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Föreläsare vid NTMs årsmöte 2023 
Bo Normark, EIT Innoenergy 

 

Bo har lång industriell erfarenhet från ABB och är ledamot i Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Hedersdoktor på KTH.  De 
senaste 10 åren har han fortsatt arbetat med såväl offentliga som 
privata uppdrag inom energisektorn. Den huvudsakliga uppgiften har 
varit att arbeta för EIT InnoEnergy, ett innovationsföretag delägt av 
EU Kommissionen med uppgiften att medverka till skapandet av ny 
industri i Europa inom hållbarhetsområdet. Han arbetar som 
rådgivare till ett stort antal start-up-företag i Europa och Sverige 
varav Northvolt och H2 green Steel är de mest välkända. 

Sebastian Bäckström, IVL – Svenska Miljöinstitutet 

 

Expert hållbara transportsystem och projektledare för projektet 
”Miljöeffekter av elektrifierade godstransporter”. Sebastian har 
bidragit till NTMs utveckling sedan 1996 och besitter ledande 
kunskaper inom energi-, klimat- samt miljöeffekter kopplat till 
transporter. 

Ted Lundström, Ovako Group och Staffan Johannesson, Volvo Cars 

  

Head of global logistics på Ovako group, har under många år 
jobbat med transporter inom de flesta trafikslag. Ovako som 
världsledande inom stålindustrin vad gäller låga CO2 utsläpp 
har nu transporterna under nära uppsikt för att utarbeta 
strategier som gör skillnad på riktigt. Han figurerar även som 
ordförande i Näringslivet Transportråd och som 
styrelsemedlem i NTM. Han har tidigare erfarenhet från 
skogsindustrin och DB Schenker. Staffan Johannesson, Head of 
Sustainability – Logistics, Volvo Cars  

Fredrik Larsson, Svensk Sjöfart 

 

NTMs ordförande samt miljö- och klimatansvarig på Föreningen 

Svensk Sjöfart sedan 2014. Fredrik representerar 

sjöfartsnäringen i den svenska delegationen till FN:s 

sjöfartsorgan och är engagerad i en rad internationella 

sjöfartsorgan med fokus på klimat- och energifrågor. Han har 

vid flera tillfällen varit tillförordnad expert i regeringens 

Miljömålsberedning. 

Magnus Swahn, NTM 

 

Magnus Swahn leder det kontinuerliga arbetet med att underhålla 
och utveckla NTMs informationsplattform. Magnus har varit verksam 
inom transport- och logistik sedan början av 1990-talet och var med 
och initierade NTM 1993. 

 


