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TØI-kurset 2013                                         
15.-19. april  på Holmen Fjordhotell  i Asker                                               
Kunnskap og nettverksbygging 
TØI-kurset tilbyr praktisk og forskningsbasert kunnskap 
om hele samferdselssektoren - fra planlegging, 
politiske beslutningsprosesser og befolkningens 
reisevaner til hvilke virkninger transporten har for 
næringsliv, trafikksikkerhet og samfunnsøkonomi. 
Foredragsholderne er forskere, politikere og 
representanter for næringsliv og forvaltning. TØI-kurset 
innebærer en enestående mulighet til å bli kjent med 
og knytte kontakter med aktører fra hele sektoren. 
Målgruppen for kurset er først og fremst personer med 
minst to års yrkeserfaring fra samferdselssektoren, 
enten i privat eller offentlig virksomhet.  

Kunnskap som teller: TØI-kurset inngår i Høgskolen i 
Molde sine mastergradskurs. Alle som kvalifiserer til 
opptak på mastergradsnivå kan, etter kursets 
avslutning, ta eksamen i form av et essay. Hvis dette 
godkjennes, gir kurset 7,5 studiepoeng. Dette 
forutsetter deltakelse i alle undervisningstimene på 
TØI-kurset. TØI-kurset er åpent også for deltakere som 
ikke ønsker å ta eksamen. 

TØI-kurset har over flere tiår samlet personer som 
arbeider med samferdsel i en eller annen form. 
Tidligere kursdeltakere har først og fremst kommet fra 
ulike deler av offentlig forvaltning (statlig, kommunalt 
eller fylkeskommunalt), fra forskningsinstitusjoner, fra 
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, og de siste årene har kurset vært fulltegnet svært 
tidlig. 

Velkommen til en uke i trivelige omgivelser og godt 
selskap. TØI-kurset 2013 arrangeres på Holmen 
Fjordhotell i Asker (http://holmenfjordhotell.no )
  

Kurset ledes av kommunikasjonsleder Harald Aas, TØI 
og førsteamanuensis Harald M. Hjelle, Høgskolen i 
Molde.  

 

Program
 
Mandag 15. april 
Perspektiv på norsk samferdsel 
09.30: Ankomst/registrering/kaffe/ 
10.00: Velkommen  v/kommunikasjonsleder Harald 

Aas og førsteamanuensis Harald M. Hjelle 
10.30: Samferdselssektoren – organisering og 

virkemåte  v/departementsråd Eva Hildrum, 
Samferdselsdepartementet  

11.45: Ambisjoner og utfordringer i Nasjonal 
transportplan 
v/vegdirektør Terje Moe Gustavsen  

13.00: Lunsj 
 

Transport i by 
14.00: Befolkningsøkning og andre utfordringer for 

kollektivtrafikken i Oslo-området  v/adm. dir. 
Bernt Reitan Jenssen, Ruter 

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

16.00: Bærekraftig trafikkplanlegging i en storby. 
Eksempel København v/trafikkplanlegger 
Søren Elle, København kommune  

17.00: Gruppene konstituerer seg  
 
 
20.00: Middag (med presentasjon av deltakerne) 
 

 
Tirsdag 16. april 
Samfunnsøkonomi og reisevaner 
08.45: God morgen! v/gruppe A 
09.00: Innblikk i økonomisk reiseetterspørselsteori 

v/professor Svein Bråthen, Høgskolen i Molde 
10.00: Nytte-kostnadsanalyse – hva er det? v/professor 

Svein Bråthen 
11.00: Hva er den nasjonale reisevaneundersøkelsen – og 

hva brukes den til? v/forsker Liva Vågane, TØI 
11.45: Gruppearbeid 
13.00: Lunsj  
14.00: Framlegging av gruppearbeid 
 

Konkurranse 
14.30: Konkurranse som virkemiddel for å øke 

effektiviteten innen samferdselssektoren 
v/instituttsjef Lasse Fridstrøm, TØI 

15.00: Konkrete erfaringer med konkurranse i ulike 
deler av transportsektoren. v/avdelingsleder 
Frode Longva, TØI  

16.00: Infrastruktur, konkurranse og miljø – utfordringer 
for norsk luftfart  
v/seniorrådgiver Jon Inge Lian, Avinor 

 
 

19.30: Middag 
 

http://holmenfjordhotell.no/


Onsdag 17. april 
Ekskursjon 

08.30: Avreise med buss til Drammen 
09.00: Transport og miljøvennlig byutvikling i Drammen – 

strategi, beslutningsprosess og gjennomføring. 
v/byplanlegger Liv Marit Carlsen, Drammen 
kommune 

10.00: Guidet bytur hvor vi ser på ulike problemstillinger 
og løsninger med hensyn til transport og miljø 

11.45: Drammen som importhavn. v/havnesjef Einar  
Olsen, Drammen havn (Maritim storstue – Skur 1) 

12.30: Lunsj  
 

13.00 Foredrag ved brukerne av havnen og 
omvisning på havnen 

14.45:  Buss videre til Hurum 
15.30:  Avreise med båt til Oscarsborg. 

 ”Holmgang a la Senkveld” (Thomas og Harald 
herjet her for en del programmer siden…) 

17.15: Omvisning på Oscarsborg: Drama 9. april 1940 
19.00: Middag på Oscarsborg 

God aften! v/gruppe B 
21.45: Tilbakereise til Drøbak og videre med buss til 

Holmen Fjordhotell 

 
Torsdag 18. april 
Miljø og samfunn 
08.45: God morgen! v/gruppe C 
09.00 Klimautfordringer og miljøvirkninger av 

transport 
v/forskningsdirektør Knut Alfsen, CICERO  

10.30: Lavutslippssoner, datokjøring eller andre tiltak 
for å redusere luftforurensningen i byene 
 v/ kommunikasjonsleder Harald Aas, TØI  

11.00: Elbiler, biodrivstoff, hybridteknologi, bensin 
eller diesel? Hva er utfordringene – og hvor 
går utviklingen? v/forsker Rolf Hagman, TØI  

11.30: Diskusjon 
12.15:   InterCitysatsing - utvidet bo- og arbeidsområde 

på Østlandet v/prosjektleder Anne Siri Haugen, 
Jernbaneverket 

13.00: Lunsj 
 

14.00 Overføring av gods fra veg til sjø og bane. Hva 
er utviklingen og hva er potensialet? 
v/forskningsleder Inger Beate Hovi, TØI 

15.00: Hvilken godstransport er mest miljøvennlig?  
v/ førsteamanuensis Harald M. Hjelle, 
Høgskolen i Molde  

16.00: Hurtigruten – kommersiell turistmaskin eller 
vitalt bindeledd for nordnorske lokalsamfunn? 
v/konserndirektør Daniel Skjeldam, Hurtigruten 

 

19.15: Festmiddag 

Fredag 19. april 
Sikkerhet 
09.00: God morgen! v/gruppe D 
09.15: Hvordan styrer norske vegmyndigheter mot 

nullvisjonen? v/avdelingsdirektør Guro Ranes, 
Vegdirektoratet  

10.15: Hva kan gransking av ulykker lære oss? 
v/havariinspektør Martin Visnes, Statens 
Havarikommisjon for Transport 

11.15: Hvilke trafikksikkerhetstiltak er mest effektive 
for å få ned ulykkene? v/forskningsleder Rune 
Elvik, TØI  

 12.15: Sikkerhetstenkning i ulike deler av 
samferdselssektoren – hva kan man lære av 
hverandre? v/forskningsleder Torkel 
Bjørnskau, TØI 

13.00: Avslutning og lunsj 
 
---------------------------------- 

Praktiske opplysninger 
Kurssted 
Holmen Fjordhotell, Asker 

http://holmenfjordhotell.no/ 

Påmelding  

• Senest 20. februar 2013 til Tove Ekstrøm, 
Transportøkonomisk institutt tek@toi.no  
tlf 22 57 38 00/48959423. 

• Vennligst oppgi navn, e-post adresse,  
telefonnr. og fullstendig postadresse til 
arbeidsgiver i påmeldingen. 

• Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er 
bindende. 

• Deltakelsen er begrenset til ca 34  
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.  

• For mer informasjon om TØI, se våre nettsider 
www.toi.no 

Kurs- og oppholdsutgifter  

• Deltakeravgift: kr 19 500 (inkl. overnatting og alle 
måltider). 

• Faktura blir sendt ut før kursstart 
 

http://holmenfjordhotell.no/
mailto:asa@toi.no
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