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Säkerhet Engagemang Flexibilitet Effektivitet

Det här är Hector Rail Snabba, smarta och hållbara 
järnvägstransporter

Våra ledord

Hector Rail är 
Skandinaviens största 
privata tågoperatör för 
godstransporter.

Vi är ett modernt 
företag med effektiva 
processer och tekniska 
lösningar

Våra medarbetare har 
hög kompetens med ett 
starkt kundfokus.

Grundat 2004 och 
ägs sedan 2014 

av EQT

300 medarbetare 
varav 200 
lokförare

Huvudkontor:
Danderyd, 
Stockholm

Operativt Center:
Hallsberg

Åkstationer:
15 st från norr till 
söder i Sverige, 
Norge, Danmark

Systerbolag i 
Tyskland för 

transporter inom 
Europa

Vi kör systemtåg 
för gods samt 

dragtjänster för 
passagerartrafik

Kunder: Samskip, 
SCA, LKAB, 

Stockholm Exergi, 
Collicare m.fl.

Avgångar: 
17 000 per år dvs 

50 per dag

6 700 000 tågkm 
vilket motsvarar 

170 varv runt 
jorden

4,8 Mdr tonkm 
motsvarande 400 
000 semitrailers 

Stockholm-Malmö

Lokflottan består 
av ellok och 

diesellok, totalt 70  
i produktion 



Hector Rail + Samskip – Intermodala transporter

Kort fakta
 Samarbete mer än 10 år
 Intermodal trafik mellan 

Sverige och Tyskland, via 
Danmark.

 Antalet rundturer:1000/per 
år vilket motsvarar ca 20 
R/T per vecka.

Sträckor (100-150 mil)
 Helsingborg-Krefeld
 Katrineholm-Krefeld
 Nässjö-Krefeld
 Falköping-Krefeld

Typ av gods:
 Konsumtionsvaror (t.ex. 

IKEA-möbler, livsmedel 
m.m.)

 Farligt gods (t.ex. 
kemikalier)

 Lastbilshytter, 
export/import (åt Scania)



Säkerhetsrutiner vid intermodala transporter

 I maj 2014 råkade Hector Rail ut för 
en allvarlig olycka i Tyskland (Raum 
Hamburg)

 Grundorsaken var en kingpintapp som 
inte var korrekt placerad i 
kingpinboxen

 Trailern försköts sakta och tog 
slutligen i en bro.

 Efter olyckan såg Hector Rail över alla 
sina lastsäkringsrutiner för 
intermodala transporter

 Vi genomförde också en omfattande 
utbildningsinsats för lokförare och 
terminalarbetare 



Vad vi gjorde direkt

 Samtliga terminaler fick uppmaning om extra 
fokus på god kvalitet vid lastning av trailers

 Samtlig förarpersonal uppmanades att vara extra 
vaksamma på lastsäkring och hålla noggrann 
uppsikt bakåt och på mötande tåg

 På de terminaler vi hade extra utmaningar med 
kvaliteten på lastsäkring, införde vi förstärkt 
kontroll innan avgång. 



Vad hände sen? 

 Den 5 januari utfärdar TBST en varning för användande av 
”lommevogne”

 Tidigt på morgonen 8 januari ringer TBST och undrar om vi har 
rutiner för kontroll av kingpinlåsning 

 Jag försäkrar att vi har bra rutiner p.g.a. av den olycka vi varit 
med om i Tyskland

 Vidare undrar man hur vi säkerställer ”klicket”

 Man förvarnar om att det inom kort kommer ett förläggande om 
tredjepartsförfarande relaterat de kontrollåtgärder företaget har. 

 Klockan 12:23 kommer föreläggandet som utökats till ett 
totalförbud att frakta trailers från kl. 12 samma dag!

 Stora svårigheter att hitta ett oberoende företag som vill ta på 
sig tredjepartsansvaret

 Till slut hittar vi Rail X som verifierar våra bestämmelser

 Den 11 januari kl. 17:29 upphäver TBST förbudet för Hector 
Rail

 Vi initierar en fleet check på samtliga vagnars kingpinlåsningar 
samt uppmanar ECM att utvärdera underhållsintervallen på 
kingpin-lådorna i relation till respektive vagns 
användningsområde.



Hur drabbades vi 

 Normal produktion är 22 
tåg i veckan

 Första veckan fick vi ställa 
in 9 tåg

 Andra veckan fick vi ställa 
in 5 tåg

 Tredje veckan körde vi full 
produktion

 Samskip styrde om en del 
trailertrafik till Trelleborg 



Resultat fleet check 

 Omfattade 202 “pocketvagnar”

 17 T3000eD i drift sedan oktober 2018 - Alla I bra 
skick

 100 NACCO T3000e i drift sedan december 2017 -
Många med böjda plattor och eller svårmanövrerade 
p.g.a. brist på smörjning

 73 VTG Double Pocket SDGGMRS-L och 
SDGGMERS-S. Efter 2 veckor var en stor del av 
vagnarna avställda p.g.a. skadade plattor – kingpin-
låsningen fungerade dock, men plattorna var 
mestadels böjda och krävde nya delar.

 Alla skadade ”bockar” byttes ut mot nya. 

 12 VTG SDGGMRS-TWIN – Togs ur trafik 
omedelbart p.g.a. nolltolerans policy. Tidigare 
kontroller visade att det fanns ett fel i bockens 
höjdregulator. Dessa byggdes om till containervagnar

 Toleransen för vad som är tillåtna skador har minskat

 Utökad kontroll av vagnar leder till snabba 
reparationer




