Program
NTN seminar og generalforsamling Vejle 8.-9. november 2016
Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle

Tirsdag 8. november
12.00

Lunsj

13.00

Velkommen til Region Syddanmark (Politiker Preben Friis-Hauge, Region
Syddanmark)

13.15

Gods på bane i Jyllandskorridoren / Nordic Link (Michael Stie Laugesen, NTU)

14.00

Functional City regions - attraktivitet og tilgængelighed i byregioner (Senioranalytiker
Flemming Torp, Regional Udvikling, Region Syddanmark)
Adgang og tilgængelighed til service er afgørende for byers attraktivitet og er centrale
elementer i den funktionelle byregion. Det sætter case study-projektet ”Byer og
hverdagsliv” spot på med attraktivitets- og tilgængelighedsanalyser af Fyn. Projektet
er et samarbejde mellem Region Syddanmark og den nordiske forskningsinstitution
Nordregio. Målet er at tilvejebringe strategisk viden til at forstå og planlægge
fremtidens samfund.

14.30

Pause

15.00

Det danske flextrafiksystem:
Flextur og FlexUng fungerer som supplement til bustrafikken. (Afdelingsleder
Flextrafik Michael Aagaard, Sydtrafik)
Flextrafik på Fyn sørger for tilbringertrafikken til uddannelsesbusserne. (Økonomichef
Søren Junker, FynBus)
Flextrafik samler og koordinerer al kørsel for borgere, der ikke har mulighed for at
benytte den øvrige kollektive trafik. Flextrafikken er behovsstyret, hvilket betyder, at
kørslen er tilrettelagt efter borgernes behov for kørsel og ikke efter en fast ruteplan.

16.15

Aktuelt i hos medlemmerne (norske). 10 minutter pr. Fylkeskommune

17.00

Afslutning på dagens program

19.00

Middag på Restaurant Remouladen

www.ntn.dk

Onsdag 9. november
08.30

Gods sjøveien & kollektivsatsingen med ny Bussvei i 2021
(Knut Froestad, Rogaland Fylkeskommune)

09.00

Aktuelt i hos medlemmerne (danske og norske). 10 minutter pr. Region/Fylke

10.00

Hvor er vi i dag med Hydrogen til transport? (Vice President Business Development
Mikael Sloth, Nel Hydrogen Solutions)
Mikael Sloth, H2Logic, og Flemming Wennike, Ringkøbing Amt, var drivkræfterne
bag NTN’s fokus på hydrogen og rapporten ”Hydrogen Link” i 2005. Danske H2
Logic, der producerer tankstationer til hydrogen, blev i 2015 solgt til den norske
koncern NEL ASA, som fremstiller produktionsanlæg til hydrogen.

11.00

Generalforsamling
- Aktiviteter i 2016 (Statistik, Møde om alternative drivstoffer, studietur Stockholm)
- Kontingent (25.000 kr) og økonomi
- Forslag til aktiviteter i 2017
- Fastlæggelse af vært for generalforsamling i Norge i 2017
- Tidsplan for 2017 (NB: Regionsrådsvalg i Danmark i november 2017)

12.00

Lunsj og tak for denne gang.

www.ntn.dk

