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Vi erbjuder kreativa transport- och
logistiklösningar på järnväg

Hos oss kan du hyra fordon
för din verksamhet

För dig som vill trafikera
Inlandsbanan

TRANSPORTERA

Transportera på järnväg
SAMARBETA MED INLANDSTÅG

Inlandståg erbjuder kreativa transport- och logistiklösningar på
järnväg. Vi utgår alltid från dig som kund och dina behov.

Din resurs i inlandet
Att välja järnväg är både ett smidigt och miljövänligt
alternativ. Inlandståg står för snabba och säkra godstransporter året runt. Huvuddelen av våra transporter består främst av skogsråvaror och torv.
Vårt arbetssätt gör att vi kan vara flexibla och hålla
korta ledtider mellan förfrågan och aktivitet. Det är
lätt att jobba med oss helt enkelt. Vi skapar också
möjligheter för flera transportsätt och kan därför ge
dig kostnadseffektiva lösningar för hela eller delar av
din transportväg.

Inlandsbanan och Green Cargo - ett bra
samarbete.
För Skelleftekrafts räkning lastade Inlandståg pellets
i Storuman och drog ner vagnarna via Östersund till
Ånge, där Green Cargo sedan tog hand om transporten ner till Malmö. Vagnarna lossades i Malmö av
Green Cargo och lastades sedan på bilar som levererade ut pelletsen till mottagande kund i Danmark.
På samma sätt samarbetar Inlandståg och Green
Cargo i flera projekt.

Ett exempel på bra samverkan är även det vi har
gentemot skogsindustrin. Där vi, Inlandståg anlitar
Green Cargo som underleverantör och hyr lokresurser och förare för att få ut leveranserna till våra
kunder vid kusten.
 tt annat gott exempel på samarbetet mellan
E
Inlandståg och Green Cargo är när det gäller
torvtransporter under bränslesäsongen. Då anlitar
Green Cargo Inlandståg för att köra ner transporterna från Sveg till Mora. Där tar Green Cargo vid
för fortsatt transport till sina kunder i Uppsala och
Sundbyberg.

”

Styrkorna med att samarbeta med
Inlandståg är främst deras operativa
kompetens. De vet vad de sysslar med
och har en lokal kännedom och förankring som är väldigt värdefull.”
BJÖRN THUNQVIST, GREEN CARGO

Använd Inlandståg i din affär
Som kund, operatör eller annan partner kan du samverka med oss på Inlandståg för att få möjlighet till utökade
affärer. Du kan till exempel använda Inlandståg som ett komplement till andra transporter. Vi erbjuder vår kapacitet som en del i ditt erbjudande. Det ger dina kunder ytterligare ett mervärde och stärker din konkurrenskraft
på den egna marknaden. Vi har ett bra samarbete med andra operatörer och det ger oss möjlighet att erbjuda
våra kunder transporter även utanför Inlandsbanan.

Inlandståg är ett helägt dotterbolag till Inlandsbanan AB som erbjuder
transport- och logistiklösningar i form av gods-, person- och turisttrafik. Vi
skapar kundspecifika, intermodala helhetslösningar, med hög säkerhet och
kvalitet. I verksamheten ingår även uthyrning av fordon, verkstadsarbeten och
möjligheter för olika operatörer att trafikera den 110 mil långa banan.
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