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Om Projektengagemang 
På PE jobbar över tusen arkitekter, ingenjörer, projektledare och specialister som identifierar möjligheter,  
tar fram visioner och hanterar utmaningar. Tillsammans skapar vi värde för våra kunder – och för samhället  
i stort. Vi finns på över 35 orter och levererar lösningar som fungerar här och nu och för kommande 
generationer. Vi skapar för livet. Läs mer på www.pe.se. 
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Pressmeddelande 2018-11-28 

Projektengagemang vinner ramavtal 
med Train Alliance 
Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang vinner ramavtal 
med Train Alliance. Train Alliances expertisområde är utveckling av 
tågdepåer med tillhörande produktionsteknik och PE är företagets enda 
leverantör av tekniska konsulttjänster. 
 
De kommande tio åren planerar staten att genomföra infrastrukturinvesteringar på över 600 
miljarder kronor. Det handlar både om nybyggnation och upprustning av befintlig infrastruktur och 
bland annat lovas den största järnvägssatsningen i modern tid. Train Alliance är en 
anläggningspartner för järnvägsfordonsägare och erbjuder sina kunder järnvägsfordonsunderhåll och 
hjälp med att effektivisera disponeringen av verkstäder och utför underhållet för att ge maximal 
tillgänglighet av fordonet. PE är företagets enda leverantör av tekniska konsulttjänster och kommer 
att leda arbetet med att etablera järnvägsfordonsverkstäder. Mest aktuella är de två projekten i 
Hallsberg och Malmö. 

– Det nya avtalet med Train Alliance visar att vår järnvägssatsning ligger helt rätt i tiden. Allt fler 
kunder efterfrågar leverantörer som tillhandahåller helhetslösningar vilket vi erbjuder med vårt 
kompetenta och erfarna team inom järnväg. Ramavtalet omfattar kompetenser inom alla våra 
divisioner, allt från exempelvis arkitektur och konstruktion till installation och hållbarhet, säger 
Mathias Thorsson, Divisionschef Bygg & Anläggning på Projektengagemang. 
 
– Vi ser betydande investeringar under kommande femårsperioden inom framförallt depåer och 
logistik. I PE får vi en helhetspartner som kan erbjuda oss samtliga discipliner som vi behöver och 
samarbetet är en viktig pusselbit i vår fortsatta expansion, säger Joakim Weijmer, VD på Train 
Alliance Sweden AB. 

Om Train Alliance 
Train Alliance Sweden AB har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med 
moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsnära verksamhet inom infrastruktur och 
logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla 
kostnadsbesparingar. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Arvid Linder, PR- & Pressansvarig 
Tel: +46 70 779 58 98 
E-post: arvid.linder@pe.se 
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