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Foreløpig program for studietur til Nantes, Frankrike 
20.-22. april 2020 

 
Følgende program er foreløpig med forbehold om positiv respons fra forespurte aktører. Tidspunkt for 
start og slutt på turen er fastsatt, alle andre tidspunkt er tentative. Angitte kulepunkter under 
presentasjoner er tematikker vi jobber med å få på plass. 
 
Reise tur/retur Nantes organiseres på egenhånd. Reiseforslag finnes på nettsidene til 
Kollektivtrafikkforeningen og Kollektivforum.  
 
 
Mandag 20. april  
19:30 Felles middag for de som ønsker det på restaurant (navn og adresse kommer). 

Middagen dekkes selv av deltakerne. 
 

Innsjekk på hotell gjøres individuelt (navn og adresse for hotell kommer).  
 
 
Tirsdag 21.april  
Vi planlegger å starte dagen hos Nantes Métropole 
 
09:00 Velkommen v/Kollektivtrafikkforeningen og Kollektivforum med felles 

presentasjonsrunde av alle deltakerne. Mulig presentasjon fra Norge for 
lokale aktører i Nantes og studieturdeltakerne ved Transportøkonomisk 
institutt og en eller flere norske kollektivaktører på turen.  

 
 
10:00 Presentasjon v/Nantes Métropole (inkl. pauser) 

• Frankrikes styringssystemer, kommune/region, mv.  
• Organisering og finansiering av kollektivtransport i Frankrike  
• Nantes og Nantes Métropole – fra industriby til attraktiv og 

fremoverlent storby med kollektivtransport som viktig vektor for 
utvikling 

• Mobilitet og transport i Nantes 
 
12:30 Lunsj  
 
13:30 Presentasjon ved Nantes Métropole fortsetter (se over) 
 
15:00 Befaring av kollektivsystemet i Nantes og innovative løsninger 

Før avgang får vi en presentasjon av det vi skal si med noe 
bakgrunnsinformasjon. Deretter drar vi avgårde  

 
17:00 Les Machines de l’île med påfølgende middag 

https://www.lesmachines-nantes.fr/en/ 
 

https://www.lesmachines-nantes.fr/en/
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Onsdag 22. april 
Sted for dagen kommer 
 
09:00 Presentasjon v/Semitan (kollektivselskapet i Nantes) 

• Kollektivsystemet i Nantes: Fra strategisk til operasjonelt nivå hvordan 
jobber man for en robust og konkurransedyktig kollektivtransport? 

 
• Hvordan jobber Semitan med mobilitetsplaner – Sustainable Urban 

Mobility Plans (SUMP)? 
o På bynivå – hvordan påvirker dette planlegging og utvikling av 

kollektivtilbudet?  
o For bedrifter – I Frankrike er det et krav med mobilitetsplaner 

dersom flere enn 100 ansatte på samme plass, hva gjør Semitn? 
 
11:00 Pause 
 
11:20 Presentasjon av e-busway v/Semitan og MySMARTLife  

En ny e-busway åpnet i Nantes høsten 2019 gjennom et partnerskap mellom 
Semitan, Nantes by og MySMARTLIFE (EU-prosjekt). Denne elektriske 
BRT-løsningen erstattet en eksisterende BRT-linje og har gitt en økt kapasitet 
på over 30% med plass til over 140 passasjerer (40 sitteplasser, rundt 100 
stående). Innføringen medførte flere utfordringer, blant annet utforming av 
holdeplassene. 
 
https://www.urban-transport-magazine.com/en/nantes-launches-e-busway-
with-bi-articulated-buses/ 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=zQA7oR6DMYk 
 
12:30 Lunsj 
 
13:30 Erfaringsutveksling og diskusjon mellom deltakere 

Under tidligere studieturer har det vært etterlyst tid til erfaringsutveksling og 
diskusjon, i grupper og i plenum. I denne sesjonen vil vi blant annet sammen 
oppsummere hva vi har lært fra turen og hva vi tar med oss tilbake til kolleger 
og partnere. Vi vil også sette av tid til en «Hva skjer?»-runde der deltakerne 
presenterer hva de har jobbet med i den siste tiden og hvilke erfaringer de har 
gjort seg fra dette, samt hvilke prosjekter man har på blokken. Mer detaljert 
opplegg kommer.  

 
 
15:00 Hjemreise 

https://www.urban-transport-magazine.com/en/nantes-launches-e-busway-with-bi-articulated-buses/
https://www.urban-transport-magazine.com/en/nantes-launches-e-busway-with-bi-articulated-buses/
https://www.youtube.com/watch?v=zQA7oR6DMYk

