
KTH	Järnvägsgruppen	inbjuder	till	seminarium	

Framtidens	infrastruktur	och	transporter	–	utmaningar	och	
möjligheter	i	den	nya	nationella	transportplanen	för	2018–2029 

Onsdagen den 17 maj 2017 kl. 13.00 - 16.45 med eftersits 
KTH	sal	Q1, Osquldas	väg	4 

Järnvägsgruppen KTHs årliga seminarium 2017 tar upp olika perspektiv på framtidens 
infrastruktur och transporter. Regeringen har i den infrastrukturproposition som lämnades till 
riksdagen under hösten 2016 angett flera prioriterade samhällsutmaningar där transportsystemet 
spelar en stor roll. Utmaningarna är: 

* Omställning till ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
* Investeringar för ett ökat bostadsbyggande.
* Förbättra förutsättningarna för näringslivet.
* Förstärka sysselsättningen i hela landet.
* Ta höjd för och utnyttja digitaliseringens effekter och möjligheter.
* Ett inkluderande samhälle.

Frågor som rör framtidens infrastruktur och transporter är högaktuella. Efter 
riksdagsbehandlingen av infrastrukturpropositionen och de planeringsdirektiv som lämnats av 
regeringen påbörjar Trafikverket arbetet med åtgärdsplaneringen och utarbetar ett förslag till 
nationell plan för transportsystemet för 2018–2029. Planförslaget remissbehandlas under 2017. 
Under våren 2018 kommer regeringen att fastställa den nationella planen för 2018–2029.  

Under seminariet ger olika aktörer som är verksamma inom järnvägs- och transportsektorn sin syn 
på framtidens infrastruktur och transporter och de utmaningar och möjligheter som finns. 
Seminariet vänder sig till ett brett spektrum av aktörer t ex. transportköpare, transportföretag, 
järnvägsindustrin, banhållare, kommuner, län och regioner. Vidare riktar sig seminariet till alla de 
politiker och beslutsfattare som formulerar förutsättningarna för framtidens infrastruktur och 
transporter i Sverige. 

Program 

 13.00 Registrering. 
 13.15 En ram för seminariet, Prof. Sebastian Stichel, Föreståndare KTH Järnvägsgruppen. 

13.25 Framtidens hållbara och effektiva infrastruktur och transporter. Utmaningar och 
möjligheter. Göran Finnveden professor miljöstrategisk analys och vicerektor för 
hållbar utveckling KTH. 

13.45           Trafikverkets arbete med förslag till ny Nationell Plan för Transportsystemet 2018 
- 2029 - en lägesrapport. Här står vi idag. Rolf Haraldsson, projektledare. 



14.15 Nya transportlösningar. Framsteg inom infrastruktur och transport. Forskning för 
hållbara och effektiva transporter på järnväg. Hur kan digitaliseringens möjligheter 
tas tillvara? Professor Sebastian Stichel.  

14.45 Kaffe 
15.15              Framtidens infrastruktur och transporter för tillväxt, hållbarhet, konkurrenskraft – 

näringslivets behov i en hårdnande internationell konkurrens. Rickard Backlund, 
Logistikchef SSAB/Näringslivets Transportråd.  

15.35 Framtidens tågtrafik på framtidens infrastruktur. Vilken roll kan järnvägen spela i
det framtida transportsystemet? Björn Westerberg, vd Branschföreningen 
Tågoperatörerna.   

15.55 Paneldiskussion med alla föredragshållare. Moderator: Prof. Sebastian Stichel. 
16.45 Seminariet avslutas. 

Eftersits med tillfälle till informella samtal.  
 


