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SINTEF Teknologi og samfunn, Trondheim



Velkommen 

• Praktisk informasjon

• Middag 

• Hvem er hvem?

• Og – hva forventer vi å få ut av dagen?



Nettverk for transportsikkerhet

Formål

• å formidle og diskutere forskningsresultater og erfaringer 
på tvers av sektorer

• å adressere forskningsfaglige utfordringer
• bidra til å styrke koblinger mellom brukere og 

forskningsmiljøer og mellom ulike forskningsmiljøer

Tre prioriterte tema

1. Ny teknologi og transportsikkerhet 

2. Måling og overvåkning av trafikksikkerhet 

3. Internasjonalisering og nye organisasjonsformer



Tilbakemeldinger i 2016

• nyttig å få nærmer kjennskap til utfordringer som er 
gjeldende i flere transportformer

• Fint å få anledning til å få vite mer om forholdsvis ny 
forskning på transportsikkerhetsfeltet, særlig ved at en fikk 
sjansen til å se fellestrekk i utfordringer som man strever 
med i flere transportformer. 

• tanker om utfordringer og mulige forskningstemaer 
fremover 
• finne felles fremtidige forskningsprosjekter på 

transportsikkerhetsområdet

• Transport 202 - Forsvinner sikkerhet litt i forskningsrådets 
program med ønske om å samle all transportforskning
• Et sterkt sikkerhetsfokus, både for individet og samfunnet, vil være 

av stor betydning om man skal oppnå en innovasjonsdrevet, 
fremtidsrettet og bærekraftig transportsektor



Mål for nettverket

• Få kjennskap til førerløse systemer og 
automatisering innen sjø, luft og veg

• Få informasjon om prosjekter innen RISIT og 
TRANSIKK programmene (i Forskningsrådet) innen 
temaet "Ny teknologi og transportsikkerhet"

• Diskutere framtidige utfordringer og behov

• Dele erfaringer og bli kjent

• Ha grunnlag for å vurdere samarbeid med andre 
deltakere om å skrive felles søknad til Forskningsråd 



Program 
"Måling og overvåking av trafikksikkerhet"

Tid Tema

9:00 Velkommen 
• 2016: "Ny teknologi og transportsikkerhet"
• Innspill fra Forskningsrådet

9:45 Prosjekter innen ulike sektorer
• Maritim
• Luftfart

11:30 LUNSJ

12.15 • Veg og jernbane 

13:30 Forskerstafett – Erfaringer fra pågående og avsluttede prosjekt

15:00 Nye utfordringer og behov innen området?
• Diskusjoner i grupper

15:45 Oppsummering fra gruppene

16:00 Avslutning og transport til middag



Pause til klokken 10:35



Lunsj fram til klokken 11:30



Forskerstafett

Erfaringer fra pågående og avsluttede prosjekt



Nye utfordringer og behov?

World cafe: Når autonome løsninger møter 
hverdags-mennesket i trafikken
• Risiko og sårbarhet
• Trafikkstyring og overvåking
• Regulering og standardisering

4 grupper:
1. Skipsfart
2. Veg
3. Bane
4. Luftfart



Avrunding av møtet

• Felles søknader?

• Neste nettverksmøte
• Internasjonalisering og nye arbeidsformer

• Ny teknologi og transportsikkerhet 

• Måling og overvåkning av trafikksikkerhet 

• Vurdering
• Hvordan har dagen vært?

• Hva var bra?

• Hva kunne vært gjort annerledes?



Takk for i dag!

Avreise til middag eller hjem.


