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ENGAGERANDE FRUKOSTMÖTE
Den 1 juni arrangerade Järn-
vägsklustret ett engagerande 
frukostmöte på Västerås Yrkes-
högskola, där enhetschef Ellinor 
Johansson tog emot oss. Järn-
vägssektorn i Sverige innefattar 
infrastruktur, fordon och operatörer, 
vilket betyder att det finns en stor
bredd av yrkesroller inom bran-
schen. Under mötet diskuterades 
hur vi tillsammans kan arbeta för 
att göra branschen och dessa 
yrkesroller mer attraktiva. Antalet 
sökande till utbildningar inom bran-
schen går stadigt nedåt. Hur kan vi 
långsiktigt bibehålla kompetensen 
i våra företag? En arbetsgrupp 
kommer att fortsätta denna dialog, 
för att ta fram en plan på hur vi 
konkret kan få fler intresserade av 
branschen, och även se över vilka 
kompetensbehov som finns.  

JOBBSÄKRA UTBILDNINGAR  
SOM FÅ SÖKER

Visste du att tåg- och järnvägs-
industrin sammanlagt har 24 856 
anställda i Sverige? Och nu står 
många pensionsavgångar nära,  
vilket betyder att tåg- och järn-
vägsbranschen har stora behov  
av utbildad arbetskraft. 

UPPFÖLJNING AV FRUKOSTMÖTET 

Det har genomförts ett uppfölj-
ningsmöte med fokus på hur vi 
ska kunna behålla och utveckla de 
fordonstekniska utbildningar som 
finns på gymnasie- och yrkeshög-
skole nivå. Vid mötet deltog Väs-
terås stad, som är huvudman för 
de tre utbildningarna som berdivs. 
Västerås stad ser mycket positivt 
på det engagemang som Järn-
vägsklustret visar. Det konkreta 
resultatet av mötet blev att Järn-
vägsklustret ska sätta samman en 
”operativ utvecklingsgrupp” med 
deltagare från industrin. Gruppen 
ska arbeta tillsammans med Väs-
terås stad och andra utbildnings-
anordnare, samt kunna bistå med 
kompetens för att utveckla och 
skapa intresse för utbildningarna.

VI VILL SE FRIVILLIGA HÄNDER I 
LUFTEN – PRONTO!!

Kontakta Peter Östman eller Peter 
Alsdal för att ingå i den ”operativa 
utvecklingsgruppen”.  

Peter Östman: 
peter.ostman@jarnvagsklustret.se 
070–349 16 58

Peter Alsdal: 
peter.alsdal@snclavalin.com
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KALENDARIUM

28 augusti
Järnvägsklusterlunch
Vill du äta lunch med bransch- 
kollegor? 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

5 september
Frukostmöte
Välkommen på ett inspirerande 
Frukostmöte hos Mälarhamnar.  
Inbjudan med program och  
anmälan kommer att skickas ut.

10–12 oktober
Mässa: Nordic Rail
Du som är medlem i Järnvägs-
klustret erbjuds att vara utställare 
tillsammans med oss i Swerigs 
monter, på Nordic Rail i Jönköping 
den 10–12 oktober 2017. 
Låter det intressant? Läs mer på 
www.jarnvagsklustret.se

VI ÖNSKAR ER EN  
TREVLIG SOMMAR!

DELTA I NORDENS VIKTIGASTE
JÄRNVÄGSMÄSSA – NORDIC RAIL
Nordic Rail är den enda renodlade 
järnvägsmässan i sitt slag i  
Norden. Branschmässan vänder 
sig till företag, organisationer och 
personer med ett professionellt  
intresse för järnvägen, direkt eller 
indirekt. Nordic Rail är mötes-
platsen för järnvägens kunder, 
företrädare och övriga intressenter. 
Där kan du ta del av nyheter, utbyta 
erfarenheter och bygga gränsöver-
skridande nätverk.

Du som är medlem i Järnvägs-
klustret erbjuds att vara utställare 
tillsammans med oss i Swerigs 
monter, på Nordic Rail i Jönköping 
den 10–12 oktober 2017.

Låter det intressant? Anmäl ditt  
intresse senast den 30 juni till 
Jenny Widetjärn,
jenny@jarnvagsklustret.se.
Vid frågor kontakta Peter Östman,
peter.ostman@jarnvagsklustret.se
070–349 16 58.

De som anmäler intresse kommer 
att bjudas in till ett informations-
möte, där alla praktiska detaljer 
presenteras.

Välkommen med din  
intresseanmälan!

RTIC – TILLBERGASPÅRET
Järnvägsklustret fortsätter dialo-
gen med Trafikverket och Västerås 
stad, om att kunna använda Tillber-
gaspåret, för branschens behov av 
utvecklingsmiljö och utbildnings-
plats inom järnvägsinfrastruktur.
Det finns goda möjligheter att detta 
ska kunna bli verklighet senare 
under året. 


