TØI-kurset 2019
En samferdselssektor i endring
Reenskaug Hotel, Drøbak, mandag 1.- fredag 5. april

TØI-kurset 2019
1.-5. april på Reenskaug Hotel, Drøbak
Kunnskap og nettverksbygging
TØI-kurset tilbyr innsikt og forskningsbasert kunnskap
om samferdselssektoren - fra miljøutfordringer,
politiske beslutningsprosesser og befolkningens
reisevaner, til hvilke virkninger transporten har for
næringsliv og samfunnsøkonomi. Foredragsholderne
er forskere, politikere og representanter for næringsliv
og forvaltning.
TØI-kurset har over flere tiår samlet personer som
arbeider med samferdsel i en eller annen form.
Målgruppen er personer med minst to års
yrkeserfaring, fortrinnsvis fra samferdselssektoren,
enten i privat eller offentlig virksomhet. Kurset er en
unik mulighet til å knytte kontakter og diskutere med
andre aktører fra hele sektoren.

Tidligere kursdeltakere har først og fremst kommet fra
ulike deler av offentlig forvaltning (stat, kommune eller
fylkeskommune), forskningsinstitusjoner,
forbrukermyndigheter, interesseorganisasjoner og
bedrifter knyttet til samferdselssektoren. I tillegg til
teoretisk forankring, legges det vekt på praktisk
relevans og erfaringskunnskap.
Vi har fått meget gode tilbakemeldinger på tidligere
kurs. De siste årene har kurset vært fulltegnet.
Velkommen til en uke i trivelige omgivelser og godt
selskap. TØI-kurset 2019 arrangeres som tidligere på
Reenskaug Hotel i Drøbak
Kursansvarlig er kommunikasjonssjef Harald Aas, TØI

Program (pr. 16. des.)
Mandag 1. april

Tirsdag 2. april

Perspektiv på norsk samferdsel

Teknologi, miljø- og klima

09.30: Ankomst/registrering/kaffe
10.00: Velkommen
v/kommunikasjonssjef Harald Aas, TØI

09.00: Mellom ønskedrøm og svartsyn: kan vi nå
klimamålene? v/seniorforsker Lasse Fridstrøm,
TØI

10.30: Introduksjon

10.00 Godstransport – den vanskeligste

11.00: Samfunnstrender og konsekvenser for
samferdselssektoren - et framtidsperspektiv
v/direktør Gunnar Lindberg, TØI
12.15: Samferdselssektoren og NTP
v/ekspedisjonssjef Tore Raasok,
Samferdselsdepartementet
13.00: Lunsj
14.00: Ambisjoner og nye utfordringer i veg- og
transportsektoren
v/vegdirektør Terje Moe Gustavsen
15.30: «Mobility as a service» og andre utfordringer
og muligheter for kollektivtrafikken i Osloområdet
v/ adm. dir. Bernt Reitan Jenssen, Ruter

miljøutfordringen?
v/forskningsleder Inger Beate Hovi, TØI

11.00 Elektrifisering, digitalisering, kunstig
intelligens, plattformøkonomi, bildeling og
andre fenomener – og hvordan det
påvirker miljøutfordringene (mer spesifikk
foredragstittel og foredragsholder kommer
senere)
Tiltakskatalog for transport og miljø – en kilde til
kunnskap.
13.00: Lunsj
14.00: Hvordan skape attraktive og klimavennlige byer?
v/forskningsleder Aud Tennøy, TØI
15.00: Gruppearbeid

16.30: Selvkjørende biler – hva kan det føre til og
hvor langt unna er vi? v/adm. dir Øystein
Herland, Volvo Cars, Norway

16.00: Framlegging gruppearbeid

17.30: Gruppene konstituerer seg

19.30: Middag

19.30: Middag (med presentasjon av deltakerne)

17.30: Byvandring i Drøbak

Onsdag 3. april

Fredag 5. april

Ekskursjon

Sikkerhet

07.30: Avreise med buss til Oslo

09.00

09.00: Befaring av ulike samferdselsprosjekter i Oslo
(detaljer kommer senere)
12.30: Lunsj
14.00: Ankomst ASKO sentrallager i Vestby.
ASKOs miljøsatsing v/ Knut Aaland, direktør
kvalitet/miljø/sikkerhet
Transportstrømmer og logistikk i varehandelen
v/distribusjonssjef Steinar Kjensbekk og
innkjøpssjef Torgunn H. Sundby
Omvisning i sentrallageret.
17.00

Retur Drøbak

Nye utfordringer for å nå nullvisjonen
v/avdlingsdirektør Guro Ranes, Vegdirektoratet
Hvor godt virker de ulike tiltakene for å bedre
trafikkskkerheten? Kort presentasjon av
Trafikksikkerhetshåndboken.

10.15: Hva kan gransking av ulykker lære oss?
v/avdelingsdirektør Rolf Mellum, Statens
havarikommisjon for transport
11.00: Kaffe og utsjekk fra rommene
11.30: Sikkerhetstenkning i ulike deler av
samferdselssektoren – nye utfordringer
v/forskningsleder Torkel Bjørnskau, TØI
12.30: Avslutning
13.00: Lunsj

19.30: Middag

Torsdag 4. april
Transportøkonomi
09.00: Innblikk i økonomisk reiseetterspørselsteori
v/forsker Askill Hasle Harkjerr, TØI
10.00: Nytte-kostnadsanalyser
v/Anne Kjerkreit, Statens vegvesen
11.00: Gruppearbeid
12.30: Lunsj

Konkurranseutsetting
13.30: Effekter av konkurranseutsetting i
transportsektoren – hva sier forskningen?
v/avdelingsleder Silvia Olsen, TØI
14.30: Omorganisering og konkurranseutsetting av
jernbanen v/Christoffer Serck-Hanssen,
Jernbanedirektoratet
15.30: Avreise fra hotellet - båt til Oscarsborg
(båtavgang kl. 15.50 fra Sundbrygga).
16.15

«Holmgang»

17.15: Omvisning på Oscarsborg: Drama 9. april 1940
19.00: Festmiddag på Oscarsborg
22.45: Tilbakereise til Drøbak (alternativt 23.45)

Praktiske opplysninger
http://www.vegvesen.no/_attachment/1554174/
bin Kurssted
Reenskaug Hotel, Drøbak
Ca 40 minutters kjøretur syd for Oslo.
www.vegvesen.no/_attachment/1554174/binary/1
http://www.reenskaug.no/
136387?fast_title=1+On+human+behaviou
• r+and+vehicle+automation.+Who%27s+in
Deltakelsen er begrenset til 34
+control%22%3F.pdf
------------------------personer, så rask påmelding
lønner seg. Ved
opptak vil det også bli lagt vekt på å få en god
--------spredning blant deltakerne med hensyn til
arbeidssted, kompetanse etc.

Kurs- og oppholdsutgifter
• Deltakeravgift: kr 22 500,- (inkl. overnatting og
måltider). Faktura blir sendt ut før kursstart.

Påmelding
• Så snart som mulig (kurset har de senere årene
vært fulltegnet) Senest 15. februar 2019.
(Etter 15. februar er påmeldingen bindende og det
gis ingen refusjon av deltakeravgift etter denne
datoen).
(lenken finner du også på TØIs nettsider
www.toi.no)
• Ved påmelding, fyll ut skjemaet og oppgi navn,
e-post adresse, telefon og fullstendig postadresse
til arbeidsgiver. Skriv også kort om din bakgrunn
og hva du jobber med.
• Spørsmål kan rettes til kommunikasjonsleder
Harald Aas, ha@toi.no,
telefon 92605899

