
TID: 8 november kl. 8.30-12.00

Registrering och kaffe från kl. 8.00

Lunch med mingel från kl. 12.00.

PLATS: Studion SAFER, Lindholmen

Science Park, Lindholmspiren 3-5, 

Göteborg

ANMÄLAN: https://tinyurl.com/ntfvast

senast den 31 oktober.

Seminariet är kostnadsfritt, men om du 

inte närvarar och ej har avanmält dig, 

faktureras du en avgift på 495 kr.

Vid frågor, mejla vast@ntf.se

Antalet platser är begränsat, så se till 

att säkra din plats redan idag!

Välkommen!

NTF bjuder i samarbete med Sveriges Åkeriföretag, Volvo Trucks och SAFER 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 TORSDAGEN DEN 8 NOVEMBER 

Det utökade beställaransvaret – krav enligt den nya lagen

Mikael Kyller, utredare Enheten trafikföretag, Transportstyrelsen

Uppföljning för att främja trafiksäkra transporter 

Staffan Johannesson, Hållbarhetsansvarig Supply Chain Management, Volvo Cars

Fair Transport – från ställningstagande till åtagande

Thomas Hammarström och Birgitta Härle, Sveriges Åkeriföretag

Vägen mot Noll: vad är på gång?

Agneta Berlin och Malin Lundgren, NTF

Workshop:

- Hur kommer den nya lagen att påverka transportnäringen och upphandlare?

- Vad kan vi göra för att få en säkrare tung trafik?

- Hur kan vi samverka för att uppnå lösningar och göra skillnad?

Vi bjuder på lunch – mingla och diskutera!

Med reservation för ändringar.

https://tinyurl.com/ntfvast
mailto:vast@ntf.se

