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Green Cargos två första Transmontanalok
har fått sina namn

I juli överlämnades de två första Transmontana-loken av rumänska Softronic
vid en ceremoni vid Green Cargos lok- och vagnverkstad i Eskilstuna. I våras
utlyste vi en namntävling för företagets medarbetare att namnge loken. Vi
har fått in många olika förslag och vinnare blev Magnus Gyllström, instruktör
i Nässjö. Magnus förslag var att namnge loken efter vattenfall i Sverige och
ett som gränsar till Norge.

De två första loken kommer att heta Njupeskär respektive Tännforsen.
Njupeskär är Sveriges högsta vattenfall på 93 m i nordvästra Dalarna och



Tännforsen är Sveriges största i Åre kommun i Jämtland.

– Vattenfall kommunicerar både skönhet, miljö och kraft, vilket jag även
tycker passar bra in på våra nya lok, säger Magnus Gyllström.

I somras levererades de två första Transmontana-loken till Green Cargo.
Loken kan dra ungefär dubbelt så mycket som ett konventionellt RC-lok och
möjliggör effektivare logistiklösningar för kunderna. Under hösten 2019
kommer ytterligare sex lok levereras till bolaget.

– Valet att använda oss av namn efter vattenfall återkopplar på ett bra sätt
till vår miljöprofil då vi till stor del använder oss av el från vattenkraft till
våra lok. Vi har valt att de två första loken får namnen Njupeskär och
Tännforsen då de har anknytning till regionen, där loken kommer att
trafikera, säger HR- och kommunikationsdirektör Sohana Josefsson.

Namnförslag på de övriga loken blir:

• Stora Sjöfallet (Jokkmokks kommun, Lappland)
• Silverfallen (utanför Skövde i Västergötland)
• Stalpet (Aneby, i Småland)
• Älgafallet (Gränsfall mellan Tanums och Haldens kommuner i

Bohuslän respektive Østfold)
• Ristafallet (Undersåker i Jämtland)
• Hallamölla (Tomelilla i Skåne)

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt
näringsliv. 97 procent av vårt transportarbete sker med eltåg med mycket låg
klimatpåverkan. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000
lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i
Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo
ägs av svenska staten. Vi har 1 900 anställda och vi transporterar cirka 21
miljoner ton gods och har en årsomsättning på drygt 4,5 miljarder SEK (2022).
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