
Samkjøring

- endelig moden



Velkommen til parallellsesjon nr. 1 

Agenda:

- Samkjøring i Istanbul og Norge - Pelin Smines, Knowit

- Samkjøring i USA og Europa - Kristian Amlie, Bouvet

- Samkjøring integrert med kollektivtrafikk – erfaringer fra Danmark og Nederland og på 

vei i Norge 

Kasper Dam Mikkelsen, nabogo.com/no

- Hvordan lykkes med samkjøring? Med AtB bestillingstransport som garantist 

Tom Nørbech, AtB AS

- Samkjøring i eksisterende, trygge nettverk 

Trine Fjellberg Falnes og Jens Andreas Pettersen, Spond

- Panelsamtale 



Sosiale medier: 

Del at du er her og del gjerne innsikt på sosiale medier:

#kollektivkonferansen2022 

#transportmiks 

#samkjøring

#mobilitet i omstilling



Kristian Amlie har vært samkjøringsentusiast 

siden 2010 og startet Norsk Institutt for 

Samkjøring. Han har deltatt i mange 

samkjøringspiloter i Bergen og var den mest 

aktive samkjører i SammeVei-appen! Kristian 

har testet alt! Han har arbeidet 22 år i 

bank&forsikring, olje&gass, fornybar industri 

og helse. Kristian arbeider i dag som 

mobilitetsrådgiver i Bouvet.

Pelin Smines har vært toppleder i flere 

samkjøringsbedrifter både i utlandet og Norge. 

Hun har 25 års ledererfaring innen media, bank 

og mobilitetsindustri. I Istanbul var hun leder for 

prosjekter som mottok € 3 mill fra EUs Horizon 

2020 program. Hun ledet samkjøringsbedriften 

SammeVei i Norge. Pelin arbeider i dag som 

forretningsutvikler i Knowit.











How are YOU doing?? 

Dette er bedre enn Tinder!



















Nullvekstmålet: 

All vekst i persontransporten skal skje med sykkel, gange og kollektiv! 

Dermed basta!
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