Träffa Norge!
I Norge är flera stora projekt och upphandlingar på gång. Omregleringen av järnvägen innebär också nya
förutsättningar för företag i järnvägsbranschen. Till detta seminarium har vi bjudit in centrala norska
representanter som informerar om läget.
Välkomna till SWERIG-seminarium och medlemsmöte den 12 september!

Program
Välkommen

13.00

Medlemsmöte
Senaste nytt från SWERIG

13.05

Träffa Norge!
Stora satsningar, stora förändringar – Banenors perspektiv
13.40
I Norge pågår stora infrastruktursatsningar och en omorganisation av järnvägssektorn sker.
Jernbanverket är numera Banenor, som får en tydligare beställarroll. Vad innebär det för
företagen inom järnväg? Morten Sigvardsen, Head of Suppliers Relations på Banenor ger sin bild.
Follo-line, Norges största infrastrukturprojekt
14.20
Projektet kommer när det är klart att vara Nordens längsta järnvägstunnel. Projektet pågår nu och
fram till 2021 och redovisas av Morten Sigvardsen eller kollega.
Oslo spårväg satsar nytt!
Oslo spårväg ska upphandla nya fordon samt driver att antal infrastrukturprojekt för spårväg och
tunnelbana. Per Magne Mathisen, koncerndirektör för infrastruktur och egendom på Sporveien
Oslo, berättar mer.

14.40

Fika och mingel med föredragshållarna

15.10

Oslo-Stockholm 2.55
Organisationen Oslo-Stockholm 2.55 arbetar med att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik
mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan. VD Jonas Karlsson upplyser oss.

15.40

Medlemsföretag delar med sig
Norconsult är ett norskägt konsultbolag inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Mats Lithner
delar med sig av bolagets erfarenheter från den norska marknaden.

16.00

Business Sweden Norge
Bonnie Sjöblom på Business Sweden i Oslo berättar hur de kan hjälpa oss och vad man ska
tänka på när man arbetar i Norge.

16.20

Avslut och eftersnack
Seminariet avslutas med mingel och möjlighet att vara kvar och fortsätta diskussionerna.

16.50

Praktisk information
Tid:

170912 kl. 13.00 – 17.00 ca

Plats:

Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm (T-bana Östermalmstorg)

Anmälan och frågor:

Anmälan på denna länk, frågor till Kristina Ros på 08-782 09 54

