
Hvordan få gods fra land til sjø? 
3. februar kl. 12.00 - 14.00

VIDAR ULRIKSEN
Statssekretær, Nærings- 
og fiskeridepartementet

JØRN ASKVIK
Daglig leder, Shortsea Promotion
Centre Norway (SPC-N)

Regjeringens ambisjoner om å flytte gods fra land til sjø
Statssekretæren utfordres til å fortelle hvilke forventninger han har til næringen, og ikke
minst hva næringen kan forvente av den nye regjeringen.

Administrerende direktør, Utkilen AS
Leder for shortseagruppen i
Rederiforbundet

SIRI-ANNE MJÅTVEDT Rederienes forventninger til politiske rammevilkår
Leder for Rederiforbundets gruppe for Short Sea utfordrer regjeringen på
næringens forventninger for den kommende stortingsperioden. 

Hva ønsker vareeierne? 
Vi får en sniktitt på de foreløpige resultatene fra Vareeierundersøkelsen
som SPC-N gjennomfører hvert år. Vareeierundersøkelsen gir innsikt i hva
som er behovet hos vareeierne for å utløse mer gods over på sjø. 

Hvorfor velger vi sjøveien?
Hydro, som en sentral vareeier, gir innblikk i hvilke vurderinger de gjør når de skal velge
transportform, og hva som er avgjørende for å kunne velge sjøveien. 

SUSANNE VINJE
Logistikksjef, Hydro

KJELL-OLAV GAMMELSÆTER
Direktør, Norske havner

Hva gjør havnene for å øke godsoverføringen? 
Havnene gir oss en innblikk på hvordan de legger til rette for
godsoverføring, og hva som er viktige forutsetninger for deres arbeid med
godsoverføring. 

OLE SÆVILD
Administrerende direktør, 
Sea-Cargo AS

Hvilke grep kan rederier gjøre tilpasse seg vareeiers behov?
Sea-Cargo har de siste årene gjort omfattende endringer på rutetilbud og havnelogistikk
for å tilpasse seg vareeiernes behov. Vi får et innblikk i hvordan organisasjonen jobber
for å ivareta vareeiernes ønsker. 

KYSTVERKET
Jens Sæter, Øyvind Sandbakk 
og Erika Støylen

Hva gjør Kystverket for å legge til rette for
godsoverføring? 
Kystverket gir oss en gjennomgang av sentrale ordninger som skal bidra
til godsoverføring, og viser hvordan de legger til rette for flytting av gods
fra land til sjø.  

Lenge har det vært et uttalt mål å flytte mer gods fra land til sjø. 
 

Hva må til for å få til dette? Hva er de politiske ambisjonene? Hva gjør rederne? Hvordan tenker vareeierne?
Hva gjør havnene? Hvordan legger myndighetene til rette? Alt dette får du svaret på under vårt seminar. 


