
Technical session – Førerløse køretøjer – oplæg og testtur i AAØ 

I Aalborg Øst kunne man d. 5. marts i år sætte Danmarks første selvkørende busser i drift. Busserne vil være 
i drift frem til december 2021. I Aalborg Øst er der fokus på at skabe en bedre intern mobilitet og social 
inklusion, samtidig med at påvirkningen af de fysiske omgivelser også undersøges. Flere andre danske 
projekter er ligeledes på vej i drift - alle med forskellige perspektiver på teknologien. I denne session 
præsentere de foreløbige erfaringer fra projektet i Aalborg Øst, mens Movia fortæller om de forsøg de 
sammen med Metroselskabet og regionerne på Sjælland har på vej på Sygehusene i Slagelse og Gate21 
fortæller om de forsøg de har på vej på DTU.  

Sessionen foregår ved Astrupstien i Aalborg Øst, og der vil naturligvis være mulighed for en prøvetur med 
de førerløse busser.  

Programmet for sessionen ser foreløbig således ud: 

•15 min kørsel i bus til AAØ: Intro til Aalborg Øst, baggrunden og formålet for AAØ-projektet – v. Maria
Vestergaard, Aalborg Kommune

•1 times rotation mellem 4 ”poster” a 15 min.

Post 1: Prøv en tur med en selvkørende bus – busoperatøren Holo fortæller om deres vision 
og svarer på spørgsmål undervejs – v. projektleder Michael Skibsted. 

Post 2: De foreløbige erfaringer fra AAØ-forsøget: borgernes/brugernes modtagelse og urban 
integration – v. Ditte Bendix Lanng, AAUPost 

Post 3: On-demand, attraktiv og effektiv kollektiv transport – forsøg med selvkørende busser 
på Slagelse Sygehus – v. Mads Bergendorff fra Movia 

Post 4: Behovsdreven kollektiv transport og dynamisk ruteføring – forsøg med selvkørende 
shuttles på DTU Campus – v. Kenneth Jørgensen fra Gate21”

• 15 min kørsel i bus retur til Aalborg C: Afrunding og mulighed for spørgsmål og debat på tværs af
projekter.

Der vil være et maks. deltagerantal på 40 personer, og der vil være bus til og fra Aalborg Øst. Sessionen 
arrangeres af C-MUS Praksis 


