INBJUDAN
21 AUGUSTI 2018
PRESENTERAR I SAMARBETE MED

eventet
Belt and Road Initiative (BRI) – Sidenvägsinitiativet
Sidenvägen mellan Kina, Centraleuropa och Norden för ökad nordisk attraktionskraft
Datum: 2018-08-21
Tid: 08.30 – 15.30
Plats: Umeå
Lokal: Väven/P5
Avgift: 1 500 SEK exklusive mervärdesskatt
Föredragshållare och moderator presenteras i slutet av denna inbjudan

Anmälan:

lars.kohler@consultor.se
Ange namn, företag/organisation, befattning, företagsadress, faktureringsadress, alla kontaktuppgifter.
Anmälan är bindande och deltagaravgiften faktureras efter anmälan.
Meddela även om du vill ha speciell kost.

Program
08.30 Registrering, kaffe/smörgås och mingel
09.00 Välkommen
– Lars Köhler, Consultor Kommersialisering av transportinfrastruktur och ordförande i Västerbottens
Handelskammares Trafikutskott.
– Lovisa Uhlin, Region Örebro Län.
– Ola Nordebo, moderator, politisk redaktör, Västerbottens-Kuriren.

09.15

Sidenvägsinitiativet ur ett politiskt- och transportmässigt perspektiv
– Susan Ritzén, SVT:s Asienkorrespondent, om Sidenvägen – Världens största infrastrukturprojekt.
Hon ska under ett år göra en TV-dokumentär om Sidenvägsinitiativet.

09.45 Risker och möjligheter för Sverige och Europa i Sidenvägsinitiativet
– Viking Bohman, Stockholm Belt and Road Observatory.

10.15 Paus, kaffe och mingel
10.45 Transporter mellan Norden och Kina – nordiska regioner
– Mats Gunnarsson, ordförande för nämnden Samhällsbyggnad, Region Örebro Län.
– Joakim Berg, projektledare Botniska korridoren
– Johan Ignell, Scandinavian Shipping & Logistics, speditör med erfarenheter av Sidenvägen.

12.00 Stående lunch och mingel
13.00 Transport- och logistiksutbudets framtida utmaningar
– Micael Blomster samt representant från Kinno Oy/Kouvola Cargo Handling, Kouvola.
– Michael Sköld, Hallsbergs terminaloperatör Logent.
– Aktuell järnvägsoperatör och Scandmed korridoren.

14.00 Paus, kaffe och mingel
14.30 Sidenvägen i praktiken
– Företag presenterar erfarenheter av Sidenvägen – möjligheter och utmaningar
15.30 Sammanfattning och avslutning.
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Presentation av talare
Susan Ritzén

Susan Ritzén har arbetat som journalist på SVT i perioder sedan 1998, och är sedan 2015 SVT:s
Asienkorrespondent, baserad i Kina och med större delen av Asien och Oceanien som bevakningsområde.
Hon har bevakat One Belt One Road-projektet (OBOR) och dess konsekvenser för både Kina
och andra länder i regionen, bland andra Kazakstan, Sri Lanka och Australien. SVT har också våren 2018 haft en särskild satsning på att skildra Kinas nya inflytande genom OBOR tillsammans
med SVT:s korrespondenter över hela världen.
I höst kommer Susan Ritzén hem till Sverige igen och är tjänstledig ett år för arbete med en dokumentär om den nya Sidenvägen utifrån ett såväl makro- som mikroperspektiv, särskilt med
fokus på demokrati och mänskliga rättigheter.
Hon kommer att beskriva One Belt, One Road (OBOR) och hur det förändrar Kinas inflytande
i världen.
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Viking Bohman

Viking Bohman är en Kina-fokuserad analytiker som publicerat flera artiklar om Sidenvägsinitiativet i internationella magasin och tidskrifter. Han har tidigare arbetat vid Sveriges ambassad i Peking där han undersökte hållbart företagande inom den kinesiska industrin. Under våren grundade Viking tillsammans med
forskare vid Utrikespolitiska institutet ett nätverk vid namn Stockholm Belt and Road Observatory. Nätverkets syfte är att samordna och vidareutveckla svensk kunskap om Sidenvägsinitiativet. I sin presentation
kommer Viking att beskriva möjligheter och risker som projektet skapar för Sverige och Europa.

Se även artikel i Svenska Dagbladet 2018-08-05 via länken https://www.svd.se/sverige-bor-fa-eu-att-stallatydliga-krav-pa-kina
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Johan Ignell

Johan Ignell har de senaste 6 åren arbetat på olika positioner inom Greencarrier koncernen
som bland annat Trade Lane Manager Asien/Europa, KAM och nu senast som Rail Freight Manager. Johan har jobbat i Shanghai mellan åren 2014–2016 och skaffade sig där bland annat
erfarenhet kring den kinesiska kulturen och hur tågtransporter fungerar i praktiken.
Nu arbetar han som affärsutvecklare för Scandinavian Shipping & Logistics med fokus på att
utveckla deras tågtransporter till och från Kina. Scandinavian Shipping & Logistics har en stor

5

ambition att växa de kommande åren och ser den nya sidenvägen som en del i deras utvecklingsplan. Johan kommer att beskriva hur det faktiskt fungerar att transportera gods på tåg från
Kina.
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