
  

Botniabanan tio år!
NJS – Forum för nordiskt järnvägssamarbete har i samarbete med Norrtåg nöjet att in-
bjuda till ett seminarium om Botnabanan tio år. Den 28 augusti firade Botniabanan tio 
år. Banan har betytt och fortsätter att betyda mycket för hela Sverige och inte minst 
de 5,4 miljoner resor som genomförts med Norrtåg på banan sedan trafikstart. När vi 
nu summerar tio år med Botniabanan passar vi på att minnas tillbaka kring hur det gick 
till när den byggdes, vad som hänt de senaste tio åren och lite om framtiden. Vad kan 
vi lära av ett av våra senaste stora projekt, som dessutom byggdes med en alternativ fi-
nansieringsform? Och vad har banan betytt för regionen, för Sverige och orterna längs 
sträckan när kvinnounderskottet minskar, fastighetsvärden ökar, luftkvalitén förbättras 
och restiderna kortas? 

Program
16.00 Välkommen
  – Per Olof Lingwall, ordförande NJS svensk avdelning

16.10 Pengarna är slut men banan ska byggas, 
  lös det!
  – Elvy Söderström, ordförande Norrtåg AB och 
   Botniska korridoren, dåvarande ordförande 
   Botniabanegruppen

16.30 Vad händer när regioner växer ihop –  
  Örnsköldsvik i spåren av trafikstarten
  – Per Nylén (S), KS-ordförande, Örnsköldsvik

16.50 Därför växer resandet så snabbt
  – Jan Kyrk, SJ AB

17.10 Tio år med svårigheter har skapat en 
  succé  – vad händer när Botniabanan 
  blir färdigbyggd?
  – Olle Tiderman, Norrtåg AB

17.30 Så går samtalet vidare
  – Per Olof Lingwall, ordförande NJS svensk avdelning

17.45 Avslutning

Tid
Onsdag 25 november 2020 kl. 16.00–17.45

Plats
Webbinarium via Skype

Med anledning av rådande läge och risk för smitt-
spridning av coronavirus, genomförs seminariet 
endast som webbianrium via Skype. Innan mötet får 
du ett e-brev med länk för att delta i Skypemötet. 
Alternativt kan du delta via telefon, telefonnummer 
och pin-kod framgår av e-brevet.

Anmälan
Anmälan senast onsdag 25 november kl. 12.00. 
Länk till anmälningsformulär: Anmälan

Anmälan kan också göras på NJS webbplats:  
www.njsforum.com/anmalan

Avgift
Deltagande i seminariet är utan avgift.

Är du ännu inte medlem i NJS, stöd gärna fören-
ingens verksamhet med ditt medlemskap så får du 
löpande information om våra arrangemang samt 
medlemstidningen Nordisk järnbanetidskrift fem gång-
er per år. Anmäl dig som medlem på njsforum.com.
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För att underlätta hanteringen av frågor till föredrags-
hållarna i samband med presentationerna ska eventuella 
frågor skickas med SMS till Per Olof Lingwall på telefon 
+46 70-724 55 12, alternativt i Skypes chatfunktion.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa-TjrjNdMVrkNg-KDG1nMZEw4w6yFWX3vYWZO3rRDM82ZGw/viewform?usp=sf_link
http://www.njsforum.com/anmalan
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcnTTE6DhNkqJK3mwdG7BQeO9EEM51C8u2HIEq1rs3B_wyGg/viewform?usp=sf_link

