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Exportresa Tyskland 2020  
 

Varmt välkommen till Swerigs exportresa till Berlin och Salzgitter kring temat 
fordonsutrustning. Resan äger rum den 17-19 mars 2020. 
 
 
Nedan följer mer information om resans program, status 2020-02-11. 
Delar av programmet kommer att uppdateras fram till resan, se ”to be 
defined, tbd”. Observera information kring praktiska detaljer såsom 
flyg, hotell mm på sida 3-4. En lista med vad du behöver göra nu finns i 
slutet av dokumentet. 
 
Observera att vi kommer att möta ledande kontaktpersoner inom 
inköp. De tyska företagen kan dock inte uttala sig ännu om vilka av de 
svenska produkterna är relevanta eller om ansvarig inköpskontakt 
kommer att kunna närvara vid mötet.  
 
 

PROGRAM 

Tisdag, 17 mars 2020 
 

09:35-11:15  Flyg Stockholm ARN – Berlin TXL 
Direktflyg med EasyJet  
Anne Geitmann möter gruppen vid gaten på Arlanda.  

ca kl. 12:15 Gemensam lunch (restaurang tbd) 

ca 13:30 Busstransfer till Hennigsdorf 

14:00-16:30 Bombardier. Besök av företagets största 
produktionsanläggning i Europa. Möte med Axel 
Opper, Head of Procurement samt kollegor. Besök 
av produktionsanläggningen, om möjligt 
Stockholms nya tunnelbana C30. 
https://rail.bombardier.com/en/about-
us/worldwide-presence/germany/de.html  

i anslutning Busstransfer till Berlin 

ca 17:30 Check-in på hotellet  

ca 18:30 Gemensam middag (restaurang tbd) 

Salzgitter 

https://rail.bombardier.com/en/about-us/worldwide-presence/germany/de.html
https://rail.bombardier.com/en/about-us/worldwide-presence/germany/de.html
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Onsdag, 18 mars 2020 
 

ca 07:30 Busstransfer till Salzgitter (2,5-3h) 

ca 10:30-15:30 Alstom. Besök av företagets största verk i världen. 
Möte med Christian Wiegand, Projects Director 
samt kollegor. Besök av produktionsanläggningen.  
Fact Sheet Alstom Tyskland 

i anslutning Busstransfer till Berlin (2,5-3h) 

ca 19:00 Gemensam middag (restaurang tbd) 

Torsdag, 19 mars 2020 
 

ca 07:30 Busstransfer till Eberswalde (1-1,5h) 

09:00-11:30 Ostdeutsche Instandhaltungsgesellschaft, ODIG. 
Besök av underhållsverk. Möte med verkets 
chefsingenjör samt kollegor. ODIG är dotterbolaget till 
regionala tågoperatören ODEG och ansvarar för 
service och modernisering av moderbolagets 49 tåg. 
www.odeg.de/werkstatt | 
www.odeg.de/unternehmen/fahrzeugflotte  

i anslutning Busstransfer till Berlin (1-1,5h) 
Lunch ombord 

13:00-17:00 Nätverksmöte med Swerig-partner KNRBB om 
Deutsche Bahns nya inköpsstrategi. KNRBB är 
ett internationellt företagsnätverk inom 
järnvägs-industrin med bas i Berlin och har 70 
medlemmar, bl.a. från Sverige. Huvudtalare: Dr. 
Torsten Latz, Head of Procurement Rolling Stock 
and Spare Parts of Deutsche Bahn AG. 
www.knrbb-gmbh.de/en/  

i anslutning Gemensam middag (restaurang tbd) 

19:00 Busstransfer till flygplatsen Berlin Schönefeld 

21:40-23:15 Flyg Berlin Schönefeld – Stockholm ARN 

file:///C:/Users/teagn/Downloads/Germany_ID%20Card_EN_FEB%2019.pdf
http://www.odeg.de/werkstatt
http://www.odeg.de/unternehmen/fahrzeugflotte
http://www.knrbb-gmbh.de/en/
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PRAKTISKA DETALJER 
 

Flyg) 
Varje deltagare bokar själv sitt flyg. Swerig rekommenderar flygalternativen nedan. Vänligen meddela 
Swerig om du tar ett annat flyg. I detta fall ber vi dig att matcha ankomsten/avresan med programmet 
och transporterna i Tyskland.  
 
17 mars 2020 
09:35-11:15 EasyJet 
Stockholm Arlanda - Berlin Flygplats Tegel 
Pris: 201 kr (status 2020-02-11) 
 
19 mars 2020 
21:40-23:15 Norwegian 
Berlin Flygplats Schönefeld – Stockholm Arlanda 
Pris: 324 kr (status 2020-02-11)  

 
Hotell) 
Swerig har reserverat 15 hotellrum i centrala Berlin. Deltagarna betalar sina rum själva vid ankomsten. 
Vänligen meddela Swerig antal medresenärer för ev bokning av ytterligare rum. 
 
Motel One Berlin-Alexanderplatz 
Grunerstraße 11, 10179 Berlin 
https://www.motel-one.com/en/hotels/berlin/hotel-berlin-alexanderplatz/  
Pris: 90,50 euro per natt, inkl. frukost 
 
Frukost from kl. 06:00. Reception samt bar & snacks öppen dygnet runt. Ingen pool eller gym.  
 

Mat under resan) 
Frukost ingår i hotellpriset. 
Lunch och middagar ingår i deltagaravgiften och bokas i förväg av Swerig. Vänligen meddela Swerig om du 
inte kan delta i middagarna eller om du har allergier. 
 

Mötesspråk) 
Möten kommer att hållas på engelska. Vid nätverksmötet med KNRBB torsdag den 19 mars står även en 
tolk till förfogande. 
 

Tänk på att ta med) 
• Giltig legitimation (pass eller nationellt ID-kort) 

• Kontanter, inte alla tyska taxibolag eller småaffärer tar kreditkort. Växla pengar i Sverige då vi inte 
kommer att ha tid för detta på flygplatsen i Berlin. 

• Vi rekommenderar att packa affärskläder till mötena med de tyska företagen, en alltför ledig dress 
code uppfattas som oprofessionellt i Tyskland.    

 
 

KOSTNADER 
• Vi har preliminärt kalkylerat kostnaden till 12 000 kr per företag, baserat på att 8 företag följer med.  

• Reser flera personer från ett och samma företag betalar varje extra person enbart 2 400 kr. 

https://www.motel-one.com/en/hotels/berlin/hotel-berlin-alexanderplatz/
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• Kostnaderna inkluderar programorganisationen, transport på plats samt alla måltider. Swerig sponsrar 
verksamhetsledarens deltagande och resekostnader.  

• Det tillkommer individuella resekostnader för flyg och hotell.  

• Blir vi fler företag sänks kostnaderna självfallet. För att få ner kostnader kan resan även kommer att 
erbjudas till icke-medlemmar, då dock till en högre deltagaravgift. 

 
 

DET HÄR BEHÖVER DU GÖRA NU 
• FLYG: Boka flyg och meddela Swerig ditt flygalternativ. 

• HOTELL: Meddela Swerig hur många personer från ditt företag som behöver ett hotellrum.  

• ANTAL DELTAGARE: Meddela Swerig i fall det är fler som deltar från ditt företag än som behöver 
hotell. 

• ALLERGIER: Meddela Swerig om deltagare från ditt företag har allergier som behöver anmälas till 
restaurangerna/hotellet. 

• RÖRELSEHINDER: Meddela Swerig ifall deltagare från ditt företag har rörelsehinder. 

• FÖRETAGSPROFIL: Titta igenom bifogat dokument ”Participants Swerig-delegation” om uppgifterna om 
ditt företag stämmer. Meddela om du vill få in en ändring, men observera dokumentets begränsade 
utrymme. 
 
 

KONTAKT SWERIG 
Anne Geitmann, anne.geitmann@tebab.com, 072 212 46 61 
 
Väl mött & Herzlich Willkommen! 
 

mailto:anne.geitmann@tebab.com

