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Personalia

Tron Myrén
Født 1975

Profil

Tron startet som rådgiver i insam AS januar 2018. Han er utdannet samfunnsplanlegger, og
har mange års erfaring som rådgiver i kommuner og fylkeskommune. I denne perioden har
han arbeidet med utviklings- og planleggingsoppgaver på både prosjektnivå og strategisk
nivå, ofte på tvers av sektorer. Dette innbefatter utvikling av kommunale planstrategier,
interne plan- og styringssystemer og kommuneplanens samfunnsdel. Han har ofte jobbet
tett med forskningsmiljøer. Tron har med det en god forståelse av kommuners
utfordringer, organisering og muligheter.
Tron har også kompetanse og erfaring med by- og lokalsamfunnsutvikling, spesielt med
fokus på sosiale forhold, knyttet til levekår, folkehelse og boligpolitiske utfordringer
herunder arbeid med metodikken Områdeløft. Dette innebærer også erfaring med og
kompetanse om innbyggermedvirkning. Tron har i denne sammenheng arbeidet mye med
statistikk og kvantitative analyser, innenfor feltene demografi, skoleplanlegging, levekår
og fysisk planlegging. Han har blant annet gjennomført levekårsanalyser, kombinert med
bruk av GIS, for kommuner og bydeler.
Samordnet areal- og transportplanlegging er også et felt Tron har solid erfaring med. Dette
gjelder fra det helt overordnede til det helt lokale.

Utdannelse

Praksis
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2010

Praktisk GIS-analyse, Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB)

2008

Prosjektledelse og -styring; Høgskolen i Oslo/ NKS

2001-2005

Samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsstudier, Cand polit.,
Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Lillehammer

1999-2001

Sosiologi mellomfag, Universitetet i Oslo

1999

Miljøvern og forvaltning, Senter for utvikling og miljø, Universitetet i
Oslo

1997-1999

By- og sosialgeografi mellomfag, Universitetet i Oslo

1996

Ex.Phil og Ex.fac., Universitetet i Oslo

1992-1994

Ulsrud videregående skole, allmennfag

2018-dd

insam as. Rådgiver

2016-2017

Buskerud Fylkeskommune, Utviklingsavdelingen. Rådgiver Plan

2014-2016

Sandefjord kommune, Rådmannskontoret. Kommuneplanlegger

2014

Drammen kommune, Byplan. Planlegger

2011-2014

Asker kommune, Forvaltning og utvikling. Rådgiver og
samfunnsplanlegger

2006-2011

Bydel Bjerke/ Plan- og bygningsetaten (Pbe), Oslo kommune
Spesialkonsulent i Stab plan
Prosjektmedarbeider/ overarkitekt i Groruddalsteamet i Pbe
Hovedprosjektleder Områdeløft Veitvet – Sletteløkka i 2007

1995-2001

Distribusjonssentralen AS. Kundekonsulent; vikar og ferievikar

Publikasjoner

2005

Hovedfagsoppgave; «Etikk, kommunikasjon og medvirkning i
arbeidet med Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen»,
Universitetet i Tromsø/ Høgskolen i Lillehammer

Språk

Norsk morsmål

Engelsk muntlig, tysk noe begrenset.

Verv

2013-2016

Styremedlem og leder i Kompas-Forum (Kommunenes plan og
analysesystem)

2002-2004

Styremedlem i Studentskibnaden i Oppland

1997-2003

Bydelslagsleder i Grorud Venstre

2001-2002

Styremedlem i Studentparlamentet på Høgskolen i Lillehammer

2017

Urban mobilitetet – Beregningsverktøy i areal- og
transportplanlegging, NMBU

2015

Grunnkurs CIM, administrator i CIM og Øvelsesplanlegging, Nasjonalt
senter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB)

2012

Kurs i Kompas (Kommunenes plan og analysesystem)

2007

PLP-kurs (prosjektlederprosessen) i regi av Innovasjon Norge

Kurs

Prosjekter
Oppdragsgivere

Beskrivelse

Lier kommune

Lokal mobilitetsplaner i Lier

2018-dd.

Prosjektleder for utvikling av lokale mobilitetsstrategier og -planer for utvalgte skoler og
deres nærmiljø, samt implementering av Hjertesone.
https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/
Utarbeiding av søknad om klimasatsmidler fra Miljødirektoratet, og tilsagn om midler ble
mottatt sommeren 2018.

Øren skole FAU

Hjertesoneprosjekt

2017-18

Etablering, utvikling og prosjektledelse av hjertesoneprosjekt ved Øren skole. Danner
utgangspunkt for modell for hjertesonesatsing på alle skoler i Drammen.
https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/oren-skole-drammen/
Utarbeidet sluttnotat med beskrivelse av gjennomført prosjekt, med anbefalinger og råd for
videre arbeid med Hjertesone ved Øren skole og i Drammen.
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Lier kommune

Omstilling til grønn mobilitet i Lier

2018

Rådgiving og utarbeiding av grunnlag for å omsette kommunens amibisiøse klimamål til
strategi og handling innen transport- og mobilitetsfeltet. Utarbeidet rapport basert på tett
dialog med oppdragsgiver, samtaler med sentrale aktører utenfor kommunen, samt
oppdatert kunnskap fra forsknings- og praksisfeltet.

Boligbygg KF / Tegn3

Nytt konsept for bilparkeringskjeller i Sofienberggata, Oslo

2018

Bistand i konseptutvikling for etterbruk av bilparkeringskjeller i boligbygg på Grünerløkka i
Oslo. Konkretisering av idéer om et mobilitetssenter, eventuelt kombinert med
deleløsninger, for beboere og næringsaktører i nærområdet. Utarbeiding av søknad om
klimasatsmidler fra Miljødirektoratet, og tilsagn om midler ble mottatt sommeren 2018.

Bring / Posten Norge / Byen
Vår Drammen / SVV
2016-dd
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Ny vareleveringstjeneste
Prosjektdeltakelse for forsknings- og innovasjonsprosjekt for utvikling av nytt konsept for
en klima-, miljø- og bylivsvennlig vareleveringstjeneste. Fokus på last mile-distribution og
bruk av Drammen sentrum som testarena. Samarbeidsprosjekt med Bring/Posten Norge,
Byen Vår Drammen, Drammen kommune, Statens vegvesen, Buskerud fylkeskommune og
Transportøkonomisk Institutt (TØI).

