Kollektivtransportforums
årskonferanse 2014
Velkommen til Kollektivtransportforums årskonferanse 2014, som
arrangeres mandag 3. og tirsdag 4. februar på Oslo Kongressenter.
Konferansen arrangeres av TØIs Kollektivtransportforum, hvor deltagerne betaler en årlig avgift
for å være medlem. Konferansen er åpen for alle og vi ønsker også ikke-medlemmer velkommen.
Forumet skal være en møteplass for myndigheter, organisasjoner og bedrifter
som driver med kollektivtransport. Gjennom våre arrangementer, får medlemmene mulighet til
å utveksle kunnskap og ideer med forskere, myndigheter og næringsliv og bygge et faglig nettverk.

Mandag 3. februar
Møteleder: Harald Aas
09.30

KAFFE, REGISTRERING

09.55

VELKOMMEN

10.00 – 12.00

Visjoner for kollektivtrafikken i Norge og Europa
Regjeringens visjoner for kollektivtrafikken - Ketil Solvik-Olsen
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
Aktuelle kollektivtrafikkspørsmål fra et EU-perspektiv - Stenerik Ringqvist
Stenerik Ringqvist har representert Sverige, Norge og Finland i Brüssel som ekspert
i UITP siden 2010 og arbeider med EU-spørsmål i kollektivtrafikken
Treffer politikken dagens utfordringer?- Gunnar Lindberg
Gunnar Lindberg er direktør på TØI siden april 2013, og har lang erfaring fra
Sveriges Veg- og Transportforskningsinstitutt (VTI) og som nasjonal ekspert i
Europakommisjonen
LUNSJ

13.00 – 14.30

Nye organisasjonsformer i kollektivtrafikken
Sømløse reiser med jernbane og buss - er organisering nøkkelen? - Julie Runde Krogstad
Julie Runde Krogstad er forsker på TØI. Hun er utdannet statsviter og har arbeidet
med spørsmål knyttet til organisering av jernbanen
Konkurranse på norske skinner - hva gir det? - Fredrik Birkheim-Arnesen
Fredrik Birkheim-Arnesen er ekspedisjonssjef i kollektivtransport- og baneavdelingen
i Samferdselsdepartementet, og var prosjektleder for konkurranseutsetting av
togtilbudet på Gjøvikbanen
Fri etableringsrett for jernbane og buss – erfaringer fra Sverige - Gunnar Alexandersson
Gunnar Alexandersson leder utredningen om jernbanens organisering i Sverige
på oppdrag fra den svenske regjeringen. Han har lang erfaring som transportforsker
ved Handelshøgskolen i Stockholm og har tidligere arbeidet ved Community
of European Railways (CER) og Bransjeforeningen Tågoperatörerna.
PAUSE

15.00 – 16.30

Klima og lokalmiljø
Kontraktskrav for miljøvennlige busser - Kjersti Midttun
Kjersti Midttun er trafikkplansjef i Ruter og har vært sentral i arbeidet
med Ruters materiellstrategi.

Teknologi for fremtidens busser – hvilke valg skal vi ta? - Terje Sundfjord
Terje Sundfjord er næringspolitisk fagsjef i NHO Transport, som er bransje- og
arbeidsgiverforeningen for norske transportselskaper.
Dieselbusser – det nye miljøalternativet? - Rolf Hagman
Rolf Hagman er seniorforsker på TØI og har i det siste på oppdrag fra Statens vegvesen
målt og analysert avgassutslipp fra nye busser med motorer som oppfyller de nye
Euro VI kravene.
PAUSE
17.00 – 18.00

Plenumsdiskusjon: Treffer politikken dagens utfordringer?
Vi løsner på snippen og tar en uformell diskusjon med både innledere og deltagere.

18.30

Middag på Tabibito i Stortingsgata 20 (inngang Roald Amundsens gt.)

Tirsdag 4. februar
Møteleder: Julie Runde Krogstad
9.00 – 10.30

Viktige tiltak for å få flere til å reise kollektivt
Hvordan varierer vektlegging av reisetid og komfort mellom byområder og ulike
trafikantgrupper? - Ingunn Ellis
Ingunn Ellis er fra Urbanet Analyse, og er sentral i det pågående Transnovaprosjektet
«Klimaeffektiv kollektivsatsing». Målsettingen med dette prosjektet er å finne frem
til de mest klimaeffektive tiltakene i ulike byområder, basert på en nylig gjennomført
verdsettingsundersøkelse.
Kraftfull fremkommelighet for buss og trikk i Oslo sentrum - Helge Jensen
Helge Jensen er avdelingsdirektør for trafikk- og teknologavdelingen i Oslo kommune.
Han er prosjektleder for prosjektet «Kraftfulle fremkommelighetstiltak» som er
et samarbeid mellom Ruter og Bymiljøetaten for å bedre fremkommeligheten i
hovedstaden.
Hvorfor ikke gratis kollektivtransport? - Nils Fearnley
Nils Fearnley er seniorforsker på TØI og har lang erfaring fra arbeid med
kollektivtransport og markedsanalyser. Innlegget er basert på et kapittel om gratis
kollektivtransport på Tiltakskatalog.no og en artikkel om samme tema i International
Journal of Transportation.
PAUSE

11.00 – 12.30

Offentlig betalt spesialtransport
Samordnet spesialtransport - erfaringer fra Danmark - Jens Peter Langberg
Jens Peter Langberg har vært Flextrafikksjef i Movia (kollektivselskapet i
Københavnregionen) siden 2007. Langberg har ansvaret for koordinering av Flextrafikk,
som innebærer transport av kunder med funksjonsnedsettelser som ikke kan ta i bruk
annen kollektivtransport.
Utfordringer knyttet til samordning av spesialtransport - Merethe Dotterud Leiren
Merethe Dotterud Leiren har en doktorgrad i Offentlig administrasjon fra Universitetet
i Agder og er forsker på TØI. Hun har ledet prosjektet om samordning av offentlig
betalte transporttjenester, som TØI har gjennomført på oppdrag fra Ruter.

12.30

LUNSJ

Påmelding og priser
Konferansen arrangeres til selvkostpris for medlemmer. Prisen
inkluderer deltagelse og lunsj og er oppgitt med og uten 3-retters
middag på mandag.
Pris for konferansen uten middag
Pris for konferansen med middag

Medlemmer
kr. 2000,kr. 2500,-

Ikke medlemmer
kr. 5000,kr. 5500,-

Bindende påmelding innen fredag 24. januar. Klikk her for å melde deg på.

