
KOLLEKTIVTRANSPORTEN SOM SAMFUNNSAKTØR
Kollektivforums årskonferanse 2019

Tirsdag 12. og onsdag 13. februar
Forskningsparken - Gaustadalléen 21, Oslo

Grønn mobilitet for alle

10.00

10.30 - 11.30

Kollektivtransporten som samfunnsaktør 

The evolution of Oslo’s public transport system: how the governance structure of 
public transport systems can influence performances and adaptiveness

Statssekretær Anders B. Werp (H)

Fabio Hirschhorn (Delft University of Technology, Nederland)
Ruter har de siste årene hatt stor vekst i antall passasjerer og suksessen har gitt gode 
utviklingsmuligheter. Fabio Hirschhorn forsker på kollektivselskaper og kommer til konferansen for å 
dele sine funn om hva som har bidratt til Ruters suksess. Hirschorn ser blant annet på hvordan ulike 
organisasjonsformer (offentlig/privat, finansieringsmodeller, mv.) påvirker økonomisk stabilitet og 
konkurransekraft mm. Hirschhorn ser også på hvordan organisasjonsform påvirker hvordan kollek-
tivsystemer interagerer med og forholder seg til innovative og muligens disruptive endringer. Presen-
tasjonen etterfølges av en samtale med Frode Hvattum fra Ruter. 

12.30 - 13.30 Brukeropplevelser og utfordringer
Når kollektivtransporten ikke er tilgjengelig for alle - Anja Nielsen (TØI) 

Kollektivtransport som sosial og produktiv arena - Guro Berge (Statens Vegvesen/Vegdirektoratet) 

LUNSJ

PAUSE
14.00 - 17.00 Mobilitetsplanlegging som en del av samfunnsansvaret

I Sauda, Bærum og Oslo testes ulike typer hente-/bringetilbud, mens i Trondheim og Klæbu har 
kommunen avtale med AtB om reiser med buss for skoler og barnehager utenom rushtid. Alle prosjek-
tene utforsker hvilken rolle kollektivtransporten kan ta i dagens og fremtidens hverdagsutfordringer. 
Vi får presentasjon av “Hent meg” i Sauda ved Kolombus, eldrebusser og fotballbusser i Oslo og 
Bærum ved Ruter og 9t2 ved AtB. 

User Adoption of Innovations in a Sustainability Transitions Context - Cyriac George (TØI) 

Evaluering av “Hjem-Jobb-Hjem” - Daniela Müeller-Eie (førsteamenuensis, Universitetet i Stavanger) 

Kollektivtransport i et endret samfunnsbilde - Jørgen Aarhaug (TØI) 

MIDDAG kl. 18.00 
(egen påmelding)

Tirsdag 12. februar

Kollektivtransporten er viktig for å sikre grønn mobilitet for alle, men lokal kontekst og utfordringer for 
den enkelte reisende skaper behov for å tenke nytt om hva et godt kollektivtilbud er eller skal være. 
Ny teknologi og endringer i samfunnet åpner for en mer utradisjonell tilnærming til kollektivtransport og 
-tilbud. Et godt og pålitelig kollektivtilbud er videre viktig for å nå det nasjonale nullvekstmålet, men må 
kombineres med mobilitetsplanlegging og tilrettelegging for å oppnå en reell endring i reisemiddel-
fordelingen. Hvilke verktøy kan kollektivselskapene ta i bruk for å motivere flere til å oftere velge buss, 
båt, tog eller trikk? Hvordan kan vi utnytte teknologi og samfunnsendringer for å gi et fullverdig tilbud 
til alle reisende? 

Sofasamtale: Hva skal til for å sikre grønn mobilitet for alle? 
Samtale mellom TØI-forsker Jørgen Aarhaug, førsteamenuensis Daniela Müeller-Eie, Monica Enge 
Eriksen fra Oslo kommune, og representanter fra Ruter, AtB og Kolombus.



KOLLEKTIVTRANSPORTEN SOM SAMFUNNSAKTØR
Onsdag 13. februar 

09.00 - 09.30

09.30 - 11.00

Mot en nullutslipps kollektivtransport - hva vet vi fra forskningen? 

Bruk av offentlig innkjøpskraft
Hvilke verktøy har man som innkjøper for å få til en overgang til en grønnere kollektivtransport? 
Trenger vi insentiver og tilskuddsordninger eller er dette noe ethvert kollektivselskap bør gjøre? 
Hvilke barrierer og forutsetninger ser man fra innkjøpssiden?

11.30 - 12.30 Erfaringer fra tilbyder og operatør: Hvordan møte nye krav og forventninger? 
Hvordan skal man som tilbyder og operatør forholde seg til nye krav og forventniger fra en 
kollektivbransje i grønn endring? Hvordan ta høyde for en teknologi som utvikler seg i et raksere 
tempo enn kontraktsperioder? Hvem skal betale for behov for oppdatering underveis? I denne 
sesjonen får vi presentasjoner fra blant annet Norled som står bak Norges første elferge MF Ampere.

PAUSE

12.30 - 13.00 Hvordan får vi fortgang i sakene?
For å nå klimamålene må vi kutte utslipp fra kollektivtransporten. Vi har idag flere alternativer til fossile 
kjøretøy, men vi har fortsatt et stykke igjen før kollektivtransporten blir utslippsfri. Hvordan kan vi få 
fortgang i sakene, hva er de største barrierene, hvilke forutsetninger må ligge til grunn? Vi har utfor-
dret noen av de fremste fagpersoner på feltet til å komme frem til tre hovedpunkter og/eller tiltak 
som de mener kan få fortgang i sakene. I dagens siste sesjon møtes de til diskusjon.

Barrierer og forutsetninger for innføring av 
nullutslippsteknologi i kollektivtransporten

Miljøteknologi for kollektivtransporten - Rolf Hagman (TØI)

Konkurranse og anbud i kollektivtransporten - Nils Fearnley (TØI)

LUNSJ

Transport står for over 25% av Norges klimagassutslipp og overgang fra privatbil til kollektivt vil ikke 
alene være nok for å nå klimamålene. Det finnes stadig flere nullutslippsalternativer for kollektiv-
transporten. Norge har for eksempel stått i spissen for utvikling av elektriske ferger. Men overgangen fra 
fossilt til fornybart tar tid. Vi spør hvilke barrierer som fortsatt står i veien, og hvilke forutsetninger som 
trengs for å få fortgang i sakene. Hvilke verktøy har vi? Hvordan forholde seg til en teknologi som stadig 
endres? Hvem tar risikoen, og hvem skal betale?

Merete Knain (seniorrådgiver, Enova)

Edvard Sandvik (leder ferje, Vegdirektoratet)

Odd Olaf Schei (rådgiver, DiFi)

Ruter kommer for å dele sine erfaringer med innkjøp og innføring av elbusser og elferger, mm.

Jon H. Stordrange (adm.dir., NHO Transport)

Jan Volsdal (adm.dir., Nobina)

Inge André Utåker (regionssjef ferger, Norled)

Jon H. Stordrange (adm.dir., NHO Transport)

Marius Gjerset (rådgiver transport, ZERO)

Inge André Utåker (regionssjef ferger, Norled)

Odd Olaf Schei (rådgiver, DiFi)

Gunnar Lindberg (direktør, TØI)

Jan Volsdal (adm.dir., Nobina)

Edvard Sandvik (leder ferje, Vegdirektoratet)


