Jungfrutur för buss på järnvägsvagn
Inför EU konferensen i Åre fick politiker och tjänstemän möjlighet att på onsdagen provåka
Flexiwaggon mellan Östersund och Åre. Flexiwaggon är den unika vagnslösning som gör
det möjligt att transportera lastbilar eller bussar på järnväg.
Behovet av att utnyttja järnvägar för transporter i högre grad har funnits länge. Nu finns en lösning
som ger en direkt effekt ur miljöhänseende och som sparar både tid och pengar. Flexiwaggon är en
tågvagn som i första hand är framtagen som en lösning för godstransporter.
− Detta är en fantastisk möjlighet för transportbranschens framtid, inte minst ur en miljöaspekt. Det
känns extra kul att Flexiwaggon är en jämtländsk innovation, säger Britt Bohlin, Landshövding
Jämtlands län.
Intresset för Flexiwaggon är stort. Fokus för EU:s politikermöte är klimatfrågan. Utsläppen av
koldioxid från lastbilstrafiken på långdistans i Europa beräknas till 900 miljoner ton koldioxidutsläpp
årligen. Flexiwaggon presenterar en unik lösning som radikalt minskar nivån med ca 75%.
− Vi har mött ett mycket stort intresse från hela världen. Indien, Ryssland, Kina, Australien och USA
är intresserade av denna lösning. I Europa har vi långtgående diskussioner med bland annat både
holländska och tyska myndigheter och vi har också förfrågningar om licenstillverkning inom EU,
säger Jan Eriksson, majoritetsägare och upphovsman av Flexiwaggon AB.
Genom en unik konstruktion med en enkel av− och pålastning där ett plant underlag är det enda
som krävs, slipper man dyra och tidskrävande omlastningar. Fördelarna ur ett miljö− och
samhällsperspektiv är många. Till exempel betyder minskad lastbilstrafik på våra vägar även ökad
trafiksäkerhet.
Flexiwaggon AB har stöd av bland annat Svenska Energimyndigheten, ICA och Green Cargo.
För mer information kontakta:
Jan Eriksson, majoritetsägare Flexiwaggon AB och upphovsman av Flexiwaggon,
+46 70 564 50 18
Fakta Flexiwaggon AB:
Flexiwaggon AB säljer, via sin försäljningsorganisation, järnvägsvagnen och licenser. Företaget
erbjuder även logistik− och transportlösningar, det vill säga tar hand om och bygger upp logistiken
mellan lastbil och järnväg samt utför själva transporterna. Detta görs via transportmäklaren F−train
AB som är ett dotterbolag till Flexiwaggon AB. Flexiwaggon AB tillhandahåller även service och
underhåll av flexivagnarna via underleverantörer. I företagets verksamhet ingår forskning och
utveckling, tekniskt know−how samt utbildning.
www.flexiwaggon.se

1

