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News from NTM – February 2015 
Vänligen sprid detta till andra i din organisation 

Please distribute this to others in your organisation 

 

Tycker ni att någon mer i er organisation ska få detta nyhetsbrev? Meddela oss deras e-

postadress så uppdaterar vi vårt medlemsregister 

 

Do you want some additional person in your organization to receive this newsletter? Send us 

the e-mail address and we will update our list of receivers.  

 

 

NEWS (English below) 

 

NTM:s styrelse har beslutat att förnya NTM:s interna arbetssätt genom att framöver driva all 

utveckling i projektform istället för dagens fasta arbetsgrupper. Målsättningen är att därmed 

öka tempot genom att bättre definiera vad, när och med vilka resurser som förbättringar ska 

genomföras. Våra fokusområden kommer att bestå kring Gods & logistik, Resor, 

Upphandling, Drivmedel samt att aktivt verka för en levande mötesplats kring hållbara 

transporter. Mer detaljer kring hur arbetet kommer att bedrivas kommer att utvecklas under 

våren och redovisas på hemsidan.  

 

The board of NTM has decided to update the present internal work process of NTM by 

shifting towards development through projects rather than today´s working groups. Through 

defined objectives, deadlines and resources the ambition is to increase development pace. Our 

focus areas remains on Goods & Logistics, Travel, Procurement, Fuels and aiming to support 

an active meeting spot on sustainable transport. More details on ongoing work will be 

published on the web page during the spring. 

 

 

MEETING SPOT  

 

Lär känna NTMCalc 3.0 på mindre än två timmar 
 

16 mars (In Swedish). Deltag i vårt webinar på svenska från 10.00 till ca 11.30. Anmäl er 

senast den 12 mars per mail till info@ntmcalc.org. Du kommer att få en inbjudan med 

inloggningsuppgifter en dag före webinariet. 

 

 

Get to know NTMCalc 3.0 in less than two hours 
 

March 23. Participate in our English spoken webinar from 10 a.m. to 11.30 a.m. Latest 

registration March 19 through info@ntmcalc.org. You will receive an invite the day before 

the webinar. 
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NTMs årsmöte 2015 - Nytt och fräscht (only Swedish spoken speakers) 
- Nytänkande unga medarbetare med fräscha idéer kan utveckla mer hållbara transporter 

 

Datum: 16 april 

Tid: 10.00-16.00 med mingel fram till 17.00 

Plats: Lilla Bommen 3 i Göteborg hos DB Schenker  

 

Årets tema handlar om att stimulera förnyelse av transportbranschen för att skapa mer 

hållbara lösningar. Vår avsikt är att lyfta fram våra egna nya möjliggörande verktyg, visa hur 

dessa praktiskt kan tillämpas och lyfta fram frågan om hur yngre medarbetare kan driva på 

förnyelsen.  

 

- NTMCalc 3.0 på väg mot 4.0 

- NTME2cap ett nytt sätt att ställa krav på transporter 

- Nya applikationer byggda på NTMCalc web service 

- Goda exempel som förbättrar transportbranschens hållbarhetsprestanda 

- Nya & fräscha medarbetare kan utveckla mer hållbara transporter 

(Sustainergies presenterar sin verksamhet för att sammanföra hållbarhetsintresserade 

studenter med näringslivet) 

 

Anmälan: Deltagande är kostnadsfritt för NTMs medlemmar. Anmälan sker till: 

info@ntmcalc.org senast den 9 april. 

 

Ekotransport 2030 (only Swedish spoken speakers) 
- Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta 

 

Datum: 28 april 

Tid: 09.00 – 17.00 med mingel fram till 18.00 

Plats: Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm 

 

NTM är med och arrangerar ett delseminarium vid Ekotransport 2030. Programmet är 

spännande och detta kommer att erbjuda en bra mötesplats för dig som vill knyta kontakter 

och lyssna på bra föreläsningar. 

 

NTMs medlemmar erbjuds 500 kronor i rabatt. För att få tillgång till rabatten ska ni skriva 

"medlem NTM" i rutan övrig information, samt förstås vara medlemmar i NTM. Tyvärr finns 

det ingen möjlighet att ge medlemspriset retroaktivt, dvs. om någon som är medlem redan har 

betalat kan vi inte ge tillbaka pengar    

 

Programmet omfattar: 

Sveriges väg mot 2030-målet – indikatorerna som följer utvecklingen 

Omställningens risker och möjligheter 

Så arbetar Europa mot 2030  

Årets fokusland: Så driver Holland utvecklingen mot hållbara transporter 

Förnybara drivmedlen – vilka vinner, vilka ska bort? 

Styrmedel för mer förnybart 

Framtidens attraktiva städer för cykel och gång 

Bussar eller spårburen trafik för att öka kollektivtrafikens kapacitet 
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Bilpooler och andra alternativ till att äga egen bil 

Effektivare transportlogistik för att minska utsläppen 

Framtidens bilar – redan i dag 

 
Programmet: http://www.miljorapporten.se/download/18.144972a51495db7dbc818e7/141
7099387760/Program+Ekotransport+2030.pdf 
 
Anmälan görs på: http://www.ekotransport.se 
 
 

 

Magnus Swahn 
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