ERTMS, hårda europeiska krav på bullerdämp
ning och en stark konkurrens från vägtrafiken med ökade 
 axellaster och en hård prispress. Men särskilt möter järnvä
gen en  konkurrens av den starka innovationstakten inom väg
sektorn. Det satsas stora resurser på att elektrifiera vägarna och 
särskilt de stora lastbilstillverkarna är aktiva. Det finns själv
fallet stora möjligheter i de intermodala transporterna och ut
nyttja trafikslagen där de är bäst, kombination av sjö och 
järnväg och satsningar och så vidare. Men när även godstran
sporterna på väg blir elektrifierade mister järnvägen en given 
konkurrensfördel. Det är därför dags för ett nytt innovations
steg för järnvägs godset för att flytta fram positionerna till att 
leda den gröna utvecklingen i ytterligare hundra år.

Coronan tvingar oss 
att tänka nytt

Per Olof Lingwall 
Ordförande i NJS svensk  
avdelning och president i 
NJS nordiska huvudstyrelse
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Type 76, den bimodale Flirten for første gang ut i dagslys   for egen maskin i Skien. FOTO: NJÅL SVINGHEIM

Lyhyt yhteenveto 
suomeksi
Ensimmäiset junien 
 kokoonpanot tyyppiä 76 
tekevät nyt ensimmäisiä 
koeajoja Norjassa. Juna
matkustajille Tröndelagis
sa ja Österdalenissa tuo 
tämä  kokonaan uuden 
ajan tarjoten tilaa, kapa
siteettia, esteettömyyttä 
ja mukavuutta. Samalla 
rakennetaan uusia junia 
kokonaan uudella tekno
logialla  tämän takia ju
nat käyvät läpi mittavan 
testiohjelman. Junat val
mistaa Stadler ja ne pe
rustuvat Flirtin aiempiin 
hankintoihin, mutta lisä
nä on pieni  keskivaunu 
varustettuna dieselmoot
torilla, joka tuottaa vir
taa sähkömoottoreihin. 
Keskivaunulla on myös 
suuri akusto.


