
Hans Rode, senior advisor 
Hans Rode har tidigare arbetat 
som regionchef i Vägverket/
Trafikverket i Stockholm. Han 
har även varit utvecklingschef 
på Trafikverket och anställd vid 
Regeringskansliet där han bl.a. 
arbetade med västsvenska  
paketet och Sverigeförhand-
lingen. 

Hans kommer utifrån sin erfa-
renhet beskriva vad som är vik-
tigt att tänka på för att förbättra 
möjligheterna att få finansiering 
av infrastrukturprojekt. Objek-
ten i kommande planer kommer 
att bli utsatt för stor konkurrens 
och förberedelserna är därför 
viktigare än någonsin. Föredra-
get avslutas med en frågestund. 

”Utmaningar och möjligheter för 
industrier och företag i Bergslagen”
Regeringen har utlovat större satsningar på infrastruktur än någonsin i mo-
dern tid. Regeringens mål är inte bara att hela landet ska leva. Hela landet 
ska växa! 

Bergslagen svarar för 40 procent av landets export och omsätter 150 miljar-
der. 22 procent av Sveriges sysselsättning sker här. Men hur ser förutsätt-
ningarna ut, vilka utmaningar och möjligheter finns för industri och före-
tagande i Bergslagen? Vad görs för att stärka och utveckla infrastrukturen 
i Bergslagen så att industrin kan fortsätta utvecklas och nya näringar växa 
fram?

Program   

08.15   Avresa med gemensam buss för de som önskar från   
	 	 Borlänge	centralstation	(ange	i	anmälan).

09.00		 	 Ankomst	ABB,	fika	och	introduktion.	Fredrik Rönning,  
  Kommunstyrelsens ordförande (KSO) Smedjebacken och  
  Jan Bohman, KSO Borlänge hälsar välkommen. Moderator  
  för dagen Ingrid Saksvik.   
 
09.30	 	 Utmaningar,	möjligheter	och	behov	av	en	välfung-	 	
	 	 erande	infrastruktur	i	Bergslagen. ABB och Ovako. 

10.45	 	 Visning	av	ABBs	transformatorer	

Ca	12.00		 Lunch	gemensam förflyttning till Samarkand

13.00		 	 Hur	bör	man	arbeta	för	att	optimera	sina	möjlig-	 	
	 	 heter	att	få	med	sina	objekt	i	nationellplan?	Hur		 	
	 	 utmärker	man	sig	i	konkurrensen?	Hans Rode.

14.00		 	 Fika

14.15		 	 Utvecklingen	av	infrastrukturen	i	Bergslagen.
  Catherine Kotake.  

15.15		 	 Avslutande	reflektioner. ABB, Ovako, Västerås Hamn, Leif  
  Pettersson, KSO Ludvika och Jan Bohman, KSO Borlänge.

ca 15.45  Dagen avslutas. Gemensam buss mot Borlänge.

Catherine Kotake, Regional 
direktör Trafikverket Mitt
Regeringens uttalade intention 
är att hela landet ska leva och 
utvecklas men avspeglas bilden 
i genomförda- och planerade 
infrastruktursatsningar? Tra-
fikverket ger sin syn på plane-
ringsunderlag, prioriteringar 
med begränsade medel och 
utvecklingen av Bergslagens 
infrastruktur.

I samarbete med: 

INFRAM-DAGEN 
Plats: ABB & Samarkand Ludvika, 9 mars.

Valhallavägen 2 & Fredsgatan 27

Anmäl dig senast 2 mars:  www.infram.se/news/anmalan

Dagen livesänds även på 
inframs facebooksida

Visning 
ABBs transformatorer.


