
– VI HAR tenkt på dette i flere år, men det er 
først nå det blir noe av, sier Øyvind Solberg 
Thorsen, direktør i Opplysningsrådet for 
Veitrafikken og en av pådriverne bak den 
flunkende nye mobilitetskonferansen, over 
telefon fra påskefjellet. 

Han er ute og kjører med telefonen på 
handsfree. 

– Sikkerhet i trafikken er selvfølgelig et av 
flere viktige tema som vil bli diskutert under 
konferansen, sier Thorsen, mens mobildek-
ningen faller litt ut og inn. 

Foruten trafikksikkerhet, er både klimaut-
fordringer, urbanisering og fremtidige mobili-
tetstrender på dagsorden når samferdselssek-
toren samles om knapt et år for å diskutere de 
virkelig store utfordringene.

DEBATTEN HAR FOREGÅTT I ET 
VAKUUM
Både Thorsen og Gunnar Lindberg, direktør 
i Trafikkøkonomisk institutt, har sett seg lei 
av silotankegang og enkeltstående løsning i 
samferdselssektoren.

– Mye av mobilitetsdebatten foregår i et 
vakuum, uten en faktabasert tilnærming. Det 
vil vi gjøre noe med, sier Lindberg.

Også Thorsen mener diskusjon på tvers 
av yrkesgrupper og samferdselsområde er 
nøkkelen til å finne de gode løsningene for 
fremtiden.

– Det har lenge vært sånn at bilproble-
mer blir løst av vei, togutfordringer blir løst 
av jernbane og så videre. Likevel er mange 
av utfordringene de samme og behovet for å 
forflytte varer og mennesker sømløst blir stadig 
viktigere, sier Thorsen engasjert.

BREDT NEDSLAGSFELT
Lindberg trekker frem at endringene i samferd-
selssektoren skjer fort. Enten det gjelder 
automatisering, digitalisering, elektrifisering 
og bruk av andre energikilder.

– Selvkjørende biler, for eksempel, er en 
selvfølge. Det diskuteres ikke om de kommer, 
men når de kommer. Denne utviklingen er 
en følge både av nye muligheter gjennom 
internett og ny teknologi, men er også presset 
frem av behovet for å gjøre mobilitetssektoren 
«grønnere», forklarer Lindberg og fortsetter:

– For å møte kravene til forandring i 
transportsystemet må vi aktivt søke ny 
kunnskap, sier han. 

Løsningen ble å lage en konferanse med 
mange ulike aktører.

– Vi har sett til Transportforum i Sverige. 
De trekker 1600 deltakere hvert år og har holdt 
på i 37 år. Vi måtte spørre oss selv hva det er 
de har fått til, og svaret vi har funnet er at de 

favner bredt og inkluderer forskningsmiljøer, 
forklarer Thorsen og legger til: 

– Vi har laget bil- og veikonferanser 
tidligere, men nå lager vi en debattarena med 
betydelig bredere nedslagsfelt. Det er etter hva 
jeg kjenner til den første av sitt slag i Norge, 
sier han.

Til sammen har nå 17 aktører forpliktet seg 
til å delta på konferansen til neste år. Deriblant 
Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og 
Kystverket.

– Vi er stolte over at vi dekker de fleste 
transportformer, samtidig som vi inkluderer 
både yrkessjåfører, politikere, næringslivet og 
forskere, sier han.

FINNE POLITISKE LØSNINGER
Selv om målet er å skape en felles plattform 
og møteplass for sektoren, håper Thorsen at 
både fylkespolitikere og samferdselspoliti-
kere fra kommuneadministrasjonen kan reise 
hjem med både konkrete forslag, innspill og 
løsninger.

– Vi legger til grunn en forsknings- og 
faktabasert debatt om fremtidige mobilitets-
utfordringer. Dermed håper vi at beslutnings-
takerne rundt om i landet tar med seg innspil-
lene tilbake til arbeidsplassen, avslutter Thorsen.

Øyvind Solberg Thorsen, direktør i OFV.
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En tur til Sverige var det som skulle til for å for å finne den riktige konferanse-ideen.  
Nå inviteres hele samferdselssektoren til Mobilitet 2020.

Den første av sitt slag i Norge 

NORGES VIKTIGSTE 
 MOBILITETSKONFERANSE  
Bjørvika i Oslo 4.–5. februar 2020
Mobilitet 2020 er en møteplass for fag og 
debatt der du vil møte forskere, politikere, 
næringsliv og forvaltning. Sammen tar 
vi samferdselssektoren ett skritt videre. 
Konferansen er stedet for ideene som skal løse 
sektorens viktigste og vanskeligste utfordrin-
ger. Politikk skal utvikles, tanker brynes og 
silotenking bygges ned. 
Les mer her: www.mobilitetsforum.no

«VI HAR LAGET BIL-  
OG VEIKONFERANSER 
 TIDLIGERE, MEN NÅ 
LAGER VI EN 
 DEBATTARENA MED 
BETYDELIG BREDERE 
NEDSLAGSFELT.»

I ÅR, SOM tidligere år, vil Opplysnings-
rådet for veitrafikken være til stede under 
Arendals uka. Nytt av året er at OFV har tatt 
initiativ til å samle samferdselssektoren 
under ett tak – eller rettere sagt under én 
duk. Samferdsels teltet er et dugnadsprosjekt 
mellom 18 ulike aktører innenfor samferd-
selssektoren, og hensikten er å skape en felles 
arena for å gjøre sektoren mer synlig på det 
som av mange betraktes som Norges viktig-
ste politiske arena. Kampen om oppmerk-
somheten er stor under Arendalsuka, og 
håpet er at man i fellesskap vil stille sterkere 
enn hver organisasjon ville ha klart for seg. 

Teltet skal stå foran det gamle rådhuset og 
romme 80 sitteplasser, i tillegg til café med en 
liten uteservering. Temaene som løftes frem 
spenner fra myke trafikanter til fremtidens 
selvkjørende biler. Direktør i OFV, Øyvind 
Solberg Thorsen, gleder seg over at noe som 
startet som en ganske spontan idé i vinter har 
slått så godt an hos aktører i sektoren: 

– Vi var nok mange som hadde samme 
opplevelse under Arendalsuka i fjor, nemlig 
at vi hadde vært sterkere sammen, forteller 
Thorsen. 

– Samferdselsteltet er en fantastisk mulighet 
til å få frem mangfoldet i sektoren, til å belyse 
politiske problemstillinger og til å vise hva vi 
står for. At vi i OFV får muligheten til å samle 
sektoren på denne måten, er kjempegøy, sier 
han.

ØNSKER Å SKAPE MØTEPLASSER
Aslak Celius har ansvaret for å lede arbeidet 
med Samferdselsteltet. Også han er klar på 
at dette er et prosjekt som passer OFV godt. 

– Å skape gode møteplasser er noe av 
det viktigste OFV driver med. Vi mener at 
konstruktive debatter og diskusjoner er 
det som driver utviklingen i sektoren vår 
videre. Det er dette som er motivasjonen bak 
frokostmøtene våre, bak Mobilitet 2020 og 
nå Samferdselsteltet. Han håper allikevel at 
Samferdselsteltet skal bli noe mer enn en scene 
å holde arrangementer på. 

– Scener er det nok av i Arendal. Det er 
viktig for oss at dette også blir en sosial arena, 
der man kan møte andre med interesse for 
samferdsel, og på den måten kanskje fremme 
mer samarbeid i en sektor som blir stadig mer 
sammensatt.

Ved siden av debatter og foredrag i regi 
av de samarbeidende organisasjonene, vil 
Samferdselsteltet også huse mer lettbeinte 
arrangementer. Gjengen bak podcasten «Du 
skal kjøre mye» lader opp til partilederde-
batten, som også vises på storskjerm i teltet, 
og Elbilforeningen vil dele ut pris til årest 
elbil-kommune onsdag kveld. Teltet holder 
åpent utover kveldene, og det blir mulig å kjøpe 
både mat og drikke. 

– Vi samarbeider med en ung, lokal kokk og 
café-eier som setter sammen en spennende 
meny for oss. Vi skal sørge for Samferdselsteltet 
blir stedet å være, også når programmet er over 
for kvelden, sier Celius.

«SAMFERDSELSTELTET ER EN FANTASTISK MULIGHET TIL Å FÅ 
FREM MANGFOLDET I SEKTOREN, TIL Å BELYSE POLITISKE 
 PROBLEMSTILLINGER OG TIL Å VISE HVA VI STÅR FOR.»

Øyvind Solberg Thorsen, direktør i OFV

Under årets Arendalsuke er 
samferdselssektoren samlet 
under én duk. Håpet er at 
Samferdsels teltet skal bidra til 
at sektoren blir godt synlig på 
Norges viktigste politiske 
møteplass.

OFV samler Samferdselssektoren 
under Arendalsuka
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NYTT FRA OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er en politisk uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for å få 
politikere og myndigheter til å bygge tryggere og mer effektive veier i Norge. Les mer på www.ofv.no


