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Agenda;

7:30 Frukost/mingel
8:00 Information från Järnvägsklustret
8:10 Presentation av Sjölanders verksamhet
8:40 Presentation av konsultbolaget WSP
9:00 Visning av Sjölanders verkstad





Nordic Rail 2017, 10-12 oktober



• JvK deltog som medutställare i SWERIG monter – bra arrangerat!
• Vår monter fungerade som ”hemmahamn” för några 

medlemsföretag
• Stort intresse - minst 200 st direktkontakter/samtal med personer 

från företag och organisationer.
• Tre nya medlemmar och ytterligare intressenter
• JvK-seminariet ”Branschens framtid och överlevnad” hade ca 20 

deltagare, i hård konkurrens med två andra intressanta seminarier 
som hölls parallellt på tisdag em. 

• Värdefulla kontakter har tagits med företag som kan vara 
intressenter i ett RTIC/Tillbergaspåret.

• Efter Nordic Rail buffén arrangerades en uppskattad ”Espresso & 
grappa” tillställning vid vår monter.

Nu pågår uppföljningsarbetet efter mässan i form av återkoppling till 
och kontakter med olika intressenter.

Nordic Rail 2017, 10-12 oktober





Kompetens & Utbildning
Pågående och genomförda aktiviteter:

• Gymnasieutbildningen mot Tågteknik (Västerås Stad)
• JvK har bidragit till Stadens beslut om att fortsatt driva och en 

variant av utbildningen
• JvK bistår vid Gymnasiemässan och Öppet hus, för åk 9:or
• Aktivt deltagande från industriföretag i ”Operativ verksamhetsgrupp”

• Västerås Yrkeshögskola – Systemtekniker Spårfordon
• JvK tog fram och adresserade ett öppet brev till YH-myndigheten
• Bidragit till att föra in fokus på fordonstekniker utbildningar inom 

SRSF.
• Samarbete med ”Jobba i Västerås” – ökad fokus på jvg-

branschen under 2018
• ”Teknikbussen”
• ”Teknik- och Energiföreläsningar” 





RTIC – Railway Test- & Innovation Centre - status



Trafikverket
Spårägare

Järnvägsklustret 
i Västerås

”Facilitator”

”Testspår AB”

Verksamhets
-utövare NVerksamhets

-utövare CVerksamhets
-utövare BVerksamhets

-utövare A

Avsiktsförklaring

Arrendeavtal

Infrastrukturförvaltare

”Kunder”

RTIC – förslag på organisation

Kapital för uppstart:
• Från ägarna
• Annan extern 

finansiering 
undersöks också

Bolag 1

Bolag n

Bolag 3

Bolag 4

Bolag 2

Ägare

Arrendator

nn*

* Olika alternativ 
undersöks.



RTIC – Tidplan

• Fortsatt dialog med Västerås Stad, nn och Trafikverket 
och tecknande av avtal

• Bildande av bolaget ”Testspår AB” 

• Avtal med Trafikverket

• Åtgärda nödvändiga åtgärder på spåret

• Start av verksamhet

Q1/Q2-2018

Q1/2-2018

maj -2018

Q3-2018

Q2/3-2018



TACK!


	VI VILL STÄRKA REGIONEN �SOM ETT LEDANDE CENTRUM �FÖR JÄRNVÄGSINDUSTRIN�
	Järnvägsklustret �Frukostmöte 23 november 2017�Sjölanders Mekaniska�
	Järnvägsklustret Frukostmöte 171123, Sjölanders
	Bildnummer 4
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6
	Bildnummer 7
	Kompetens & Utbildning
	Bildnummer 9
	Bildnummer 10
	Bildnummer 11
	Bildnummer 12
	Bildnummer 13

