
NYA OSTKUSTBANAN EN AV  
DE VIKTIGASTE JÄRNVÄGS- 
INVESTERINGARNA I SVERIGE.  
VILL DU VETA MER?

Program

Inbjudan är personlig

Fika framdukat
      9.45

Välkomna
      10.30
Peder Björk, ordförande Nya Ostkustbanan

Var står vi nu? Vad krävs för att vi ska  
nå framgång 2022?
Ingela Bendrot, vd Nya Ostkustbanan

Trafikverkets arbete med utbyggnads
strategin 
Hans-Olov Åström, utredningsledare Trafikverket

Nya Ostkustbanan ur ett passagerar
perspektiv
Jan Kyrk, affärschef SJ

Nya Ostkustbanan ur ett godsperspektiv  
Henrik Andersson, strategikonsult Sweco

Mingellunch

Varför är mer räls i Norrland en viktig  
fråga för hela Sverige?
Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län 
Jörgen Berglund, riksdagsledamot (M)  
Emil Källström, riksdagsledamot (C) 
Malin Larsson, riksdagsledamot (S)

Avslutande diskussion

Avslutning
      13.45

För ytterligare information kontakta:  
INGELA BENDROT

Telefon: 0766 00 21 21
Mejl: ingela.bendrot@nyaostkustbanan.se

Välkommen till Sundsvall den 17 maj
Konkurrensen om framtida infrastruktursatsningar är 
stenhård. Både 2014 och 2018 fattade respektive  regering 
beslut om att satsa mer pengar på  dubbelspårsutbyggnad  
än vad Trafikverket föreslagit. I nuvarande plan finns mer 
än  8 miljarder öronmärkta för Nya Ostkustbanan.  
Vi  arbetar för att påskynda utbyggnaden ytterligare. 

I nuvarande regeringsförklaring utlovas att järnvägen  
i norra Sverige ska byggas ut, vilket är glädjande. 
 Dubbelspåret knyter samman norra och södra Sverige.   
Vi gör allt vi kan för att dubbelspåret ska bli en av de  
större järnvägssatsningarna i nästa nationella plan,  
som beslutas av regeringen 2022.

Varmt välkomna!

Peder Björk
Ordförande Nya Ostkustbanan 
Kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall

Ingela Bendrot
Vd Nya Ostkustbanan

PS. Klockan 14.00 samma dag hålls Ägarforum och 
Bolagsstämma, enligt särskild kallelse till valda ombud. 

När? Fredagen den 17 maj

Var? Grönborg, Mittuniversitetet, Storgatan 73  
i Sundsvall

Hur? I en öppen och kreativ miljö, med högt tempo 
och stort engagemang får du de bästa argumenten 
för dubbelspår.  Diskussioner och frågor är välkomna!

Vem? Kunskapsforumet vänder sig till politiker,  
tjänstemän och företag. I mån av plats kan även 
övriga intresserade få möjlighet att delta.

Deltagandet är kostnadsfritt, men eventuell 
 ersättning för förlorad arbetsförtjänst är en  
fråga som hanteras av respektive parti. 

ANMÄLAN SENAST DEN 13 MAJ 
anmalan@nyaostkustbanan.se 
Uppge ev.  kostrestriktioner.  
OBS för att delta måste du fått en bekräftelse. 


