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Två goda ting

N

yss hemkommen efter NJS 40:e general
församling kan jag konstatera att det
fysiska mötet är viktigt. Att få möjlig
heten att träffa kollegor från den nordiska järnvägsbranschen ger ny energi efter två år med långtgående restriktioner för resor och fysiska möten.
Under pandemin har NJS utvecklat sina digitala verktyg, något som har skapat helt nya möjligheter för NJS medlemmar att delta i seminarier
via Teams eller Skype. Det är utmärkt! Alla medlemmar har samma möjligheter att delta utan att
behöva lägga ned både tid och pengar på att resa.
Samtidigt tycker jag att vi missar en viktig del
av NJS ändamål: att utveckla personliga nätverk
inom det nordiska järnvägsområdet. Att även det
är angeläget fick jag ett kvitto på i samband med
den konferens som var en av programpunkterna
vid generalförsamlingen. Sorlet vid kaffepauserna
och lunchen visar med all tydlighet att det fysiska
mötet är viktigt. Men det ena goda får inte förta
det andra.
När vi nu återgår till en mer normal vardag

måste det finnas utrymme för både det digitala
och det fysiska mötet. Det digitala seminariet
har kommit för att stanna. Därom råder det inga
tvivel. Under två års tid har vi vant oss vid att
koppla upp oss på Teams eller Skype för att lyssna
till föredrag i aktuella ämnen. Oftast har ett sådant
seminarium varat mellan en och två timmar, vilket
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är ganska lagom. Men vill vi tränga djupare ned i
ett ämne och belysa det ur fler vinklar, krävs mer
tid. Då är ett digitalt seminarium inte optimalt.
Att NJS har förmågan att anordna störrekonferenser finns tydliga bevis för: ERTMS på Arlanda
2013, järnvägsförbindelser till nordiska flygplatser
på Kastrup i mars 2020 och nu senast i samband
med NJS generalförsamling.
NJS har den kommande fyraårsperioden ett

presidium som leds av den danska avdelningen.
Jag förutsätter att vi vid nästa generalförsamling år 2026, kan blicka tillbaka på en verksamhet som bidrar till att uppnå NJS ändamål: att
stärka medlemmarnas fackkompetens och utgöra
ett kvalificerat forum för debatt och spridning av
idéer. Både med hjälp
av digitala seminarier och med någon
nordisk konferens per
år. Dessutom fi
 rar
NJS 150-årsjubileum den
28 augusti 2024.
Det ser jag fram
emot!
MIKAEL PRENLER
Huvudredaktör

Kaksi hyvää asiaa

Ä

skettäin kotiin palanneena NJS:n
40. yleiskokouksesta voin todeta, että
fyysinen kokous on tärkeä. Saada
mahdollisuus tavata kollegoja pohjoismaiselta
rautatiesektorilta antaa uutta energiaa kahden
vuoden pituisten matka- ja kokousrajoitusten
jälkeen.
Pandemian aikana NJS on kehittänyt
digitaalisia työkalujaan, jotakin joka on
luonut kokonaan uusia mahdollisuuksia NJS:n
jäsenille osallistua seminaareihin Teamsin tai
Skypen kautta. Erinomaista! Kaikilla jäsenillä on
samat mahdollisuudet osallistua ilman, että heidän
tarvitsee käyttää aikaa ja rahaa matkustamiseen.
Olen kuitenkin sitä mieltä, että samalla me
menetämme tärkeän osan NJS:n tavoitteista:
Kehittää henkilökohtaista verkostoa pohjoismaisella rautatiesektorilla. Siitä, että tämä on myös
tärkeää, sain vakuuden konferenssissa, mikä
kuului yleiskokouksen ohjelmaan. Puheen sorina
kahvitauoilla ja lounailla osoittaa selvästi, että
fyysinen kokous on tärkeä. Mutta toinen hyvä ei
saa kumota toista.
Kun me nyt palaamme enemmän normaaliin

arkeen, tilaa tulee olla sekä digitaalisille että
fyysisille kokouksille. Webinaarit ovat tulleet
jäädäkseen. Tästä ei ole epäilystäkään. Kahden

vuoden ajan olemme tottuneet liittymään
Teamsin tai Skypen kautta seminaareihin
kuuntelemaan esityksiä ajankohtaisista aiheista.
Useimmiten sellainen seminaari on kestänyt 1–2
tuntia, mikä on riittävä aika. Mutta jos haluamme
syventyä aiheeseen ja valaista sitä eri näkökulmista,
tarvitaan enemmän aikaa. Silloin digitaalinen
seminaari ei ole optimaalinen. NJS:n kyvystä
järjestää suuria konferensseja on selkeitä todisteita:
ERTMS Arlandassa vuonna 2013, rautatieyh
teydet pohjoismaisille lentokentille Kastrup´ssa
maaliskuussa 2020 ja viimeisin NJS:n
yleiskokouksen yhteydessä.
NJS:n tulevan nelivuotiskauden puheen

johtajuus on Tanskan osastolla. Minä oletan, että
me seuraavassa yleiskokouksessa vuonna 2026
voimme suunnata katseet takaisin toimintaan,
joka auttaa saavuttamaan NJS:n tavoitteet:
vahvistaa jäsenten ammatillista osaamista ja
muodostaa laadukkaan keskustelufoorumin ja
levittää ideoita. Sekä digitaalisten seminaarien että
muutaman vuosittaisen pohjoismaisen konferenssin avulla. Sitä paitsi NJS viettää 150-vuotisjuhlaa
28.8.2024. Odotan sitä!
MIKAEL PRENLER
Päätoimittaja

”I projektet Digispår
vill vi ta till godo det
kunnande som järnvägssamfälligheten
har och vi vill ha en
så öppen dialog som
möjligt.”
Jari Pylvänäinen,
projektdirektör, Fintraffic

Fullspäckat program vid
NJS generalförsamling

DANMARK: S-banan automatiseras

SVERIGE: Statligt stöd till Inlandsbanan

NORGE: Nya digitala mobilitetslösningar

FINLAND: VR stoppar gods mot öst

NJS 40:e generalförsamling
genomfördes i Göteborg med
studiebesök i Göteborgs hamn.
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Ny teknik och digitalisering är huvudtema i
detta nummer av NJT.
Här kan ni bland annat
läsa om danska S-banan
som planerar att ta de
första förarlösa tågen i
drift 2030 och norska
Sörlandsbanan vars
elsysystem nu total
upprustas med ny teknik.
Läs också om den 140 år
gamla Meråkerbanan som
genomgår en närmast
”total makeover”. Trevlig
läsning och glad sommar!
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