
Tanktransportdagen vänder sig till åkerinäringen och intressenter inom vägtransport 
i tank och bulk. Ett brett konferensprogram ingår under ett dygn ombord på Viking 
Lines Cinderella. Transportnäringens specialister ger en uppdatering i frågor som nya 
ADR-regler, utbildning och tillsyn, tyngre och längre lastbilar, färdplan för fossilfrihet 
med mera.  

NÄR? 
Torsdag 11 april: samling kl 15:00 på Viking Line-terminalen i Stockholm
Fredag 12 april: Cinderella ankommer åter till Stockholm kl 15:15. 

Förutom ett brett konferensprogram med många sakkunniga inom branschen, finns 
på kvällen nattklubbsorkester och dansband ombord. Förutsättningarna är därför 
mycket goda för kompetensutveckling, nätverkande och att umgås under trevliga 
former. Ål dersgräns på Cinderella är 20 år. Utan giltig legitimation nekas ombord-
stigning.

PRIS? 
Konferensavgiften är 2 950 kr. För medföljande som inte är konferens deltagare är 
avgiften 950 kr i delad hytt. I avgiften ingår buffémiddag, sjöfrukost, buffélunch samt 
logi i Comforthytt med dubbelsäng eller standardhytter.
I mån av plats finns möjlighet att boka en bekväm och säker parkeringsplats ombord på 
båten för 300 kr tur och retur. (erbjuds i turordning efter anmälningsdatum) Biljett får 
du kl 15:00 och kör sedan ombord kl 16:00 och tar hissen till konferensen på plan 9.

ANMÄLAN:  
Anmäl dig och dina anställda till en riktigt trevlig och lärorik konferens, senast 1 mars.   
All info finns på vår hemsida: www.akeri.se/event
Vid frågor ring Malin Carlsson 010-510 54 42, eller maila: malin.carlsson@akeri.se.
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Med reservation för programändringar. Svensk tid gäller för hela programmet.

TORSDAG 11 APRIL
15:00 Samling på Viking Line-terminalen, Stadsgården. Registrering och incheckning klar   
senast 15:45.
16:00 Ombordstigning i grupp på Cinderella för samling på konferensen. 

Konferens däck 9
16:30 Inledning av moderator Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag.
16:35 Klimatprogram för godstransporter. 
 Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige.
16:55 Åkerinäringens färdplan mot fossilfrihet. 
 Tove Winiger, Sveriges Åkeriföretag.
17:20 Beslutsfattare om tyngre och längre fordon, vägskatt, drivmedel, robusthet.  
 Anders Åkesson (C), riksdagen, vice ordförande trafikutskottet.
18:00 Cinderella avgår från Stockholm. Hytter blir tillgängliga.
18:30 Buffémiddag, däck 8, reserverade bord. Visa din namnskylt.

FREDAG 12 APRIL 
07:30  Sjöfrukost, däck 8.
08:00 Cinderella avgår från Mariehamn.

Konferens däck 9
09:00 Nya ADR-regler 2019. Multilaterala avtal. Johan Karlsson och Henric Strömberg, MSB.
10:00 Tillsyn av ADR. Patrik Wärlander, Polisen.
10:20 Paus, kaffe, frukt.
10:40 Biodiesel – hur stor är potentialen? Hur påverkas volymerna av reduktionsplikten?
 Vilken politik behövs för att skala upp? Lars Lind, Adesso BioProducts AB (f.d. Perstorp)
11:10 Vilken mix av biobränslen, elvägar och batteriteknik uppnår fossilfria gods  -   
transporter på väg? Björn Nykvist, Stockholm Environment Institute
11:40 Paus, kaffe, frukt.
12:00 Tankfordon för högre bruttovikter i Sverige och Finland. Sven-Åke Sleth, Samat Nordic AB
12:20 ADR-utbildning nu och i framtiden. Joakim Nielsen, DGM Sverige.
12:40 Aktuellt i åkerinäringen. Rickard Gegö/Ulric Långberg, Sveriges Åkeriföretag.
13:00 Konferensen avslutas.
13:00 Buffélunch, däck 8, reserverade bord. Visa din namnskylt.
15:15 Cinderella anländer till Stockholm.

PROGRAM
TANKTRANSPORTDAGEN


