
Västra stambanan
måste byggas ut
Inom kort fattas beslut om Infrastrukturplanen för 2018-
2029. I denna plan finns just nu inte en utbyggd kapacitet 
på Västra stambanan på sträckan Alingsås-Göteborg med. 

Parallellt är en nationell godstransportstrategi på väg fram 
för beslut. Här är det oerhört viktigt för hela näringslivet i 
Västsverige att tillgängligheten till Göteborgs hamn ökar.

Med seminariet vill vi lyfta fram behovet av att ytterliga-
re ett dubbelspår på sträckan Alingsås-Göteborg kommer 
till stånd. Det skulle skapa stabilitet för Västra stambanan 
och möjliggöra för såväl ytterligare godstransporter som 
ge snabbare persontransporter mellan landets två största 
kommuner

Seminarium om behovet av en utbyggnad av Västra stambanan
Torsdag 5 april kl. 10.00-12.30, Mössebergsgården, Scheelegatan 44, Falköping

Initiativtagare och inbjudare till seminariet är Socialdemokraterna i Skaraborg

Seminariet inleds av Tomas Arvidsson, 
som är ordförande i Sveriges Transport-
industriförbundets järnvägskommitté 
och ledamot av förbundets huvudstyrelse 
samt även vice ordförande i Svenskt 
Näringslivs allmänna avdelning och 
svensk ledamot i ”Rail Logistics Institute” 
vid European Association for Forwar-
ding, Transport, Logistics and Customs 
Services.

Tomas Arvidsson kommer att ge en bild 
av godstransporter på järnväg i Sverige 
idag, förväntad utveckling samt Västra 
stambanans möjligheter. 
Fredrik Bärthel presenterar sedan Tra-
fikverkets utredning om banan.

Efter inledningen följer ett panelsam-
tal med Bjarne Pettersson, regionchef, 
Västsvenska Handelskammaren, som 
samtalsledare.

Deltagare i panelen är:
• Tomas Arvidsson, Sveriges Transport-
industriförbund
• Fredrik Bärthel, Trafikverket
• Lennart Karlsson, logistikchef, Jula AB
• Jan Bremer, Västra stambanegruppen
• Stig-Göran Thorén, Göteborgs hamn

Efter panelsamtalet kommer det att ges 
möjligheter till frågor från publiken.
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Anmälan görs senast den 3 april till lu@olaussongroup.se. 
I direkt anslutning till seminariet ges en möjlighet till information och studiebesök på Skaraborg Logistic Center i Falköping. 
Om du vill delta på denna anger du det vid anmälan.
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