
Fremtidens 
transportløsninger

Registrer deg her

Jubileumskonferanse og utstilling Nordic Logistics Association, NLA, 10 år

Automessen, Nova Spektrum, Lillestrøm – 28. september

11.00 10 år med nordisk samarbeid – hva har vi fått til?

 Formann i NLA Erik Østergaard
 Statsråd Jon-Ivar Nygård
 Representanter fra EU-parlamentet, IRU (International
 Road Transport Union) og Stortinget
 Marian Raluca, General Delegate of the
 Permanent Delegation to the EU
 International Road Transport Union (IRU)
 Ewa Ptaszynska, Policy Officer/HoU/DG Move 

 Godt nordisk samarbeid avgjørende for næringens 
 fremtidige rammebetingelser?
 EUs «Fit for 55»-pakke i lys av krigen i Ukraina
 • Implementering av mobilitetspakkene – avgjørende for 
  næringens fremtid? v/representanter for EU-parlamentet  
  og EU-kommisjonen.

13.00 Lunsj og mingling i konferansesalen
 og utstillingen

14.00  Fremtidens transportnæring

 Det store bildet, hvilke muligheter finnes og hvorfor tror  
 vi dette er løsningen?
 Hva er utslippsreduksjonene for de ulike drivlinjene?
 •   Lastebilens fremtid er elektrisk! Strategiske tanker om 

drivlinjer i lyset av klima- og energikrisen.»
  Sebastian Blum, leder E-mobilitet Lastebil / eMobility
  Manager Trucks Bertel O.Steen, John Laustad, direktør for
  markedsføring, kommunikasjon og bærekraft, Norsk Scania

14.00  Fremtidens transportnæring
 
 Hvilke energikilder finnes i dag og hva kommer vi til å
 bruke i fremtiden?
 • Biodiesel, Syntetisk diesel, P2X, Biogass, Strøm, Hydrogen, 
  Sjur Haugen, Director Product Quality & Development,  
  Circle K Norge

 Teknologinøytralitet er viktig for å lykkes.  
 Kravet til sporbarhet.

 Hvordan kan vi raskere få en overgangen til elektriske 
 tunge biler?

 Når kommer ladenettverket for tungbiler og hvordan  
 vil det fungere?
 Sigve Aasebø – Senior Advisor, Statens vegvesen

 Hvor fort vil skiftet komme og hva er kritiske 
 suksessfaktorer? 
 Ingelin Noresjø – prosjektleder, Grønt  landtransportprogram

 Når blir ny teknologi lønnsom?
 • TCO beregnet etter nye energipriser
  Inger Beate Hovi – Forskningsleder, TØI

 Er ny teknologi en bremsekloss for en raskere 
 overgang til reduserte utslipp?
 Trond Hovland – CEO, ITS Norge

 Hvordan utnytte dagens utstyr maksimalt for å  
 redusere utslippene?

16.00 Konferanseslutt

PROGRAM KONFERANSE:

UTSTILLING:
Se fremtidens 

transportteknologi og 
løsninger. Blant annet 
alle bilmerkenes nye 

modeller.

Program oppdateres fortløpende, se www.lastebil.no  
for mer informasjon

https://lastebil.no/Aktuelt/Hva-skjer/Paameldinger/Jubileumskonferanse-og-utstilling

