
 

Slutkonferens 
20	  april	  
Grand	  Hotel	  i	  Lund 

HÖGHASTIGHETSTÅG	  
I	  SKÅNE 

Inbjudan	  till	  konferens	  om:	  

Var	  ska	  de	  
framtida	  hög-‐
hastighetstågen	  
köra	  i	  Skåne?	  
 
Vilka stationer ska 
de stanna vid? 
 
Vad kommer detta 
att betyda för 
Skånes utveckling? 
 
Hur kan hela 
Skåne få nytta av 
höghastighetståg? 
 
Kom och ta del av 
den senaste 
utredningen och 
hör vad politiker, 
näringslivet och 
andra intressenter 
tycker! 



 

8.30 Registrering	  och	  kaffe	   
 
9.00 Välkommen	  	  

Mats	  Helmfrid,	  KS	  ordf.	  Lund	  
 
9.10 Presentation	  av	  den	  skånska	  

höghastighetsutredningen	   
 Lennart	  Serder,	  projektledare	  
	  
9.35 Trafikverkets	  kapacitetsutredning	  	  

Lennart	  Lennefors,	  Trafikverket	  
 
10.00 Näringslivets	  syn	  på	  höghastighetsförbindelser	  
 Per	  Tryding,	  	  vice	  vd,	  Handelskammaren	  
	  
10.20 Bensträckare	  
 
10.35 The	  Scandinavian	  8	  million	  city	  
 Floire	  Nathanael	  Daub,	  projektledare	  Coinco	  North	  
	  
11.00 Kopplingen	  mellan	  höghastighetståg	  och	  och	  flyg	  
 Henrik	  Peter	  Jørgensen,	  VP	  External	  relations,	  

Copenhagen	  airport	  
 
11.25 Höghastighetståg i Sverige och i världen 
 Johan Palm, Product manager High Speed Trains, 

Bombardier Transportation 
 
11.45	  	  	  Paneldiskussion:	  varför	  höghastighetståg?	  
  Debatt	  mellan	  politiker	  från	  regionen 
 
12.30 Sammanfattning och avslutning	  
 Pontus	  Lindberg,	  ordf.	  Regionala	  tillväxtnämnden,	  

Region	  Skåne	  
	  
13.00 Lunch	  
  
 
Moderator:	  	  Johan	  Wester 

Program INFORMATION	  
 
Tid 
Fredagen	  den	  20	  april	  	  
Kl.	  8.30-‐13.00	  
	  
Plats 
Grand	  Hotel	  Lund	  
Bantorget	  1,	  Box	  1136	  
221	  04	  Lund	  
	  
Sista	  anmälningsdag 
Fredagen	  den	  6	  april	  
 
OBS!	  Begränsat	  antal	  platser	  
 
Anmälan 
Skicka	  din	  anmälan	  om	  
deltagande	  via	  e-‐post	  till:	  	  
lennart.serder@skane.se 
 
Vid	  avbokning	  senare	  än	  	  
16	  april	  debiteras	  500	  kr	  
	  
Ange	  i	  anmälan	  namn,	  
organisation,	  adress,	  
telefonnummer	  och	  e-‐post.	  
Meddela	  även	  
eventuell	  specialkost.	  
	  
Tfn:	  +46	  (0)40	  675	  32	  42	  
 


