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SWERIGs Nyhetsbrev
Här kommer SWERIGs nyhetsbrev, denna gång
med bl a marknad/branschnyheter, kort rapport
från InnoTrans och tips om kommande events.

Nästa SWERIG möte
Nästa SWERIG möte är på eftermiddagen den 25 november på Storgatan 5. Mer info kommer, men
markera dagen i din kalender om du inte redan gjort det!

SWERIG i European Railway review
SWERIG har skrivit en artikel om svensk järnvägsindustri i
senaste numret av European Railway review, läs mer här.

Marknadsnyheter och Branchnyheter
Många av er följer ju marknadsnyheter genom olika
nyhetsbrev och på andra sätt. Här följer ett urval av
marknadsnyheter både av övergripande långsiktig karaktär
såväl som gällande konkreta affärer.
• Trafikverket håller i svenska ansökningar från EU fond för
transport- och infrastruktur CEF, 14 november är deadline för
denna omgången.
• Prenumerera på nyheter om det stora HS2-projektet i
England Nexans rustar Schweizisk järnväg
• Stororder på vagnar
• San Fransisco beställer nya spårvagnar
• Möjlighet för SWERIGföretag att lägga upp pressmeddelanden på engelskspråkig rysk site för
järnvägsnyheter, kontakta kansliet

Kort från InnoTrans 2014
SWERIGs monter fick, förutom besök av en mängd kunder,
också besök av den svenska ambassadören Staffan Carlsson,
en japansk delegation samt anordnade besök från Polen,
Ryssland och Kina.
En intensiv vecka, mer information kommer senare när
utvärderingen är klar.

Kommande events (urval)
• HS2 Supply Chain Conference – 17 oktober i London och

23 oktober i Manchester
• InterCity-utbyggingen - status og utfordringer framover
27 oktober i Oslo
• Rail Infrastructure Investment in South East Europe
28 oktober i Belgrad
• Green Logistics – 14 november i Helsingfors
• Järnvägsdagen – Järnvägsbranschens egen dag
3 december i Stockholm
• NT Expo – Latinamerikas största järnvägsmässa
11-13 november i Sao Paolo
• Stor mässa i Kina, Shanghai CRTS 9-11 mars 2015

Nytt från Business Sweden
Business Swedens planering av resa till Sydafrika och Zambia
pågår. Ett antal företag kommer att åka med och resan har fått
draghjälp av att myndigheterna utsett mötet med den svenska delegationen till en del av den s.k.
”Transport Month” då man fokuserar på transporter och infrastruktur. BS nämner också att
departementet och media visat intresse för det kommande besöket. Program och mer info om resan
hittar du här.
Resan planerar även en resa till Kazakstan, som tidigare nämnts. Kontaktperson är Teo Vares
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