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 Hej alla intresserade i Rail Test Nordic- projektet, här kommer återigen en kort lägesrapport 
och en nyårs-hälsning. Projektet fortsätter att utvecklas enligt plan och flertalet framsteg har 
gjorts sedan senaste nyhetsbrevet i oktober. 

 
De partnerdiskussioner som nämndes i oktober pågår fortfarande, med SKANSKA, SP och 
Combitech, där dessa på olika sätt kan vara en del av den kommande organisationen.  

 
Den politiska processen går framåt även den. Senaste status är att man håller 
avdelningschefsmöte på Näringsdepartementet i ärendet Rail Test Nordic i de närmsta 
dagarna. Därefter återkommer man för att diskutera frågan under januari. Vi har tagit fram en 
beskrivning som sammanfattar projektet väldigt väl och som fungerar som ett 
informationsmaterial gentemot Regeringen mfl. Vi arbetar även med att ta fram en mer teknisk 
beskrivning av anläggningen. Båda beskrivningarna kommer senare att bli tillgängliga på 
hemsidan. Hemsidan är för övrigt under uppdatering, den nya sidan lanseras i slutet av 
januari. 
  
 I övrigt fokuserar vi nu på vårt seminarium den 21-21 januari, Reliable Running on Rail, där vi 
bjudit in våra blivande kunder och övriga intressenter i syfte att utveckla blivande anläggnings 
utformning i detalj, samt presentera byggorganisationen, utformning och finansieringen av 
RTN i kommande strukturer. Anmälningsläget ser mycket bra ut med ca 35 anmälda och ett 
intressant föreläsningsprogram för första dagen. 

  
Avslutar med att informera om att Lars-Åke är sjukskriven för en tid framöver. Han har tyvärr 
drabbats av en mindre stroke och kommer tack och lov att tillfriskna men vilar för bästa 
återhämtning.  

 
Vi fortsätter att driva arbetet med testbanan framåt! 

 
Rail Test Nordic önskar er alla en riktigt God Fortsättning på det nya året! Hoppas även att ni 
haft fina juldagar. Vi ser fram emot att se er på Reliable Running on Rail, 21-22 januari i 
Skellefteå. 

 
Skellefteå 4 januari 2016  

  
 Karolina Sundström 
 Marknadsansvarig, RTN 


