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Skåne som hub för
internationell tågtrafik

Välkommen till en eftermiddag som djupdyker i infrastrukturens betydelse för
näringslivet.
Seminariet arrangeras tillsammans med Region Skåne (https://www.skane.se/).
Skånes infrastruktur bildar idag en flaskhals i Sveriges export och import. En stor del av
trafiken både på spår och vägar i regionen är transittrafik för nationellt gods. Sverige
riskerar att inte kunna ta tillvara på de möjligheter till ökad utrikeshandel som ges med
nya internationella satsningar.
Vi vet nu att Fehmarn Bält-förbindelsen är klar om tio år. I Skåne kommer dessutom
satsningar på fyrspår och eventuellt nya stambanor hela vägen till Stockholm. SJ har nu
också pekat ut Öresundsregionen som ett framtida center för internationell tågtrafik.
Tillgången till Hamburg öppnar helt nya perspektiv. Både för logistik i norra Europa och
arbetsmarknader. Samtidigt börjar internationella resmål som ESS i Lund att tas i drift.
På konferensen kommer vi att diskutera hur detta påverkar näringslivet och politiken
under kommande år.
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Talare på konferensen:
• Christer Fritzson (https://www.linkedin.com/in/crister-fritzson-65445017/),
verkställande direktör & koncernchef, SJ
• PM Nilsson (https://www.linkedin.com/in/pm-nilsson-2890ba60/), politisk redaktör,
Dagens Industri
• Michael Svane (https://www.linkedin.com/in/michael-svane-1b56738/),
branschdirektör, Dansk Industri
• Per Tryding (https://www.linkedin.com/in/pertryding/), vice vd och policychef
Sydsvenska Handelskammaren

Fler namn och mer information tillkommer.
Varmt välkommen!

Datum och tid
4 februari 2020, 11:30 - 15:00
Plats
Börshuset, Stora Börssalen, Skeppsbron 2, Malmö

Pris & övrig information
Kostnadsfritt.
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Sista anmälningsdag är 28 januari.
Utebliven närvaro vid kostnadsfritt event debiteras 300kr.

Vi inleder med gemensam lunch!
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Anmäl dig
(https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42475F44724041504A7040)

Ladda ner inbjudan som pdf (https://handelskammaren.com/evenemang/skanesom-hub-for-internationell-tagtrafik/?generate_pdf=1)
Kategoriserad i Konferens (https://handelskammaren.com/evenemang/?category=551),
Skåne (https://handelskammaren.com/evenemang/?category=575)

Per Tryding

Jacob Elander

vVD och Policychef

Analys och Kommunikation

Vice President

Analysis and Communication

040-690 24 09

040-690 24 62

per.tryding@handelskammaren.com
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DELA

Beräkna kostnaden för medlemskap
Använd kalkylatorn för att se vad ett medlemskap kostar. Årsavgiften är 3 825 kr exkl moms för
företag med upp till och med 10 anställda. Avgiften stiger om antalet anställda är fler än 10. Allt utom
500 kr är avdragsgillt.

Antal anställda

0
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3825:- / år

Kontakta oss (https://handelskammaren.com/kontakta-oss/)
Om oss (https://handelskammaren.com/om-oss/)
Pressrum (MyNewsDesk) (http://www.mynewsdesk.com/se/sydsvenskahandelskammaren)
Handelskammaren på Facebook (https://www.facebook.com/Handelskammaren.se/)
Handelskammaren på LinkedIn (https://se.linkedin.com/company/handelskammaren-sydsvenskaindustri--och-handelskammaren)
Handelskammaren på Twitter (https://twitter.com/handelskammare)
Handelskammaren på Instagram (https://www.instagram.com/handelskammaren/)
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
MALMÖ · HALMSTAD · HELSINGBORG · KALMAR · VÄXJÖ
Huvudkontor
Skeppsbron 2, 211 20 Malmö
Telefon: 040-690 24 00
info@handelskammaren.com
Läs mer (http://handelskammaren.com/wp-content/uploads/2018/05/Dataskyddspolicy-SydsvenskaHandelskammaren-april-2018.pdf) om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Öppettider hantering av exportdokument:
Malmö:
Må – Fr 9.00-15.00 (jun-aug), Certiata Plus till 15.00
Må – Fr 9.00-15.30 (sept-maj), Certiata Plus till 15.30
OBS! V. 29-32 lunchstängt 12-13
Växjö:
Må – Fr 9.00-14.30 (jun-aug), Certiata Plus till 15.00
Må – Fr 9.00-15.00 (sept-maj), Certiata Plus till 15.30
OBS! Lunchstängt 12-13
Halmstad: ring 035-240 07 50

CERTIATA® Plus (https://www.certiata.se/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f)

Nyhetsbrev
Prenumerera här
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Fält markerade med en * är obligatoriska
E-post

Vilket/vilka nyhetsbrev vill du ha?
Internationellt nyhetsbrev
Veckobrev med inbjudningar
Jag godkänner att ni sparar min e-postadress (GDPR) *
För att kunna spara er e-postadress krävs att ni godkänner detta.
Läs mer om GDPR och hur vi hanterar dina uppgifter här. (https://handelskammaren.com/wpcontent/uploads/2018/05/Dataskyddspolicy-Sydsvenska-Handelskammaren-april-2018.pdf)

SKICKA

Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi är
Sydsveriges största affärsnätverk, företagens egen lobbyist och expert på internationell handel.
Handelskammaren har runt 2 500 medlemsföretag. © Copyright Sydsvenska Industri- och
Handelskammaren 2016. All rights reserved.

(https://handelskammaren.com/)
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