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Järnvägsklustret höll årets  
första frukostmöte i Tillberga, 
där Swedtrac stod värd.

Mötet inleddes med presentatio-
ner av Swedtrac/Knorr-Bremse 
koncernen, ABB och Stadler, samt 
information från Järnvägsklustret. 
Därefter gjordes en rundvandring i 
Swedtracs verkstäder och avsluta-
des med en visning av hjulsvarven.
Under det kommande året kommer 
verksamheterna i Tillberga att växa 
betydligt genom de fordonsupp-
rustningsprojekt som påbörjats;

• X2000 Teknisk uppgradering, 
där ABB är leverantör till SJ AB 
och Stadler är underleverantör 
till ABB. 36 stycken 6–vagnars 
tågsätt kommer att uppgrade-
ras med bland annat nytt elek-
triskt drivsystem i drivenheten 
samt nytt fordonsdatorsystem. 

• X2000 Komfortuppgradering, 
där Swedtrac är leverantör till 
SJ AB. Uppgraderingen innebär 
omfattande modernisering och 
utbyte av inredning samt en 
helt ny bistro. 

TREVLIGT FRUKOSTMÖTE HOS SWEDTRAC
• OTU uppgradering, där Swed-

trac är leverantör till Öresunds-
tåg AB. Ordern innefattar 66 
tågsätt med option på upp 
till 111 tågsätt och omfattar i 
huvudsak den passagerarnära 
miljön, interiört och exteriört. 
Järnvägsklustrets medlems-
företag PROSE är leverantör av 
ingenjörs- och designtjänsterna 
till Swedtrac.

De tre projekten kommer att löpa 
över 3–5 år och innebär att Swed-
trac och Stadlers verksamheter i 
Tillberga kommer att behöva växa 
med totalt cirka 100 personer.

VI SÖKER EFTER 
FLER FRUKOST- 
MÖTESVÄRDAR! 

Bilder från Swedtracs presentation "KB RailServices Nordic countries – Business Overview 2017-02-16"

Ta chansen att visa ditt företag 
och verksamhet genom att vara 
värd för ett frukostmöte!  
Vid intresse kontakta:  
Peter Östman  
peter.ostman@jarnvagsklustret.se 
telefon 070–349 16 58



 

 

Järnvägsklustret i Västerås 
Expectrum, Kopparbergsvägen 10
722 13  Västerås 
info@jarnvagsklustret.se 
www.jarnvagsklustret.se

SJ GÖR TÅGSATSNINGAR I MILJARDKLASS

SJ AB satsar vidare på  
fordonsupprustningar och har 
tagit ett inriktningsbeslut om 
upphandling av nya snabbtåg.
 
Sammantaget planerar SJ att 
investera cirka nio miljarder kronor 
i ny och upprustad fordonsflotta 
under den kommande femårs-
perioden. Detta utöver löpande 
investeringar och satsningar på 
till exempel fordonsunderhåll och 
digitalisering.

Helt nytt är en viktig satsning på 
cirka 150 miljoner kronor på  
ombyggnad, upprustning och kom-

forthöjning av SJ:s samtliga nattåg- 
svagnar. Samtidigt har SJ fattat ett 
inriktningsbeslut om att förbereda 
upphandlingen av ett 30–tal nya 
snabbtåg för fjärrtrafik. Det ger SJ
möjlighet att erbjuda resenärerna 
fler moderna tåg med högre ka-
pacitet och samtidigt fasa ut äldre 
lokdragna tåg. Tågen ska kunna 
trafikera hela Skandinavien. Inves-
teringen uppskattas till cirka 5–6 
miljarder kronor.

Den påbörjade moderniseringen av 
samtliga X 2000–tåg fortsätter en-
ligt plan. Redan nu testas stolarna 
av resenärer. Senare i år kommer 
teknisk utrustning, utformning av 
bistron och digitala skärmar att 
testas. 

Från SJ AB pressmeddelande;
http://nyhetsrum.sj.se/pressmeddelan-
den/2017/2/sj-goer-tagsatsningar-i-miljardklass.
html

KALENDARIUM

13 mars
Det här bör du veta om  
industriell IT-säkerhet

Automation Region arrangerar 
inom ramen för SMART4U, ett 
frukostmöte där du får en bred 
uppdatering om industriell  
IT-säkerhet, ett område som blir  
en alltmer självklar angelägenhet 
för framgångsrika företag. 
Mer information och anmälan finns 
på www.automationregion.com

27 mars
Järnvägsklusterlunch

Vill du äta lunch med bransch- 
kollergor? Varmt välkommen att 
ta del av en gemensam lunch, 
klockan 11.30-13.00. Vi ses på 
Koppar Restaurang & Festvåning  
i Västerås (Kopparlundsvägen 4).
Välkommen med din anmälan på 
www.jarnvagsklustret.se

6 april
Frukostmöte

Save the date! Järnvägsklustrets 
Frukostmöte klockan 07.30–09.30. 
Mer information om plats och tema 
kommer inom kort.

24 april
Järnvägsklusterlunch

Vill du äta lunch med bransch- 
kollergor? Varmt välkommen att 
ta del av en gemensam lunch, 
klockan 11.30-13.00. Vi ses på 
Koppar Restaurang & Festvåning  
i Västerås (Kopparlundsvägen 4).
Välkommen med din anmälan på 
www.jarnvagsklustret.se

Vi hälsar Ellagro varmt välkomna 
som nya medlemmar i Järnvägs-
klustret. Ellagro jobbar främst i stål, 
rostfritt, aluminium och koppar 
och erbjuder tjänster genom hela 
värdekedjan. 

VI SÖKER FLER  
MEDLEMMAR 

TILL JÄRNVÄGS-
KLUSTRET!

Förfrågningsunderlag gällande 
tillsättande av konsultresurser för 
utförande av två förstudier kommer 
under vecka 9 att distribueras till 
Järnvägsklustrets medlemsföretag, 
via kontaktpersonerna.

RTIC FÖRSTUDIER

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM JÄRNVÄG 
OCH TÅG I JAPAN
Petter Sund från Business Sweden 
och stationerad i Tokyo, höll den 
27 januari ett intressant föredrag 
om den japanska järnvägssektorn. 
Järnvägsindustrin i Europa ser 
generellt den japanska marknaden 
som mycket svår att komma in på, 
då det uppfattas att det finns en 
tydligt protektionistisk agenda i 
landet. Såväl SWERIG som UNIFE 
ser allvarligt på situationen och 
Järnvägsklustret har samma  
inställning.

Vid seminariet framkom tecken på 
att det kommer att bli lättare för 
utländska företag att nå den japan-
ska marknaden.
 
Mer information från seminariet 
finns att få via Peter Östman.


