
  

Järnvägen behöver få en större roll i Sverige. Som det transportsätt som genom ökade 
godsvolymer och fler resenärer kan ge störst effekt på transportsektorns bidrag till att minska 
CO2-utsläppen borde det vara självklart. Men hur ska vi nå dit? Under Järnvägsdagen 2022 
kommer vi att prata om framtiden ur fler perspektiv. Vad tror de unga egentligen om 
järnvägen? När kommer mobility as a service fungera på riktigt? Vad betyder tekniken för 
underhållet och framtidens järnvägssystem? Hur får vi ett helt intermodalt 
godstransportsystem? Hur når vi klimatmålen 2030? Och inte minst, vad säger politiken?  

Program 
Perspektiv på framtidens järnväg 

Under dagen kommer du få flera perspektiv på den framtida järnvägen så väl som andra 
teknikspaningar. På persontrafiken, godstrafiken och tekniken. Vad säger experterna och vad 
säger de unga? 

Lyssna bland annat till: Daniel Akenine, nationell teknikchef på Microsoft Sverige, John 
Hultén, K2 – nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, Fredrika Brink, Josefin Odelstam 
och Matilda Rönkkö, studenter som genomfört Swedtrain Internship Program, Bertrand 
Gryspeert, vd på Vossloh Nordic Switch Systems AB, Björn Östlund, styrelseledamot, 
Vossloh Nordic Switch Systems AB 
och Bo-Lennart Nelldal, professor emeritus, KTH. 

När kommer mobility as a service fungera på riktigt? 

Lyssna till: Daniel Berg, Head of Business development technology på Aimo, Haris Habul, 
direktör Division Tåg på VR, Maria Signal Martebo, vd på Alstom Transport Sverige och 
David Mothander, acting VP of Global Regulatory Affairs & Public Policy på Bolt. 

Hur får vi ett helt intermodalt godstransportsystem? 

Lyssna till: Ulric Långberg, samhällspolitisk chef på Sveriges Åkeriföretag, Erica Kronhöffer, 
hållbarhets- och kommunikationsdirektör på Green Cargo, Fredrik Nordström, Corporate 
Business Development Director på Dellner Couplers samt Jens Larsson, Head of Public 
Affairs, Göteborgs Hamn. 

Vad tror politikerna om framtidens järnväg? 

Valet kommer vara över och det är dags att göra verklighet av vallöftena. Vad har politiken 
för visioner för järnvägen och vad kommer stå först på listan? 

Dagen avslutas med reflektioner från bland annat Ted Söderholm, vd på Green Cargo och 
ordförande för Tågföretagen, samt Björn Asplund, Customer Director på Alstom och 
ordförande för Swedtrain. 

Nätverka med kollegorna i branschen 

Utöver intressanta föreläsningar har vi också gjort gott om plats för nätverkande och 
diskussioner med kollegor i branschen vid luncher och fikapauser. Vi sitter dessutom vid 
runda bord med bordsplacering för att skapa spännande utbyten och det ingår flera 
gruppdiskussioner i programmet. Dagen avslutas med ett mingel. 
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