
 

 

 

 
 

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att 

alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar 

bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, 

energi och life science. Med över 2100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklings-

cykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har 

kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com 

 

Pressmeddelande den 13 maj 2019 

SEMCON I NYTT PROJEKT FÖR ATT 

FRAMTIDSSÄKRA TÅGENS ELKRAFT 
 

Genom ett nytt avtal ska Semcon framtidssäkra de energianläggningar som 

förser tågtrafiken i Sverige med elkraft. Totalt omfattar det cirka 200 

anläggningar som ser till att tågen rullar smidigt och säkert. Projektet 

är ett exempel på Semcons strategiska satsning på järnvägsbranschen. 

I och med det nya avtalet fördjupar Semcon sitt samarbete med 

Trafikverket. Uppdraget är att hantera förvaltningsdata för elkraft, 

vilket inkluderar både hög- och lågspänning i de elkraftsanläggningar som 

Trafikverket ansvarar för över hela Sverige.  

– I slutändan handlar det om att se till att tågen rullar smidigt och 

säkert. Målet med projektet är att bibehålla och ytterligare stärka 

Trafikverkets anläggningar, både när det kommer till personsäkerhet och 

leveranskapacitet, säger Jörgen Ohlsson, Team Manager på Semcon. 

Tillgången på hållbar, trygg och säker energi är grundläggande för hela 

samhället. En avgörande del när vi går mot ett mer effektivt och 

pålitligt elnät är anläggningsdokumentation för exempelvis 

omformarstationer, kopplingscentraler och andra typer av anläggningar. 

– Vi är glada och stolta över att vi fått det här förtroendet. Genom vår 

expertis och vårt innovativa tänkande visar vi gång på gång att vi kan 

leverera lösningar av bästa kvalitet som gör nytta för samhället, säger 

Markus Granlund, vd på Semcon. 

Semcon har sedan 2014 samarbetat med Trafikverket i en rad olika projekt. 

Det nya projektet löper över ett år, med möjlig förlängning på 

ytterligare tre år.  

Läs mer om Semcons erbjudande inom Energi. 

 

För mer information, vänligen kontakta:   

Per Nilsson, kommunikations- och marknadschef, Semcon 

Tel: +46 (0)739 737 200 

Email: per.nilsson@semcon.com 

http://www.semcon.com/sv
https://semcon.com/sv/vad-vi-gor/energy/
mailto:per.nilsson@semcon.com

