KOLLEKTIVTRANSPORTFORUM

Studietur til Gøteborg og Jönköping
23-26 oktober 2016
DAG 1: Avreise fra Oslo S
Søndag 23 oktober

Buss fra Oslo S, 23. oktober kl. 15.00
Ankomst Gøteborg



Innsjekk på Clarion Hotel Post (hvor vi skal bo alle dagene)
Felles middag på kvelden

DAG 2: Besøk hos Västtrafik
Mandag 24 oktober

TEMA: Västtrafik og Västsvenska paketet
Västsvenska paketet vil skape en mer attraktiv region der det er enkelt å reise kollektivt, gå eller sykle.
Flera av projektene i Västsvenska paketet handler om forbedret infrastruktur og fremkommelighet for
kollektivtrafikken. Målet er å doble antall reisende med kollektivtrafikk innen år 2025.
Vi besøker Västtrafik
Vi vil få høre mer om ruteplanlegging, anbudsprosesser, finansiering, organisering og byutvikling. Vi vil
også få mer informasjon om arbeidet med bypakken Västsvenska paketet.
Lunsj
Befaring i Gøteborg
En representant fra Västtrafik vil lede befaringen.
Egentid
Både Sporvognsmuseet og Luftfartsmuseet har dessverre stengt denne dagen. Si gjerne ifra om dere
ønsker å besøke et eller begge av disse stedene, så kan vi undersøke om det er mulig å få til en tur.
Gøteborg har mange andre fine attraksjoner å by på. Besøk http://www.goteborg.com/ for mer info.

Felles middag på kvelden

DAG 3: Besøke ElectriCity
Tirsdag 25 oktober

TEMA: Elektriske bussløsninger
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Vi får se nærmere på elbussløsninger med Per Österstrøm (Business Region Göteborg) og Volvo.
Disse aktørene arbeider sammen gjennom prosjektet ElectriCity (hvor Per er koordinator), som har
fått til elbussen i Göteborg.
Utbygging av elektrifisert kollektivtrafikk






Projektstatus, resultater og erfaringer av ElectriCity
Utbygging av elektrifisert kollektivtrafikk – Chalmers forskning koblet til ElectriCity
Rekkevidde, batteriteknologi, ladetider, gjenvinning, batterilevetid, nattlading versus
terminallading.
Energiforsyning og forretningsmodeller

Demo busslinje
Vi reiser kollektivt sløyfen Chalmers – Lindholmen Science Park med stopp ved to holdeplasser for
demonstrasjon av ladeinfrastruktur og nye løsninger.
Lunsj
Volvo Experience Center
Vi vil få mer info om tekniske løsninger og presentasjon av bussene, besøke depo, geofencing og
flåtestyring, klimaeffekter av bussene - lyd og utslipp, erfaringer

Felles Middag på kvelden

Dag 3: Jönköping
Onsdag 26 oktober

TEMA: ‘Superbuss’løsninger og bussprioritering i rundkjøring
Vi sjekker ut og reiser fra Clarion Hotel Post kl. 08.30
Jönköping
Vi vil få info om prosjektet fra idé til handling, hvilke løsninger de har valgt og hvorfor, organisering og
planprosesser, informasjonstiltak, mv.
Lunsj i Jönköping, før vi kjører mot Oslo.

Ankomst Oslo S omtrent kl. 18.00, onsdag 26 oktober.

Priser og påmelding





Prisen for turen er NOK 16 000 per person.
Hotell, kollektivreiser og alle måltider er inkludert.
Ettersom vi har booket én buss for hele turen, vil det denne gangen ikke være anledning til
å få avslag i prisen ved selvbestilt reise.
Husk å gi beskjed om eventuelle matallergier eller andre hensyn i påmeldingen.

Bindende påmelding innen torsdag 15. september til: egs@toi.no
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