
TID: 7 mars kl. 8.30-12.30.

Registrering och kaffe från kl. 8.00.

Lunch med mingel från kl. 12.30.

PLATS: Lindholmen Science Park, 

Lindholmspiren 3-5, Göteborg

ANMÄLAN: via http://tinyurl.se/ntfvast

senast den 28 februari.

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!

Hur får vi trafiksäkrare transporter? Vilka möjligheter erbjuder tekniken och vad 

krävs av oss människor? Självkörande lastbilar - hype eller verklighet? 

Göteborg är i förvandling - hur påverkas framkomligheten under byggtiden? 

NTF bjuder i samarbete med SAFER, Sveriges Åkeriföretag och Volvo Trucks 

in till en förmiddag om dagens utmaningar och framtidens möjligheter! Ta del 

av ny kunskap, diskutera nya perspektiv, träffa sakkunniga och kollegor. 

Seminariet riktar sig till dig som är beslutsfattare inom åkerinäringen, 

upphandlare av transporter eller på annat sätt arbetar med tung trafik och 

säkerhet på väg.

UR PROGRAMMET ONSDAG DEN 7 MARS, GÖTEBORG

Inbjudan till seminarium 7 mars

Ledarskapet i yrkestrafiken behövs för att Nollvisionen ska lyckas

Maria Krafft, måldirektör Trafikverket

Bättre samverkan = ökad trafiksäkerhet

Birgitta Härle, Sveriges Åkeriföretag

Folk somnar inte bakom ratten, men dör ändå av trötthet. Hur går det till?

Mikael Ljung Aust, forskare SAFER

Självkörande lastbilar – hype eller verklighet?

Sasko Cuklev, Director Autonomous Solutions Volvo Trucks

Trafikpolisens roll igår, idag och imorgon

Jenny Wester, chef trafiksektionen Polismyndigheten Region Väst

Hur beter vi oss i trafiken? Om förarbeteende och säkerhetskultur

Christina Stave, forskare VTI

Hastighetsefterlevnad tung trafik – hur står det till?

Marie Nordén, generalsekreterare NTF

Göteborg är i förvandling – hur påverkas framkomligheten under byggtiden? 

Anita Jisonsund, företagskommunikatör Trafikkontoret Göteborgs Stad

Framtidsspaning: Hur kan morgondagens teknik bidra till säkrare transporter?

Petter Hagberg, teknologistrateg, AB Volvo

Vi bjuder på lunch – mingla och diskutera!

Med reservation för ändringar.

http://tinyurl.se/ntfvast
mailto:vast@ntf.se

