
TID: 28 november kl. 10 00-15 00

Registrering och kaffe från kl. 09 30

Lunch med mingel från kl. 12.15.

PLATS: Conventum Konferens, Olof 

Palmes Torg 1, Örebro

ANMÄLAN: till hans.moberg@ntf.se 

senast den 25 oktober.

Seminariet är kostnadsfritt, men om du 

inte närvarar och ej har avanmält dig, 

faktureras du en avgift på 495 kr.

Vid frågor, hans.moberg@ntf.se

Välkommen!

NTF bjuder i samarbete med Sveriges Åkeriföretag och Volvo Trucks in till 

uppföljningsmötet till seminariet Säkrare tung trafik. På vårens seminarium fick 

vi ta del av dagens utmaningar och framtidens möjligheter, vi fick till oss ny 

kunskap och goda exempel samt möjlighet att ställa frågor, mingla och 

diskutera. 

Sedan den 1 juli gäller den nya lagen om utökat beställaransvar vid köp av 

transporter. Den som upphandlar har ett uttalat ansvar att kontrollera att 

transporten sköts på rätt sätt genom hela kedjan och förhoppningsvis kommer 

lagen att bidra till säkrare transporter. Vi är många som vill verka för en säkrare 

tung trafik – men vad gör vi? Vad finns det för lösningar? Hur kan vi som olika 

intressenter bidra? Och hur kan vi samverka mot ett gemensamt mål? 

PROGRAM ONSDAGEN 28 NOVEMBER

09 30 Anmälan,, kaffe

10 00 Välkommen, dagens syfte och mål

Hans Moberg, NTF, Patrick Magnusson, SÅ

10 15 SSAB tillämpning vid upphandlingar av transporter

Roger Lindgren, SSAB

11 00 Beställaransvar – vad regleras i nya yrkestrafiklagen?

Mattias Andersson, P-G Persson, Transportstyrelsen

11 30 Nya föreskrifter lastsäkring, krav på vinterdäck, examination ADR-intyg, 

nya bruttoviktsregler, EU:s nya kontrolldirektiv

Mats Willén , sakkunnig

12 15 Lunch

13 15 Workshop:

-hur kommer den nya lagen och de nya direktiven att påverka transportnäring 

och upphandlare?

-hur kommer den nya lagen att påverka en ökad trafiksäkerhet?

-hur kan vi samverka mot ett gemensamt mål?

14 30 Summering av dagen, hur går vi vidare?

14 45 Avslut, kaffe 

Inbjudan till uppföljningsmöte  28 november

med reservation för ändringar.


