Torsdag 9. ap ril 2015 kl. 9–16, H otel Bri stol , Osl o

Bærekraftig
mobilitetsplanlegging
– Gode mobilitetsløsninger for en attraktiv by
Gode mobilitetsløsninger er avgjørende for å skape attraktive byer.
Hvordan kan bærekraftige mobilitetsplaner bidra til dette?
Statens vegvesen inviterer til konferanse om bærekraftig mobilitetsplanlegging. Målgruppen
er planleggere i store og mellomstore byområder, men konferansen er åpen for alle interesserte.
Konferansen er ment som inspirasjon og hjelp i kommunenes arbeid med mer bærekraftige
mobilitetsplaner. Konferansen vil behandle følgende hovedtema:
- Gode eksempler fra utlandet – mobilitetsplaner i europeiske byer
- Mobilitetsplaner for bedrifter og virksomheter – erfaringer fra Stavanger
- Mobilitetsarbeid i norske byer – presentasjon av utvalgte byområder
Konferansen arrangeres som en del av det europeiske ENDURANCE-prosjektet om
bærekraftige mobilitetsplaner.
Vel møtt til erfaringsutveksling og gode diskusjoner om hvordan vi kan få fram gode
mobilitetsplaner i norske byer!
Gratis adgang – lunsj inkludert
Detaljert program se baksiden.
Gjøvik under Europeisk
mobilitetsuke 2014: Så mye
plass tar 25 mennesker i bil,
buss, og til fots.
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Velkommen til konferanse

BÆREKRAFTIG MOBILITETSPLANLEGGING 9. APRIL
Møteleder: Guro Berge				

kl. 0900

Velkommen til konferanse!
– Byenes transportutfordringer i NTP-perspektiv

		

kl. 0910

Bærekraftig mobilitetsplan
– Ikke en ny plan, men en tilpasning av dagens praksis

		

kl. 0930

v/Lars Aksnes, fungerende Vegdirektør

v/Bjørn Sandelien, Statens vegvesen

Europeiske erfaringer fra planarbeid og tiltaksgjennomføring
Case Bremen
– Sustainable Urban Mobility Plan Bremen 2025
– Internet based scenario development, Citizens involvement
– Action plan on Carsharing
v/Jan Bembennek, City of Bremen

Case Bristol + Ghent
– Web-basert medvirkningsopplegg ved scenarioutvikling
– Mobilitetsplaner for arbeidsplasser
– Eksempler fra andre byer
		

v/Tor Atle Odberg, Citiplan AS

kl. 1040

Pause

kl. 1100

Hva er status for bærekraftig mobilitetsplanlegging i Norge i dag?
Framtidens transportutfordringer for norske byområder
– Nasjonale myndigheters rolle og virkemidler

		

v/Alberte Ruud, Statens vegvesen

Konseptvalgutredninger for byområder
– Hva har vi lært?
		

v/Tanja Loftsgarden, Statens vegvesen

Diskusjon
kl. 1200

Lunsj

kl. 1300

Norske erfaringer med brukermedvirkning
Medvirkning med virkning?
– Erfaringer fra ulike metoder

		

v/Gro Sandkjær Hanssen, NIBR

Case Gjøvik og Lillehammer
– Suksesskriterier for god strategiutvikling
		
v/Paul Høistad Berger, Statens vegvesen

Case Fredrikstad
– Borgermedvirkning i kommunens samfunns- og arealplanlegging
v/Marianne Aune, Fredrikstad kommune

Diskusjon
– Hva kan oppnås med større publikumsmedvirkning i overordnet planlegging?
kl. 1430

Pause

kl. 1450

Kan eksisterende planer for et byområde tilfredsstille
EUs retningslinjer for bærekraftige mobilitetsplaner?
Case Vestfold by
– Uttesting av ENDURANCE opplegg for selvevaluering
– Forslag til forbedringstiltak for byen

		

kl. 1510

v/Eva Preede, Statens vegvesen

Hvordan kan vi utvide verktøykassen?
Krav om mobilitetsplaner for bedrifter og virksomheter
– Erfaringer fra Stavanger kommune

		

kl. 1530

v/Christin Berg, Stavanger kommune

Hva er mulighetene i arbeidet for mer bærekraftige
mobilitetsplaner og enkelt tiltak?
Diskusjon
– Finansiering, nettverksbygging, kunnskapsutvikling, opplæring, politisk dristighet?

kl. 1600

Avslutning
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