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en 1 oktober börjar jag ett nytt arbete efter 31 
år som anställd i den svenska statsförvaltningen: 
Finansdeparte mentet, Banverket och nu slutligen  

Trafikverket. Det känns lite pirrigt men samtidigt väldigt 
 spännande. Men 31 år är en stor del av yrkeslivet och det finns 
självfallet anledning till reflektion och eftertanke. Förutom 
åren på Finansdepartementet har järnvägen löpt som en röd 
tråd genom alla dessa år vilket kanske inte är så konstigt då jag 
växte upp i det lilla stationssamhället Töreboda mellan Stock-
holm och Göteborg.

När jag började på dåvarande Banverket den 1 augusti  
1994 hade järnvägens infrastruktur några år tidigare separe- 
rats från dåvarande affärsverket Statens Järnvägar som därmed  
fick ett renodlat ansvar för per- 
son- och godstrafiken liksom järn- 
vägsstationer, verkstäder med  
mera. Banverket fick också bety- 
dande statliga anslag för upprust- 
ning av järnvägsnätet men också   
möjligheter till att bygga nya spår. 
År 1996 överfördes den opera- 
tiva trafikledningen inklusive  
ansvaret att upprätta tågplaner till  
Ban verket vars muskler också för-
stärktes av det särskilda sektors-
ansvar myndigheten fick av den 
svenska regeringen. Även ”gam-
la SJ” förändrades och vid millen-
nium skiftet bildades SJ AB med 
ansvar för persontrafik och Green 
Cargo AB för godstrafiken. 
 Utvecklingen fortsatte med eta-
blering av flera privata järnvägsföretag. Jag vill också nämna 
den regionala tågtrafikens kraftiga utveckling.

nder åren i Banverket/Trafikverket har jag bland  annat 
arbetat med EU-stöd för utbyggnad av järnvägs-
infrastrukturen men också för installation av ERTMS- 

utrustningen i våra järnvägsfordon. Men EU och vår interna-
tionella omvärld påverkar järnvägen i mycket stor omfattning. 
Mina nedtecknade erfarenheter och reflektioner är självfallet 
inte kompletta eller särskilt unika. Jämförelser kan också  göras 
med andra sektorer. Hade jag till exempel arbetat inom det 
svenska postväsendet hade jag säkert haft samma  erfarenheter 
som efter ett långt yrkesliv i järnvägen.

oängen är att vår omvärld är ständigt föränderlig och 
att vi hela tiden måste anpassa oss till denna. En li-
ten men viktig reflektion är att antalet gränssnitt mellan 

 olika  aktörer i järnvägen ökar, men framför allt ständigt änd-
ras.  Behovet av kontaktytor, personliga kontakter och tillgång 
till information ökar. Verksamheten i NJS ligger därför helt 
rätt i tiden, genom NJS kan vi  samla personer och organisatio-
ner med yrkesmässig eller  annan anknytning till järnvägssek-
torn i alla nordiska länder till intressanta seminarier och kon-
ferenser och därmed möjlig heter att knyta kontakter. Även om 
 pandemin omöjliggjort fysiska möten har vi med stor fram-
gång  genomfört seminarier digitalt och lyckats få både nya 
medlemmar och större spridning. I min nya yrkesroll som 
 rådgivare med inriktning mot järnväg och Europa i ett större  
konsultföretag kommer jag att ha mycket stor nytta av såväl 
mitt kontaktnät i NJS och all den kunskap jag fått från NJS.

Ett långt yrkesliv 
i järnvägens tjänst

Per Olof Lingwall
President i NJS och  
ordförande i NJS svensk 
avdelning
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Lyhyt yhteenveto suomeksi
Tulevina vuosina korvataan kaikki DSB:n diesel-
veturit sähköjunilla ja sähkövetureilla. Huhtikuussa  
2021 DSB päätti tilata 100 uutta sähköjunaa 
 Alstomilta. Sopimus sisältää lisäksi option 50 
 junalle. Alstom tulee myöskin vastaamaan junien 
ylläpidosta. Junista tulee tulevaisuuden junaliiken-
teen selkäranka Tanskassa.

Alstom skal køre DSB ind i en  grøn fremtid

 
 

FAKTA

Coradia Stream:
n Kontrakten med Alstom er på køb af 
minimum 100 el-togsæt. DSB forventer 
at købe cirka 150 i alt.

n Den samlede investering i forbindelse 
med køb af togsæt og vedligehold er på 
mere end 20 milliarder kroner.

n Coradia Stream er en etableret 
 produktplatform – det tætteste man 
kan komme på et standardtog.

n Coradia Stream platformen er drift i 
Italien og er bestilt til Holland.

n Coradia Stream forventes at køre 
med kunder i Danmark fra slut 2024.

n Topfart: 200 km/t

n Der vil være lavgulvsindstigning til 
fordel for blandt andet kørestole og 
barnevogne.

Vectron:
n Ellokomotiv produceret af Siemens i 
Tyskland.

n Produceret siden 2010.

n Tophastighed på 200 km/t.

n 8 700 hestekræfter.

n Kan også køre i Tyskland og kan 
 tilpasses til kørsel i andre lande.

 accelerationsevne samt gode ind- og udstig-
ningsmuligheder er toget velegnet til både 
 regional- og fjerntrafik.

Omfattende udskiftning
De nye tog fra Alstom vil sammen med 
 anskaffelsen af de elektriske Vectron- loko-
motiver og de nye vogne fra den spanske tog-
producent, Talgo, stå for en omfattende ud-
skiftning og forsimpling af DSB’s aldrende og 
uhomogene flåde. 

De første 26 Vectron-lokomotiver er mod-
taget per august 2021, hvor de trækker DSB’s 
dobbeltdækkervogne i regionaltrafikken på 
Sjælland. De skal tillige indgå i den internatio-
nale trafik, når leverancerne af Talgo-vognene  
starter i slutningen  af 2023.

MORTEN TJERRILD

DSB har besluttet at bestille mellem 100 og 150 eltog hos den franske togproducent Alstom. ILLUSTRATION: ALSTOM


