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Den 10–12 oktober deltog Järn-
vägsklustret som medutställare 
i SWERIGS monter på Nordic 
Rail mässan i Jönköping. Vilket 
var mycket bra arrangerat och 
vår monter fungerade dessutom 
som ”hemmahamn” för några 
medlemsföretag. Det var stort  
intresse, minst 200 personer 
från företag och organisationer, 
besökte vår monter. Mässan  
genererade direkt på plats tre 
nya medlemmar och ytterligare 
flera intressenter. 

FRAMTIDENS INFRASTRUKTUR I FOKUS  
PÅ NORDIC RAIL MÄSSAN

I samband med mässan höll 
Järnvägsklustrets verksam- 
hetsledare Peter Östman, ett 
seminarium kring branschens 
framtid och överlevnad, inför  
ett 20–tal intresserade åhörare.

Tåg– och järnvägsbranschen i 
Sverige är en bransch som just 
nu upplever ”extrem medvind”. 
Problemet för företagen är att 
kompetensbristen är akut; 

unga människor tycker inte att 
tåg– och järnvägsbranschen är 
attraktiv. 

Värdefulla kontakter togs också 
med företag som kan vara  
intressenter i ett Rail Test  
Innovation Center (RTIC).

Nu pågår uppföljningsarbetet 
efter mässan i form av åter-
koppling till och kontakter med 
olika intressenter.

 



 
 

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

KALENDARIUM

27 november
Järnvägsklusterlunch
Vill du äta lunch med  
branschkollegor?  
Varmt välkommen att ta  
del av en gemensam lunch, 
klockan 11.30-13.00. Vi ses  
på Koppar Restaurang och  
Festvåning i Västerås.  
Välkommen med din anmälan 
på www.jarnvagsklustret.se

Kom ihåg att nyttja det nätverk  
som vi har inom och utanför  
Järnvägsklustret. Vi har bland  
annat vägar in till cirka 1700  
företag i Europa som är anslutna  
till klusterorganisationen ERCI.
Kontakta oss, så ser vi hur vi  
löser just era behov!

NYTTJA VÅRA  
NÄTVERK!

ATTRAHERAR UNGA
TILL BRANSCHEN

Under den senaste tiden har 
Järnvägsklustret lagt stor tid 
på att attrahera unga till bran-
schen. Bland annat var Järn-
vägsklustret en av utställarna 
på Gymnasiemässan i Västerås, 
som besöktes av över 2000 
nionde klassare.

– Vi har mött många intresse-
rade och artiga ungdommar den 
senaste tiden, det bådar gott för 
framtiden, säger Peter Östman, 
verksamhetsledare för  
Järnvägsklustret.

TREVLIGT FRUKOSTMÖTE HOS SJÖLANDERS MEKANISKA

Både näringsliv och politik 
måste bli snabbare för att möta 
kompetensbehoven. Det, och 
mycket annat diskuterade  
företrädare för näringsliv och 
politik i en fullsatt sal under  
Sveriges första kompetens- 
riksdag den 25 oktober i  
Sveriges riksdag.  

FULLSATT NÄR VÄSTMANLANDS  
STYRKEOMRÅDEN ARRANGERADE  
SVERIGES KOMPETENSRIKSDAG

Den 23 november arrangerade 
Järnvägsklustret ett frukostmö-
te hos medlemsbolaget Sjölan-
ders Mekaniska i Västerås. Mor-
gonen inleddes med frukost och 
mingel. Därefter berättade Peter 
Östman, verksamhetsledare för 
Järnvägsklustret, om det mest 
aktuella inom klustret så som 
branschens framtid och överlev-
nad, kompetens och utbildning, 
Nordic Rail samt RTIC.

Leif Andersson, VD Sjölanders 
Mekaniska presenterade deras 
verksamhet och hur de levererar 
högkvalitativa kundlösningar 
inom svetsning, bearbetning 
och montage. 

Även WSP fanns på plats. 
Johan Palm och Henric Landell 
berättade om WSP:s verksam-
het och deras kompletta järn-
vägserbjudande.


