
Invitasjon til 
Røroskonferansen

10. – 12. februar 2023 



Program fredag 10. februar

Sesjon 1: Krise, innovasjon og utvikling (10.00 – 12.50)

• Åpning ved styreleder Trine Lossius Brendryen
• Energi - krig skaper nye utfordringer for en 

samfunnskritisk infrastruktur v/Ståle Gjersvold, 
konsernsjef Trønderenergi

• Fra lefse til landbasert produksjon av røye v/Jon Helge 
Inderdal, Daglig leder Blåfjell AS 

• Fremtidens logistikkstrømmer i en sirkulær verden 
v/Aleksander Haneng, Direktør for Innovative 
Partnerskap, Posten Norge AS

• Jernbanen – den fremtidsrettede grønne 
transportløsningen, v/Oskar Stenstrøm, Godsdirektør 
Bane Nor

• Studentpresentasjoner

Pause med sponsorvandring

Lunsj 12.50 – 13.50

Sesjon 2: Fremtidens energikilder – energieffektiv transport 
(13.50 – 16.20)

• Grønn omstilling gjennom 100 år på kysten v/reder Ivar 
Ulvan, Egil Ulvan Rederi

• Grønne skip med vind i seilene v/Eivind Dale, DNV/Grønt 
Skipsfartsprogram

• ASKO sin grønne omstillingsreise til sjøs og på vei v/CEO 
Kai Just-Olsen, Asko Maritime

• Viktige steg mot en karbonnøytral fremtid v/Jogeir 
Munkeby, Gasum

• Aasmund Aanestad, Key Account Manager Cargonet
• Fremtidens bærekraftige godstransportløsninger v/Torild 

Saltvik Aarbergsbotten, seksjonsleder mobilitet Trøndelag 
fylkeskommune

Pause med sponsorvandring

18.00: Bar og mingling
18.30: Middag
20.00: Pubquiz med Finn Bjelke



Program lørdag 11. februar

09.00: Årsmøte i Logistikkforeningen avd. Trøndelag

Sesjon 3: Hvem frakter varene i fremtiden? (10.00 –
13.00)

• Hvorfor velger ikke dagens ungdom å bli sjåfører 
v/Ole Hagen, Næringspolitisk direktør NHO LT

• Uten lærlinger stopper faktisk Norge v/Tor Anders 
Gulbrandsen, daglig leder Opplæringskontoret for 
transportfag

• En samlasters erfaringer v/Schenker
• Transportørens hverdag og utfordringer 

(foredragsholder under avklaring)
• Sofadebatt

Pause med sponsorvandring

Lunsj 14.00

Festmiddag

18.30: Aperitiff gropa bak Falkbergesalen
19.00: Festmiddag

- Toastmaster og underholdning: Klaus Sonstad med 
Åsmund Flaten
- Utdeling av logistikkprisen



Praktisk opplysninger

• Sted: Røros Hotell, An Magritts vei, 7374 Røros. Tlf.: 72 40 80 00
• Tid: Fredag 10. februar til søndag 12. februar
• Påmelding via våre hjemmesider: RØROSKONFERANSEN – Logistikkforeningen.no

• Frist for påmelding er 15. januar.
• Ved avbestilling etter 15.01.2023 eller uteblivelse fra konferansen, forbeholder vi oss 

retten til å belaste egenandel og eventuelle kostnader dersom hotellrom ikke blir 
solgt.

Vi sees på Røros!

• Konferansepakker:

• På lørdag er det et alternativ å delta lunsj hos Røros Rein (i stedet for lunsj på 
hotellet). Pristillegg kr 150 kr pr. person som kan bestilles ved påmelding (70 
tilgjengelige billetter)

• Hotellpriser pr. natt (inkl. mva):
Torsdag – Fredag: kr 1.635.
Fredag – Søndag: kr 1.985.
Student pr natt i delt rom: kr 1.000.

Overnatting bestilles ved påmelding. Overnatting betales direkte til hotellet. 
Ved ankomst torsdag inngår frokost fredag. Vi har tilgjengelig et antall 
superior rom, disse kan bestilles ved påmelding mot et tillegg på 625 kr.

Konferansepakker Pris Inkluderer

Fredag – søndag 4.800 (eks. mva)
6.000 (inkl. mva)

Deltagelse på hele konferansen, inkludert lunsj og 
middag fredag og lørdag, frokost (ved overnatting på 
hotellet) lørdag og søndag 

Fredag 3.000 (eks. mva)
3.750 (inkl. mva)

Deltagelse på konferansen fredag, inkl. lunsj fredag

Senior 1.200 (eks. mva)
1.500 (inkl. mva)

Deltagelse på hele konferansen, inkludert lunsj og 
middag fredag og lørdag, frokost (ved overnatting på 
hotellet) lørdag og søndag 

Student 0 Overnatting i 3-sengsrom. Deltagelse på hele 
konferansen, inkludert lunsj og middag fredag og 
lørdag, frokost (ved overnatting på hotellet) lørdag og 
søndag 

https://logistikkforeningen.no/roroskonferansen2023/

