
Framtidens byer står overfor viktige
strategiske valg i byutviklingen. 

I dette arbeidet er et godt
beslutnings grunnlag
 avgjørende for gode
framtidsvalg.
 Transportanalyser utgjør
en vesentlig del av dette
men er ofte utfordrende å

forholde seg til.

Hensikten med fagseminaret er å:
• dele erfaringene med verktøybruken 
i byområder for å definere utviklingsbehov. 
• heve bevisstheten og kompetansen om transport -
analyser i by hos sentrale aktører 
i plan- og beslutningsprosessene.

Målgruppe
Beslutningstakere innen politikk, næringsliv og
 offentlig  administrasjon som er involvert i plan -
prosesser i byområder.

Tid og sted: Grenland 27.-28. august 2012, 
Hotel Vic, Porsgrunn.

Kunstutstilling
«Sykkelstyre nå!» 
v/Jens Werner Andersen

Ved spørsmål 
kontakt:
Alberte Ruud 
aru@urbanet.no
Tor Atle Odberg 
tod@md.dep.no

– Gir transport -
analysene svar 
vi kan bruke?

– Forstår vi
 resultatene?

– Er resultatene
 beslutnings  -
relevante?

DAG 1
1100-1145 Lunsj
1145-1200 Velkommen v/Samferdselsdepartementet

Transportanalyser for bytransport – 
styrker/svakheter og bruksområder
1200-1215 «Hvorfor transportmodeller?» 

v/Oskar Kleven, Vegdirektoratet
1215-1245 «Transport modeling in cities around the world – lessons learned»

v/Louis Willumsen, UK
1245-1315 «Beregningsmodeller for bytrafikk – styrker/svakheter 

og bruksområder» v/Arne Stølan, JBV
1315-1345 «Transportanalyser for kollektiv-, gang- og sykkeltransport i by»

v/Bård Norheim, Urbanet Analyse
1345-1415 «The TransMillennium BRT project, Bogota» 

v/Louis Willumsen, UK
1415 Summing i grupper
1430 Pause

Samfunnsøkonomiske analyser av bytransport –
styrker/svakheter og bruksområder
1500-1515 «Hvorfor samfunnsøkonomiske analyser?» 

v/Svein Bråthen, Møreforskning Molde
1515-1545 «Samfunnsøkonomiske analyser av bytransport – styrker/

svakheter og bruksområder» 
v/Svein Bråthen, Møreforskning Molde

1545-1615 «Samfunnsøkonomiske analyser for kollektiv-, gang- og sykkel-
transport i by» 
v/Bård Norheim, Urbanet Analyse

1615-1645 Summing i grupper
1830 Vandring fra hotellet til kaia
1845 Båttur Porsgrunn-Skien
1930 Byvandring «Mosaikk» v/Laurie M S Vestøl, Skien kommune
2030 Middag på Jacob & Gabriel Folkegourmet
2300 Nattseiling

DAG 2
0900-0915 «Oppstartsinnslag»
0915-0945 «Bybanen i Bergen – beslutningsgrunnlag og kommunikasjon»

v/Trude Tørset, Sintef

Areal og tilgjengelighetsanalyser i by – 
styrker/svakheter og bruksområder
0945-1000 «Hvorfor areal- og tilgjengelighets analyser?»

v/Tanja Loftsgarden, Urbanet Analyse
1000-1020 «ATP modellen – styrker/svakheter og bruksområder»

v/Kari Skogstad Norddal, Asplan Viak
1020-1040 «Space Syntax – styrker/svakheter og bruksområder» 

v/Nina Ambro Knutsen, Statens vegvesen Region sør og 
Jonas Johannesen Håland fra Statens vegvesen Region vest.

1040-1030 Summing i grupper
1030-1045 Pause

Kommunikasjon i planlegging
1045-1115 «Kommunikasjon i planlegging» 

v/Per B. Kristiansen, Svenner reklamebyrå

Klimagassutslipp for områder
1130-1200 «Verktøy for klimagassberegninger på områdenivå» 

v/Eivind Selvig, Civitas

Handelsanalyser
1200-1230 «Erfaring med handelsanalyser 

i Framtidens byer» 
v/Aud Tennøy, Transport økonomisk 
Institutt (TØI)

Oppsummering og vegen videre
1230-1300 Summing i grupper
1300-1315 Oppsummering og vegen videre

v/Alberte Ruud, fagkoordinator ATP 
i Framtidens byer

1315 Lunsj og avreise

Fagseminar transport-
analyser i byområder
– for beslutningstakere innen politikk, næringsliv og det offentlige

 

Program


