
 



TØI-kurset 2021                                         
25.-29. oktober på Reenskaug Hotel, Drøbak                                               
Kunnskap og nettverksbygging 
Koronapandemien har snudd opp ned på samfunnet. 
Det gjelder også transportsektoren - og TØI-kurset 
som er blitt utsatt en rekke ganger. Nå er vi 
forhåpentligvis på vei tilbake til normalen. 
TØI-kurset er et ukeskurs som 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 og representanter for 
næringsliv og forvaltning.  
Kurset har over flere tiår samlet personer som arbeider 
med samferdsel i offentlig eller privat virksomhet. Noen 
har lang arbeidserfaring og ønsker å utvide det faglige 
perspektivet, mens andre tar kurset mer som 
introduksjon til samferdselsfeltet.  

Kurset er en unik mulighet til å knytte kontakter og 
diskutere med andre fra sektoren og har vist seg å 
fungere godt for begge grupper.  

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. 

Vi legger stor vekt på å etablere gruppen som en god 
læringsarena hvor de ulike deltakernes kompetanse 
utnyttes, blant annet i gruppearbeid. Det er ønskelig at 
alle deltakerne bor på hotellet. Vi har fått meget gode 
tilbakemeldinger på tidligere kurs. De siste årene har 
kurset vært fulltegnet. Maks antall plasser er 30.  

Velkommen til en uke i trivelige omgivelser og godt 
selskap. TØI-kurset 2021 arrangeres som tidligere på 
Reenskaug Hotel i Drøbak 

Kursansvarlig er kommunikasjonssjef Harald Aas, TØI 

 

Program 
 
Mandag 25. oktober 
Perspektiv på norsk samferdsel 
09.30: Ankomst/registrering/kaffe 
10.00: Velkommen 

v/kommunikasjonssjef Harald Aas, TØI  
10.30:  Samferdselssektoren i et fugleperspektiv 
 v/ forskningsleder Niels Buus Kristensen,TØI 
12.00:  Utfordringer for kollektivtrafikken i Oslo - og 

etter Covid-19 v/ direktør for 
mobilitetstjenester, Endre Angelvik, Ruter 

 13.00: Lunsj 
 

Reiseatferd og byutvikling  
14.00: Hvordan har koronapandemien påvirket 

reisevanene våre? v/ forskningsleder Susanne 
Nordbakke, TØI 

15.00:  Hvordan skape attraktive og klimavennlige 
byer? v/forskningsleder Aud Tennøy, TØI 

15.45: Gruppearbeid 
16.30:  Oppsummering 
19.00: Middag (med presentasjon av deltakerne) 
 

 
 

 
Tirsdag 26. oktober 
Miljø, klima og teknologi 
09.00:  Framtidens transportsystem sett i lys av den 

teknologiske utviklingen – og hvordan kan 
teknologi hjelpe oss til å nå klimamålene 
v/ forskningsleder Niels Buus Kristensen, TØI 

11:00   Utfordringer med å gjennomføre det grønne 
skiftet innen godstransporten 
v/ forskningsleder Inger Beate Hovi 

12.00   Elektriske fly – kan de løse luftfartens 
klimaproblem? v/ Olav Mosvold Larsen, Avinor 

13.00: Lunsj  
14.00:  Organisering av transportsektoren, Nasjonal 

transportplan, bymiljøavtaler og andre 
styringsverktøy v/ adm.dir. Bjørne Grimsrud, TØI 

15.00: Fylkeskommunen som en viktig 
samferdselsaktør – viktige problemstillinger i 
Viken v/ avdelingssjef Gro Ryghseter Solberg, 
Viken 

16.00:  Innkjøp som et virkemiddel for offentlige 
myndigheter i overgang til det grønne skiftet  
v/ Odd Olav Schei, Direktoratet for økonomi og 
økonomistyring (DFØ) 

17.00:  Byvandring i Drøbak 
19.30: Middag 

  



Onsdag 27. oktober 
Ekskursjon  
07.30: Avreise med buss til Oslo 
09.00: Besøk ved TØI 

• Presentasjon av instituttet – og smakebiter  
på aktuell forskning 

• Er elbilen en gamechanger i klimaarbeidet? 
v/ seniorforsker Lasse Fridstrøm, TØI 

11.00:  Avreise med t-bane til Oslo sentrum.  
Til rettelegging for økt sykling i Oslo – samt 
litt om byutvikling. Befaring. 
v/ avdelingsleder Mari Svolsbru, Oslo kommune 

13.00:  Avreise fra Oslo 
14.00:  Besøk ved ASKOs sentrallager i Vestby.  

• Transport og logistikk i varehandelen 
• ASKOs miljøsatsing 
• Omvisning i sentrallageret.  
v/ distribusjonssjef Jakob Spone og 
kvalitetssjef Svein Kråkenes, ASKO 

17.00:    Retur Drøbak 
19.30: Middag 
 

 
Torsdag 28. oktober 
Transportøkonomi 
09.00: Innblikk i økonomisk reiseetterspørselsteori 

v/ forskningsleder Askill Harkjerr Halse, TØI 

10.00: Nytte-kostnadsanalyser  
v/Anne Kjerkreit, Statens vegvesen 

11.00:  Gruppearbeid 
 
12.30: Lunsj 
 

Kollektivtransport 
13.30: Nye takstsystemer og muligheter innen 

kollektivtransporten  
v/forskningsleder Nils Fearnley, TØI 

14.15: Jernbanereformen og konkurranse på sporet – 
hvordan har det virket og hva skjer nå?   
v/seniorrådgiver Tørris Rasmussen, 
Jernbanedirektoratet  

 

Besøk på Oscarsborg 
16.00: Avreise fra hotellet - båt til Oscarsborg 

(båtavgang kl. 15.50 fra Sundbrygga). 
17.15: Omvisning på Oscarsborg: Drama 9. april 1940 
19.00: Festmiddag på Oscarsborg 
22.45: Tilbakereise til Drøbak (alternativt 23.45) 

 

Fredag 29. oktober 
Sikkerhet 
09.00   Nye utfordringer i trafikksikkerhetsarbeidet 

v/avdelingsdirektør Guro Ranes, Statens 
vegvesen 

1030: Digitale sikkerhetsutfordringer – en ny type 
risiko i samferdselssektoren.  
v/seniorforsker Sunniva Frislid Meyer, TØI 

11.30: Sikkerhetstenkning i ulike deler av 
samferdselssektoren – nye utfordringer 
v/seniorforsker Torkel Bjørnskau, TØI 

13.00: Lunsj 
 
 

http://www.vegvesen.no/_attachment/1554174/
bin  
 
  
www.vegvesen.no/_attachment/1554174/binary/1

136387?fast_title=1+On+human+behaviou
r+and+vehicle+automation.+Who%27s+in
+control%22%3F.pdf -------------------------
--------- 

Praktiske opplysninger 
Kurssted 
Reenskaug Hotel, Drøbak  

Ca 54 minutters kjøretur syd for Oslo 

 http://www.reenskaug.no/ 

Kurs- og oppholdsutgifter  
Deltakeravgift: kr 23 500,- (inkl. overnatting og 
måltider). Faktura blir sendt ut før kursstart.  

Avmelding kan skje inntil 20. august. Etter det er 
påmeldingen å betrakte som bindende. Ved 
avmelding mellom 20. august og 1. oktober blir du 
belastet med halv kursavgift. Etter 1. oktober, 
ingen refusjon. 

Påmelding 
Deltakelsen er begrenset til 30 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.  

Påmelding her på kursets nettsider: 
https://www.toi.no/TOI-kurset/ 

• 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 

 

http://www.reenskaug.no/
https://www.toi.no/TOI-kurset/
mailto:ha@toi.no
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