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SWERIGs Nyhetsbrev december 2015
Här kommer sista nyhetsbrevet för i år med lite blandad
information om nästa seminare, mässor, exportnyheter och
annat intressant i branschen.
En riktigt God Jul och ett Gott nytt år önskar vi dig!
Pia och Kristina

Välkommen till SWERIGs nätverksdag
den 3:e maj!
Idén till nätverksdagen föddes efter den rundringning som
genomförts bland alla medlemmar. Där framkom att
nätverkande, erfarenhetsutbyten och kontakter med kollegor i
branschen står högst på önskelistan.
Vi vill därför arrangera en träff där våra medlemmar får tillfälle att
ta del av varandras kunskaper, stärka kontakterna och lära
känna våra verksamheter ännu bättre.
Vi kallar till en nätverksdag!
Så går det till: Dagen innehåller två hörnstenar: Företagspresentation och Workshops
De sistnämnda hålls av del tagarna själva och syftet med dem är att medlemsföretag ska kunna dryfta
frågor som man brottas med i strävan att nå nya marknader. I mindre grupper diskuteras varje ämne
där vi tar tillvara på den stora erfarenhet och kompetens som finns hos våra medlemmar. Det kan
också vara åt andra hållet – deltagarna berättar success stories och delger andra hur man lyckades
med sin affär på en viss marknad. När dagen är slut ska deltagarna ha med sig konkreta råd och nya
kunskaper.
För vem: Enbart för Swerigs medlemmar. Vi ser gärna att flera kompetenser från varje företag närvarar.
Alla som är delaktiga i att skapa export-affärer har utbyte av, och är en tillgång för, arrangemanget.
Kostnad: En mindre deltagaravgift tas ut som täcker mat, dryck etc.
Plats: Elmia, Jönköping
Mer information finns i den inbjudan som mailas ut den

Marknadsnyheter och exportnyheter
Här följer ett urval av marknadsnyheter både av övergripande
karaktär och specifik information gällande konkreta affärer.
• Storbritannien: Network Rail uppdaterar tidplaner
• Frankrike: Frankrike inför säkerhetskontroller för
internationell tågtrafik
• Baltikum: Avtal om finansiering för tre projekt i Rail Baltica
• Världen: Stadler Rail siktar på Asia/Pacific
• Nya marknadsrapporter: Railway Gazette har
marknadsrapporter, bl a en ny om Skandinavien, Brooks
Reports har också nya rapporter om t ex UK och Turkiet.

SWERIG på Elmia Subcontractor
SWERIG, representerat av Magnus Davidsson,
talade tillsammans med Bombardier på
underleverantörsmässan på temat ”Miljardaffärer
inom en växande järnvägsbransch”. Syftet var
bland annat att beskriva järnvägsmarknaden ur
ett underleverantörsperspektiv.
Läs mer...

SWERIG match-making hos Stadler 2015
SWERIG anordnade den 24-25 november en resa till den
Schweiziska tågtillverkaren Stadler Rail. Tio medlemsföretag,
totalt 21 personer, deltog i resan som fokuserade på
Business to Business möten mellan SWERIG-företagen och
tillverkaren. Totalt genomfördes över 15 möten under de två
dagarna, varav ett var i plenum och 10 var planerade B2B
möten. Utöver dessa genomfördes minst fyra möten vilka
arrangerades på plats av berörda företag. För planering och
genomförande av delegationsresan ansvarade Jan-Olof
Björklund. En utförligare slutrapport finns för nedladdning från
den interna delen av SWERIG hemsida.

Branschnyheter
Gunnar Alexandersson har nu lämnat över utredningen ”En annan tågordning – bortom
järnvägsknuten” till regeringen. I denna andra del av utredningen var uppdraget att lämna förslag till
förbättringar av järnvägssystemets organisation.
Tunneln genom Hallandsås invigs till slut. Flera av SWERIGs medlemsföretag är inblandade i
detta projekt, i media nämns bland annat MIC Nordic som ordnat med täckningen i tunnlarna, Eltel
Networks som ordnat med teleinstallationer och Goodtech som stått för el- och fjärrstyrning.
Första steget mot en ny transportplan togs då Trafikverket presenterade sin inriktning inför
framtagandet av planen. Transportplanen styr vilka satsningar som ska göras på underhåll och ny
infrastruktur. Den nya planen ska gälla för åren 2018-2029.

Kommande events (urval)
• Rail India Conference, New Dehli, 21-22 januari
• International Conference & Exhibition on IT Solutions for
Public Transport, Karlsruhe, 1-3 mars 2016
• Eurasia Rail, Istanbul, 3-5 mars 2016
• Expo Ferroviaria, Turin, 5-7 april 2016
• Infrarail, London, 12-14 april 2016

Nytt från Business Sweden
Polen investerar ytterligare i järnvägsrelaterade innovationer
I SWERIGs förra nyhetsbrev skrev vi om
moderniseringsprogrammet för de polska järnvägarna som uppgår till 150 MDR SEK fram till 2023.
Nyligen blev det klart att Polen investerar ytterligare 110 M SEK som öronmärks för innovationer
kopplade till järnvägarna.
Polens statliga järnvägsbolag PKP PLK och Nationellt Centrum för Forskning och Utveckling har
tecknat ett avtal om samarbete som kommer bl.a. bidra till modernisering och utveckling av innovativa
IT-system för järnvägsinfrastrukturen samt investeringar i lösningar som minskar tågens
miljöpåverkan och förbättrar passagerarnas komfort. Det planeras också för säkerhetsrelaterade
investeringar och förbättrade processer för underhåll och modernisering av järnvägarna.
Utländska företag från järnvägsindustrin samt forskningsinstitutioner bjuds in till att delta i de
kommande upphandlingarna som förväntas bli offentliga under 2016.
Business Sweden planerar för branschfrämjande aktiveter 2016 där SWERIGs medlemmar får
möjlighet att träffa polska potentiella kunder och affärspartners.
För mer information kontakta Wilhelm Wojtasik: wilhelm.wojtasik@business-sweden.se / tel. +48 664
431 072.
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