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Trafikdage

på Aalborg Universitet

Trafikforskningsgruppen på Aalborg Universitet indbyder til Trafikdage på Aalborg Universitet 
i dagene 27.–28. august 2018.

Trafikdage er en årlig konference inden for transport, trafik og dertil relaterede emner. 
Her mødes forskere og praktikere for at debattere problemer, løsninger og perspektiver 
inden for emnet.

Konferencen retter sig mod:

• Forskere
• Ansatte på kommune-, regions- og statsniveau
• Konsulenter og firmaer inden for sektoren
• Interesseorganisationer og politikere

Konferencen forløber i parallelle forelæsningsrækker. Der præsenteres såvel forsknings-
projekter som erfaringsbaserede analyser, udredninger og evalueringer.

Indlæg på konferencen
Konferencen indbyder alle til at indsende forslag til konferencen. Forslagene kan være 
præsentation af artikler eller udvidede resumeer, workshops eller special sessions. 

Artikel
Vælges en artikelpræsentation, skal der indsendes et resumé på 1-3 sider med baggrund, 
metode og resultater inden Call for Papers deadline. Resuméet skal indeholde en beskri-
velse af:

• Artiklens baggrund og formål
• Anvendte metoder, analyser og fremgangsmåde
• Resultater
• Forslag til emneindplacering (se senere)

Resuméet skal præcisere indlæggets nyhedsværdi.

Accepteres resuméet til præsentation, skal en artikel indsendes før konferencen.



Udvalgte artikler

For at medvirke til, at også gode videnskabelige artikler præsenteres på Trafikdage, er 
der indgået aftale med det nystartede, fagfællebedømte tidsskrift ”Danish Journal of 
Transportation Research – Dansk Tidsskrift for Transportforskning” om udgivelse af 
udvalgte artikler fra Trafikdage. Kort tid efter Trafikdage vil forfattere af artikler, der af 
redaktionen på tidsskriftet vurderes egnet til akademisk publikation, derfor modtage 
en invitation til at indsende en opdateret og udvidet artikel til tidsskriftet. Artiklen vil 
herefter gennemgå en normal fagfællebedømmelse, og accepteres artiklen, vil den blive 
udgivet i tidsskriftet.

Udvidet resumé

Man kan også præsentere et udvidet resumé. Her er der ikke artikelkrav. Til gengæld skal 
der indsendes et udvidet resumé på 3-5 sider allerede i forbindelse med Call for Papers. Et 
udvidet resumé kan typisk være udarbejdet på bagrund af en rapport/projekt, der henvi-
ses til. Et udvidet resumé er også tænkt som en mulighed for præsentationer, som vurde-
res ikke at kunne bære en hel artikel. 

Artikler og udvidede resuméer præsenteres i sessioner á 1,5 time. Der er 2-4 præsentatio-
ner på hver session. 

Publicering af artikler og udvidet resumé

Vejledning til udformning af artikel og udvidet resumé findes på www.trafikdage.dk/
vejledninger. 

Alle rettidigt indleverede artikler vil være tilgængelige på Trafikdages hjemmeside inden 
konferencen. 
De modtagne artikler og udvidede resuméer bliver efterfølgende udgivet i “Artikler fra 
Trafikdage på Aalborg Universitet” (ISSN 1603-9696) på www.trafikdage.dk. 

Workshops

En workshop kan handle om et aktuelt emne, hvor der ønskes en faglig debat, men hvor der 
ikke nødvendigvis foreligger forskningsresultater, analyser eller offentliggjorte erfaringer.

En workshop indledes med en række korte oplæg på max. 10 minutter om emnet. Med 
udgangspunkt i oplæggene gennemføres en debat blandt workshoppens deltagere. 

Forslag til en workshop skal indeholde:

• Baggrund og formål
• Debatemner og navne på oplægsholdere
• Tidsmæssig længde af workshop

Forslagsstilleren har ansvaret for tilrettelæggelse og afvikling af workshoppen og opfordres 
til at skrive et referat af workshoppen, som vil blive lagt på www.trafikdage.dk.

Special sessions

En special session omhandler et aktuelt emne, hvor forslagsstilleren inviterer en række  
foredragsholdere til at belyse emnet.

http://www.trafikdage.dk/vejledninger
http://www.trafikdage.dk
http://www.trafikdage.dk


Forslag til en special session skal indeholde:

• Emne, baggrund og formål
• Navne på foredragsholdere
• Tidsmæssig længde

Foredragsholderne opfordres til at indlevere en artikel som dokumentation på deres foredrag. 
Artikler fra special sessions vil blive udgivet på www.trafikdage.dk i ”Artikler fra Trafikdage på 
Aalborg Universitet” (ISSN 1603-9696) og vil indgå i bedømmelse af, hvilke artikler der vil blive 
opfordret tilsendelse til ”Dansk Tidsskrift for Transportforskning”
Forslagsstilleren har ansvaret for tilrettelæggelse og afvikling af sessionen og opfordres til at 
skrive et referat af sessionen, som vil blive lagt på www.trafikdage.dk.
Særlige forhold omkring workshops og special sessions

På Trafikdage betaler alle for deltagelse – forslagsstillerne skal gøre oplægsholderne 
opmærksom på dette.

Der skal både til workshops og special sessions være accept fra oplægsholdere/fore drags-
holdere inden indsendelse af forslag.

Emner til Trafikdage 2018
Der efterlyses forslag inden for hele trafik- og transportsektoren, og om muligt bedes forsla-
gene kate goriseret inden for nedenstående emner:

• Trafikplanlægning, politik og organisation
• Transportøkonomi
• Trafikmodeller og deres anvendelse
• Mobilitet og adfærd
• Godstransport og logistik
• Kollektiv transport
• Jernbaner
• Trafiksikkerhed
• Intelligente transportløsninger
• Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold
• Cykeltrafik

Arranger en efterkonference
Trafikdage giver også interesserede mulighed for at udbyde en efterkonference den 29. 
august i forlængelse af Trafikdage. Er du interesseret i at høre mere om denne mulighed, 
kontakt venligst Trafikdages administration.

Udstilling og sponsorer
Der er mulighed for at købe en stand til Trafikdage samt få sit logo eksponeret på hjem-
meside og diverse materiale. Kontakt marketingmedarbejder Pia Stigaard Skammelsen, 
9940 7909/pss@adm.aau.dk, for yderligere information om udstilling og sponsorpakker. 

Indsendelse af forslag
Alle forslag til præsentationer skal indsendes igennem www.trafikdage.dk/indsend.

mailto:www.trafikdage.dk?subject=
http://www.trafikdage.dk
http://www.trafikdage.dk/indsend


Konferencesprog
Konferencesprog er skandinavisk og engelsk uden tolkning.

Organisationskomité
Trafikdage på Aalborg Universitet støttes af en organisationskomité med repræsentanter 
fra centrale dele af trafik- og transportsektoren. Komitéen består af:

Sysser Davidsen, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Per Gellert, Trafikselskabet MOVIA
Henrik Severin Hansen, Danske Regioner
Tine Lund Jensen, Vejdirektoratet
Susanne Krawack, Aarhus Kommune
Otto Anker Nielsen, DTU Management Engineering
Anna Thormann, Gate 21 
Svend Tøfting, Region Nordjylland
Harry Lahrmann, Aalborg Universitet

Programkomité
Modtagne forslag til artikelpræsentationer, udvidede resuméer, workshops og special ses-
sions bedømmes af en programkomité, som også fastlægger det faglige program.

Programkomitéen består af:

Trafikplanlægning, politik og organisation
Anders Rody Hansen, Københavns Kommune
Claus Hedegaard Sørensen, Statens väg- och transportforskningsinstitut
Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland
Transportøkonomi
Pernille Øvre Christensen, Vejdirektoratet
Ismir Mulalic, DTU Management Engineering
Jesper Borgen Sørensen, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Trafikmodeller og deres anvendelse
Camilla Riff Brems, Sund & Bælt Holding A/S
Christian Overgård, COH ApS
Goran Vuk, Vejdirektoratet
Adnan Jelin, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Jeppe Rich, DTU Management Engineering
Mobilitet og adfærd
Malene Freudendal-Pedersen, Roskilde Universitet
Helle Huse, Rambøll
Annette Kayser, Københavns Kommune
Claus Lassen, Aalborg Universitet
Jens Willars, Rejseplanen



Godstransport og logistik
Michael Henriques, MOE | Tetraplan/DTU Management Engineering
Ove Holm, Dansk Transport og Logistik
Ole Kveiborg, COWI A/S
Kristian Hegner Reinau, Aalborg Universitet

Kollektiv transport
Jonas Andersen, DTU Management Engineering
Morten Brønnum Andersen, Trafikselskaberne i Danmark
Line Koch, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Lykke Magelund, COWI A/S
Niels Melchior, Aalborg Universitet

Jernbaner
Jan Jørgensen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Anders Hunæus Kaas, Atkins Danmark
Alex Landex, Rambøll
Jesper Mølgaard, DSB
Bernd Schittenhelm, Banedanmark
Henrik Sylvan, Railtech/DTU

Trafiksikkerhed
Lárus Ágústson, COWI A/S
Camilla Sloth Andersen, Aalborg Kommune
Kira Janstrup, DTU Management Engineering
Mette Møller, DTU Management Engineering
Lars Klit Reiff, Rigspolitiet

Intelligente Transportløsninger
Bahar Namaki Araghi, Københavns Kommune
Lars Jørgensen, Rambøll
Jørgen Knoop, DTU Diplom
Maria Wass-Danielsen, Urban Creators ApS
Martina Zabic, Sund & Bælt Holding A/S

Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold 
Jakob Fryd, Vejdirektoratet 
Steen Solvang Jensen, Inst. for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet
Lars Overgaard, Teknologisk Institut

Cykeltrafik
Pablo Celis, Aarhus Kommune
Anders Fjendbo, DTU Management Engineering
Mette Dam Mikkelsen, Vejdirektoratet
Allan Therkelsen, Aarhus Kommune



Tidsfrister
9. marts 2018 Frist for indsendelse af forslag til indlæg
Medio maj 2018 Indbydelse udsendes
1. juli 2018 Frist for tidlig tilmelding
30. juli 2018 Normal tilmeldingsfrist
6. august 2018 Frist for fremsendelse af artikel

Konferenceafgift i danske kroner (der tillægges 25% moms til alle priser):
 1 dag 2 dage
Foredragsholdere m.fl. 2400 3300
Oplægsholdere special sessions/workshops 2600 3750
Deltagere 3000 4150
Deltagere tilmeldt inden 1. juli 2017 2650 3800
Pensionister 600   950
Studerende 250   500
Konferencemiddag              600 600

Konferenceafgiften inkluderer deltagelse i konferencen, konferencemateriale, frokost og 
kaffe/te.

Der gøres opmærksom på, at alle betaler konferencegebyr, også oplægsholdere og fore-
dragsholdere.

Konferencested
Aalborg Universitet
Rendsburggade 14 
9000 Aalborg, Danmark (Aalborg Centrum)

Spørgsmål og svar

Alle spørgsmål omkring Trafikdage på Aalborg Universitet stiles til:
Sekretær Lilli Glad
Trafikforskningsgruppen
Tlf. +45 9940 8375 
Mobil: +45 5171 3941
E-mail: lgl@civil.aau.dk
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