
 

MOBILITET, NÅ OG I FREMTIDEN - SEMINAR FOR KOMMUNESTYRET 
Onsdag 5. september 2018, Kl. 14-17.30 - Sted: Formannskapssalen, Rådhuset Sandvika 

Fra kl. 13.30 i Vestibylen - bevertning 
Velkommen 
Lisbeth Hammer Krog, ordfører 
Arthur Wøhni, kommunaldirektør Samfunn 
Ordstyrer: Lisa Bang, kommunikasjonssjef  
 

Del 1: kl. 14.00-15.45 Fremtidens mobilitet 

Bilindustrien -nye løsninger  
En bransje i endring – bilindustrien står overfor radikal utvikling både innenfor teknologi og 
forretningsmodeller. Hvilke muligheter og endringer ser Volvo at dette kan representere for brukere 
og samfunnet som helhet? Øystein Herland, adm. dir. Volvo-Norge (25 min). 
 

Null utslipp, null kø og null trafikkulykker – er det mulig? 
Ny teknologi innføres, løsningene finnes og tas i bruk. Hvilke aktører er det som driver endringene? 
Hvilke arenaer er sentrale i utvikling av fremtidens mobilitet? Trond Hovland, daglig leder ITS Norge 
(15 min). 
 

Hvilken rolle har det offentlige i fremtidens mobilitet?  
Nullvekstmålet innebærer at veksten i persontransport skal tas med kollektiv, sykkel og gange. 
Hvordan bør det offentlige bidra for å sikre at målet nås frem mot 2030? Bernt Reitan Jenssen, adm. 
dir. Ruter (15 min). 

Sommerstudentenes prosjekt om klimakloke Bærum  
Telenor og Accenture, i samarbeid med Klimaklok og SmartCity Bærum. Sigrid Dahlheim, student 
NTNU og Selim Zeybek, student NHH (10 min). 
 
Dialog 
Hvordan kan innbyggere, næringsliv og kommunen i fellesskap hente gevinster og utvikle fremtidens 
mobilitet? Dialog mellom Øystein Herland, Trond Hovland, Bernt Reitan Jenssen og Sigrid Dahlheim. 
Rom for kommentarer og spørsmål fra salen til panelet. (20 min). 
 

Kl. 15.45-16.15 Pause 
 

DEL 2 kl. 16.15-17: Status 2020 (45 min) 

Bærums Reisevaneundersøkelse - første resultater 
Resultater fra lokal reisevaneundersøkelse. Kristin Siem Utne, overarkitekt/ arealplanlegger og 
Alberte Ruud, seniorrådgiver, Statens Vegvesen (10 min). 

Ruters kollektivtilbud i Bærum 2020  
Kundeundersøkelse 2018 og presentasjon av mulige ruteendringer. Robert Fjelltun, områdeleder 



Ruter Vest (20 min) 
 

Bærums Klimastrategi – klimakloke tiltak  
Status for tiltakene i Klimastrategiens handlingsplan. Jostein Kandal Sundet, programleder Klimaklok, 
Bærum kommune (10 min). 

Byvekstavtaler og byutredninger 
Forberedelse til byvekstforhandlinger og erfaringer fra byutredninger i åtte byområder. Alberte Ruud, 
seniorrådgiver, Statens vegvesen (10 min). 
 

Del 3: kl. 17-17.30: Refleksjoner og innspill fra folkevalgte (30 min)  

Rådmannen ønsker blant annet innspill til det videre arbeidet med mobilitet.  

 

Middag i kantinen kl. 17.30-18.00. 

 


