
Program
Kollektiv trafik og byudvikling

18. sep. 2020

09:00 - 09:30 Registrering og morgenbrød

09:30 - 10:15 Årsmøde i Kollektiv Trafik Forum
Foreningen Kollektiv Trafik Forum afholder sit årsmøde. Kom og og hør om foreningens arbejde i det forgangne år.

10:30 - 10:50 Introduktion til dagen og emnet (v. Ellen Højgaard Jensen, direktør, Dansk Byplanlaboratorium og Eskil
Thuesen, ressourcedirektør, Movia)
De to arrangører, Kollektiv Trafik Forum og Dansk Byplanlaboratorium, giver en fælles introduktion til dagens emne.

10:50 - 11:15 Kollektiv trafik og byplanlægning: Kommunens liv og handel (v. Jens Christian Petersen, direktør.
Institut for Center-Planlægning)
Levende bymidter og et velfungerende handels- og byliv står højt på den kommunale dagsorden, når kommune- og lokalplanerne skal
besluttes. Det samme gør mobilitet, tilgængelighed og parkeringspladser. Men hvilken rolle spiller den kollektive trafik (eller ikke?) i forhold til
bylivet og hvad er et attraktivt kollektivt knudepunkt i forhold til et godt byliv?

Hvordan kan den kollektive trafik samt planlægningen og indretningen heraf bidrage til kommunale ambitioner om byliv, handel, sammenhæng
og vækst?

11:15 - 11:40 Kollektiv Trafik og byplanlægning: Sammenhæng på tværs – også på landet (v. Camilla Struckmann,
Kommunikationsdirektør, Movia)
”Hvorfor transporterer, vi os som vi gør?”. Det er ikke blot et spørgsmål om at komme fra A til B. Vores opfattelser, værdier, kompetencer og
færdigheder spiller også en rolle sammen med fysiske ting, produkter og teknologier, har Movia tidligere konkluderet i et stort antropologiske
studie. 

Hvordan kan byrum og udviklingen i lokalområdet omkring stoppesteder og stationer understøtte vores valg af kollektiv trafik? Og hvordan kan
vores valg af kollektiv trafik understøtte brugen af byen og lokalområdet og de services og faciliteter, der er til rådighed her?

11:40 - 12:30 Frokost

12:30 - 12:55 Hvad er Transit Orienteret Byudvikling (TOB) og hvordan føres det ud i livet? (v. Caroline Schousboe,
specialkonsulent Region H og Leif Gjesing Hansen, Metroselskabet og Hovedstadens Letbane)
”Forbedringer af trafikale knudepunkter er for det første et spørgsmål om, hvordan rejseaktiviteten kan understøtte servicefunktioner i et
kollektivt transportknudepunkt og omvendt. For det andet et spørgsmål om, hvordan transportknudepunktet kan understøtte udviklingen af det
nærliggende byrum og omvendt. Det kræver samarbejde mellem mange interessenter.” (Transportknudepunkter – en guide til screening af
stationer og deres relation til byen, Region H, September 2019)

Region Hovedstaden har set på begrebet Transit Orienteret Byudvikling (TOB) og omsat det til et praktisk værktøj for kommunerne. Hvordan
virker det, og kan læringen og erfaringerne også bruges udenfor Region H?

12:55 - 13:20 Kickstart af busterminalen som fremtidens knudepunkt for byliv og mobilitet (v. Mette Olesen,
projektleder, Nordjyllands Trafikselskab)
Nordjyllands Trafikselskab har skabt et nyt koncept og vision for fremtidens busterminaler og togstationer, som er modulært, fleksibelt,
genkendeligt, funktionelt, bæredygtigt og kompakt. Konceptet bidrager til at styrke den sammenhængende og trygge rejse i Nordjylland. 

Hvordan blev NT’s vision til og hvordan føres den konkret ud i livet, når organiseringen og finansieringen omkring knudepunkterne er uklar?

13:20 - 13:45 Fornyet fokus på værdien af byudvikling omkring stationer i mindre byer (v. Niels A. Dam, chef for
Bygherre & Entreprise, DSB)
DSB har fået nye muligheder, men også udfordringer med aktivering af stationsbygninger til nye funktioner. Nogle stationsbygninger står
markant i lokalmiljøet og venter på at blive fyldt med nyt liv og nye funktioner. Derfor er der brug for at tænke og agere utraditionelt i
bestræbelserne på at skabe en bæredygtig økonomi med lokalt forankrede aktiviteter og aktører som kan se mulighederne og har den
økonomiske formåen til at revitalisere stationsbygningerne.

Hvordan går DSB til den opgave, og hvem kan blive involveret i projekterne?

13:45 - 14:00 Kaffepause
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14:00 - 14:45 Fra idé til virkelighed: Praktiske erfaringer og idéer, der fremmer byudvikling og kollektiv trafik i
forening
1. BRT i Aalborg – Vækst og sammenhæng på vej (v. Aalborg Kommune, byplanlægger Anne Juel Andersen)

Allerede inden den nye BRT er sat i drift, har Aalborg Kommune en række nye projekter og partnerskaber på plads, der sammen med BRT’en
skal sikre byens fortsatte udvikling fra beton til beat. 

…men bidrager BRT’en også som rygstød til gavn for byudviklingen og den kollektive trafik i resten af regionen?

2. Operatørperspektivet, (v. Jens Boe Jakobsen, Business Development Director, Arriva)

Samarbejde og kontrakter mellem trafikselskaber og busoperatører har overordnet fokus på stabil drift og forsyningssikkerhed. Hvilke aspekter
i forhold til trafikformer, kontraktformer og samarbejde kan bringe operatørerne mere i spil ift. sammenhængen mellem operatøren, driften af
den kollektive trafik og udviklingen af byen og det lokale samfund?

3. Dobbelt satsning skal skabe passagervækst (v. David Jens Meinke, udviklingschef, Region Sjælland)

I et pilotprojekt satser Region Sjælland og tre kommuner dobbelt. På linje 234 er planlagt øget busdrift – bus hver ½ time, og samtidig
opgraderes stoppesteder i tæt dialog med lokalsamfund, uddannelsesinstitutioner og Movia. Stoppestederne udpeges i samarbejde med
kommunerne på baggrund af deres potentiale for at tiltrække flere kunder til bussen. 

Pilotprojektet gik i luften juli 2020, men hvilke er tankerne og visionerne bag kombinationen af øget drift og opgraderede stoppesteder?

4. HUB Midttrafik – et samlingspunkt for mennesker, forretning og trafik (v. Ole Sørensen, planchef, Midttrafik) 

- Invester i byudviklling
- Lav forretning på kollektiv trafik
- Gør det let for borgerne

Det er budskaberne fra Midttrafik til kommunerne og regionen med HUB Midttrafik. Men hvordan har Midttrafik tænkt sig at nå derhen? Om
trafikplan, knudepunkter og byudvikling på Djursland.

5. Gåing (v. Annette Enemark, Mobilitetschef, Movia)

Hvorfor er gang vigtigt for et trafikselskab, og hvad kan en målrettet indsats og samarbejde om adgangsveje og stier til stoppestederne betyde
for passagernes oplevelse af den kollektive trafik?

6. Stoppesteder og pakkepost på Stevns (v. Torsten Rasmussen, rådgivningschef, Movia)

Et nyt samarbejde mellem mobilitetsselskabet Movia, Stevns Kommune og virksomheden Nordic Infrastructure skal gøre det lettere at
kombinere kollektiv transport med nogle af de andre gøremål, man har i løbet af en dag. Som et forsøg sætter parterne sammen fem
pakkebokse op ved de lokaltogsstationer og busstoppesteder i Stevns Kommune, som flest passagerer bruger til og fra arbejde eller
fritidsaktiviteter.

Hvad er forventningerne til dette projekt, og hvordan kom det i stand?

14:45 - 15:00 Afslutning på konferencen (v. Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium og Eskil Thuesen,
Movia)
De to arrangører evaluerer dagens konference.

Hvilke var de vigtigste konklusioner og, hvordan kommer vi videre?

15:00 - 16:00 Byvandring: Præsentation og rundvisning (byvandring) på Odense Letbane v. Thomas B. Thriges
Gade (v. Odense Kommune og Odense Letbane)
Odense Letbane er i startblokken og skal understøtte udviklingen fra Stor By til Storby. 

Hør mere om byens transformation og letbanens rolle i den på en byvandring gennem centrale byudviklingsområder. Herunder den centrale
del af navnkundige Thomas B. Thriges Gade, som er under omdannelse til en ny bydel med boliger, erhverv, byrum, supercykelsti og
underjordisk parkering.

”To be announced” (Odense Kommune, Bystrategi & Vækst - Transformation & Organisation)

Rune Bager, Chef for nabokommunikation, Odense Letbane
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