
Moderne løsninger i utgående logistikk  
for vareproduserende bedrifter 

Forrige SMARTLOG-seminar fokuserte på rask og effektiv produksjon. 
Denne gang settes fokus på arbeidet med å få varene ut til markedet. Like 

viktig som effektiv produksjon, er at utgående logistikk er tilpasset 
markedskravene, og at produksjon og vareforsendelse går hånd i hånd.  

 
Hvordan er din bedrifts forsendelsesmønster tilpasset dine markedskrav 

og din produksjonsstrategi?  
 

 
 

I dette seminaret får vi høre hvordan bedriftene Teeness og Pipelife har 
organisert sin utgående logistikk, og hva deres tanker om framtidige 

muligheter er. I tillegg vil en logistikktilbyder fortelle hvordan en tredjepart 
kan bistå i valg og gjennomføring av effektive løsninger. 

 
 
 

Trondheim, SINTEF Teknologi og Samfunn 
Tirsdag 7. desember 2004 

SMARTLOG-seminar 7. desember 



Program 

11.15 – 11.30 Velkommen 
11.30 – 12.15 Forbedring av utgående logistikk—erfaringer fra norsk plastrørindustri 

v/Kjetil Fagerholt, Pipelife 
12.15 – 13.00 Lunsj 
13.00 – 13.45 Leverandørstyrt varepåfylling av borearmer for forbedret verdikjede-

prestasjon 
v/Karl Ove Nilsen, Teeness 

13.45 – 14.15 Transport til Teeness 
14.15 – 15.15 Bedriftsbesøk Teeness 
15.15 – 15.45 Transport tilbake til SINTEF 
15.45 – 16.30 Posten Norge som tredjeparts logistikktilbyder 

v/Posten Norge 
16.30 – 17.00 Diskusjon og oppsummering 
18.00 -  Middag på OlavsPub, inkludert Champions League-kamp Arsenal - 

RBK på storskjerm 

Velkommen! 
 

Seminaret er et samarbeid mellom SMARTLOG, Næringslivets Idéfond for NTNU og 
P2005. Ansvarlig er Marco Semini og Astrid Vigtil, Institutt for Produksjons– og 

Kvalitetsteknikk, NTNU.  
 
 

 
Teeness 
Trondheimsbedriften Teeness ble nylig kåret til ”Månedens bedrift” av NHO Trøndelag. Bedriften er blant 
Trondheims eldste og er verdensledende produsent av vibrasjonsdempende verktøy for maskinering. 
Bedriften har 70 ansatte, en eksportandel på 96% og forventet omsetning på ca. 80 mill. kroner for 2004. 
 
Pipelife 
Pipelife Norge er landets største produsent og leverandør av rørsystem i plast. Bedriften er en del av 
Pipelife-gruppen som er blant Europas ledende produsenter av plastrør og tilhørende deler, og en 
betydelig andel av produksjonen går til eksport. I Norge har bedriften ca 200 ansatte og en årlig 
omsetning på ca 450 mill. kroner.  
 
Posten Norge 
Posten Norge er en ledende logistikkintegrator som utvikler og leverer helhetlige logistikkløsninger for 
nasjonale og internasjonale kunder. I 2003 hadde Division Logistikk ca 1.900 ansatte og en omsetning 
på 3.823 mill. kroner. Divisionens datterselskap inkluderer Nor-Cargo, Box Group, Wajens, Pan Nordic 
Logistics og Oslo Container Stevedor. 



Praktiske opplysninger 

  
Sted 

Seminaret arrangeres hos  
SINTEF Teknologi og Samfunn, S. P. Andersens vei 5, Trondheim 

 
Pris 

Gratis. SMARTLOG dekker arrangement, lunsj, middag og transport til og fra 
Teeness. 

 
Middag 

OlavsPub kl. 18.00. Se under for adresse. 
 

Mer info 
Kontakt seminaransvarlig:  

Marco Semini (marco.semini@ntnu.no, tlf 73 55 13 20) 
Astrid Vigtil (astrid.vigtil@ntnu.no, tlf 73 59 38 12)  

eller prosjektkoordinator 
Anita Romsdal (anita.romsdal@svt.ntnu.no, tlf 73 55 03 84),  

 
Påmelding 

Påmelding på e-post til anita.romsdal@svt.ntnu.no.  
 

Påmeldingsfrist: fredag 26. november 

OlavsPub 
”Bygd etter inspirasjon fra norske stavkirker” 

Adresse:  
Cicignons Plass (Lilletorget), Trondheim sentrum 


