Green Cargo
Norge - Skandinavia - Europa
Green Cargo er en av de største togoperatørene i Norge.
Våre transporter dekker også hele Skandinavia og ned til
det kontinentale Europa. I vårt skandinaviske nettverk
får du tilgang til 270 destinasjoner og ytterligere
tusen destinasjoner ute i Europa. Vi tilbyr deg raske,
pålitelige og miljøvennlige jernbaneløsninger i et
langsiktig samarbeid.
Våre tjenester i Norge
Vi tilbyr transport av intermodale lastbærere og skreddersydde dør til dør-løsninger med henting og levering av
enheter til og fra havner. I tillegg til togtransporten, kan
vi også tilby innhenting og utkjøring av alle typer intermodale lastbærere; containere, tankcontainere, flatracks,
vekselbeholdere og semitrailere. I vårt innenriks nettverk
i Norge tilbyr vi daglig transport i faste pendler med høy
punktlighet fra Oslo (Alnabru) til:
• Stavanger

• Bergen

TRONDHEIM

• Trondheim

Grenseoverskridende togtransporter
Med våre europeiske partnere tilbyr vi både standardiserte
og skreddersydde løsninger for kunder til og fra Sverige
og Europa. Dine transporter knyttes til Sverige og andre
europeiske land via transportkorridorene:
• Hallsberg – Oslo – Drammen
• Göteborg – Sarpsborg/Rolvsøy – Oslo

Booking
Les mer og bestill din transport direkte på webben
www.greencargo.com/norge
e-post: booking@greencargo.com

BERGEN

STAVANGER

OSLO ALNABRU

Bærekraftig logistik
Green Cargo tilbyr et nettverk som ingen andre, fra nord til sør
og fra øst til vest. Med jernbanen som basis transporterer og
leverer vi dør til dør i innland og utland - kostnadseffektivt,
pålitelig og sikkert. Gjennom oss får din bedrift en sikker logistikk
– en løsing med miljøvennlig, sosial og økonomisk profil.
Vi er Skandinavias mest erfarne aktør innenfor jernbanelogistikk,
og ligger forkant med konkurransedyktige løsinger. I oss får
du en partner med unik kompetanse fra bransjen. Våre kunder
tilbys transporter som er merket med Naturskyddsföreningens
Bra Miljøval.
Hvert døgn kjører vi mer enn 400 godstog i Skandinavia og
erstatter dermed over 10 000 lastebiltransporter. I vårt nettverk
trafikkerer vi nærmere 300 steder i Sverige og Norge, og med
partnere når vi hele Europa.

Våre direktelinjer til og fra Skandinavia og Europa gir deg
kortere ledetider og raskere godstransporter. Vi tilbyr plass i
våre egne tog som går i henhold til fast tidtabell til blant annet
Italia, Østerrike og Belgia. Ved regulære volumer kan vi holde
kostnadene nede, og samtidig øke effektiviteten for deg.
Transporter som skjer med el-tog er udiskutabelt det mest
miljøvennlige alternativet som finnes på markedet. 90 % av
Green Cargos transporter skjer med elektrisk tog, cirka 5 %
med dieseltog og cirka 2 % med lastebil. Når det er sagt,
våger vi å påstå at vi kan hjelpe din bedrift med å nå deres
klimamål for CO2-utslipp.
Green Cargo tilbyr deg direkte spor til en klimasmart avtale.

