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Green Cargo Års- och
hållbarhetsredovisning 2020
2020 har varit ett omtumlande år där hela järnvägsbranschen, men också
våra kunder, har ställts inför historiskt stora utmaningar som en effekt av
pandemin covid-19. Pandemin har slagit hårt mot de flesta transportslag men
godsjärnvägen har under denna tuffa period bevisat sin styrka och robusthet.
Godstransporter på järnväg har visat sig fungera ytterst väl vilket inte minst
tydliggjordes under pandemins inledande månader. När land efter land
stängde ner, fungerade de gränsöverskridande godstransporterna på järnväg
fortsatt bra och godsflöden som flyttades över till järnväg kunde

upprätthållas i princip opåverkade.
2020 har dock inte bara handlat om pandemin och dess utmaningar. Green
Cargo har åstadkommit en rad framsteg, såväl i samverkan med våra kunder
och inom branschen, som internt. Inom ramen för vårt
transformationsprogram har vi fortsatt stärkt vår förmåga både i linjen och i
relationen till våra kunder och våra prioriteringar; säkerhet, punktlighet och
lönsamhet är väl förankrade internt. Men det krävs fortsatt uthållighet för att
vi ska kunna åstadkomma ett positivt finansiellt resultat och förbättringar
som är varaktiga över tid.
2021 är utnämnt som ”the year of rail” av EU-kommissionen. Det är en tydlig
signal att vi som verkar i branschen har en viktig roll att spela. Järnvägen är
ett av de mest hållbara och säkra transportsätten och den kommer att
fortsätta spela en viktig roll i Europas framtida mobilitet- och
transportsystem. Järnvägen förbinder människor, regioner och företag över
hela Europa och självklart ska Green Cargo bidra.

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt
näringsliv. Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där
klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter
dagligen runt 8 500 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 transporterar 21 miljoner ton gods,
har 1 800 anställda och en årsomsättning på drygt 4 miljarder SEK (2020).
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