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Når vi hvert år i februar måned sender Call for papers ud til Trafikdage, tænker jeg ofte, der er da vist ikke sket meget siden sidste år – mon 
der kommer nok forslag til indlæg? Men hvert år viser det sig ved dead-line, at der endnu engang er kommet mange gode forslag. I år var 
ingen undtagelse, og med ikke mindre end 100 forslag til indlæg, 18 forslag til special sessions og 3 forslag til workshops har det været et 
stort arbejde for programkomitéen at sammensætte et spændende program, men som altid er det lykkedes. For at få plads til så mange 
gode indlæg som muligt, har vi i år udvidet antallet af parallelle linjer til 7, men på trods af det, har det været nødvendigt at afvise også 
gode indlæg. Sådan er vilkårene – det håber vi, der blandt indsenderne er forståelse for.

Trafiksikkerheden er ikke højt på dagsordenen hos de fleste danske transportpolitiske ordførere. De har en tendens til at vægte tiltag, der 
giver bedre mobilitet højere end sikkerhed. Derfor er vi glade for, at vicegeneraldirektør Matthew Baldwin, DG MOVE, EU-kommissionen 
på årets indledningssession vil give et oplæg om EU’s nye trafiksikkerhedsstrategi – måske kan det give danske politikere ny inspiration til 
igen at prioritere trafiksikkerheden højt. 

Alle taler om den store betydning AI og BigData vil få for transportsektoren, men hvad betyder det i praksis? – hvor er det, AI og BigData 
kan gøre en forskel, og hvordan sikres det igennem adgang til åbne data, at data også kommer i anvendelse? Det er nogle af de spørgsmål, 
der vil blive belyst i den ene af årets tre executive sessions, hvor Elektrofuels – The missing link mellem vindmøller og tung transport og 
Mobilitet på landet vil være de to andre.

Også på dette års Trafikdage er der indlæg fra alle dele af transportsektoren. På det strategiske niveau er der både et indlæg om den dan-
ske statsgarantimodel for infrastrukturprojekter og en diskussion af om de traditionelle cost-benefit lede til en bæredygtig mobilitet, men 
også et indlæg om, hvordan godstrafikken på vejene bliver CO2 neutral. Mobilitet og adfærd er årets topscorer med 11 indlæg og 3 special 
sessions. Her spænder indlæggene bredt, fx præsenteres de første analyser af verdens første rigtige Maas system i Helsinki, men også en 
helt grundlæggende analyse af byen og trafiksystemet, set fra de små børns perspektiv. Som altid er der mange indlæg om cykeltrafik på 
de forskellige sessioner, lige fra hvordan videotracking kan anvendes til modellering af cykeltrængsel til, hvordan der skabes trygge skole-
udflugter igennem en kombination af cykel og offentlig transport.

Efter en pause sidste år kommer der igen i år en efterkonference på tredjedagen. Efterkonferencen handler om Bedre ulykkesdata og er 
arrangeret af Forskningsgruppen for Trafiksikkerhed her på Aalborg Universitet. Mere om efterkonferencen på bagsiden af denne indby-
delse, og husk at der er særskilt til-melding til efterkonferencen.

Dette var blot nogle få nedslag i programmet, som du kan studere nærmere på de følgende sider. Jeg er sikker på, at du vil finde en vifte 
af indlæg, som er en rejse til Aalborg værd. Men Trafikdage er også net-værk, det er her du møder gamle og nye kollegaer og får gode 
inspirerende samtaler og måske starten på nye samarbejdsrelationer.

Trafikdage har en række sponsorer og udstillere, som støtter op om Trafikdages økonomi og bidrager til at holde deltagerprisen nede. 

Teamet bag Trafikdage glæder sig til at se jer alle.

Gode hilsner

Harry Lahrmann
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Velkommen til Trafikdage 2019



Tid
26. - 27. august 2019

Konferencested
Konferencen afholdes igen på 

Aalborg Universitet, Rendsburggade 14, 9000 Aalborg 
(Aalborg centrum).

Kort over området findes på Trafikdages hjemmeside: 

http://www.trafikdage.dk

I detailprogrammet, der udleveres ved registrering, vil det 
være angivet, hvor de enkelte sessioner afholdes.

Socialt arrangement
Konferencemiddagen holdes i Aalborg Centrum.

Tilmelding
Tilmelding til konferencen samt  reservation af hotel kan alene 
ske på Trafikdages hjemmeside: 

http://www.trafikdage.dk/tilmeld

Tilmeldingsfrist
30. juli 2019. Ved tilmelding inden 1. juli gives rabat på konfe-
renceafgiften.

Ved tilmelding efter 30. juli kan der ikke garanteres hotelværelse 
på ønsket hotel.

Priser

Der tillægges 25% moms til alle konferenceafgifter samt 
konferencemiddag

Konferenceafgift (DKK)  1 dag 2 dage

Ordinære deltagere 3000 4150

Foredragsholdere  samt 
arrangører af 
special sessions og workshops 2400 3300

Oplægsholdere på workshops 
og special sessions 2600 3750

Pensionister 600 950

Studerende 250 500

Konferencemiddag 600 600

Efterkonference ”Bedre ulykkesdata” 28/8  
 (hvis man i forvejen deltager i Trafikdage) 500

Efterkonference ”Bedre ulykkesdata” 28/8 
 (hvis man ikke deltager i Trafikdage) 1000

Tilmelding inden 1. juli
Ordinære deltagere 2650 3800

Konferenceafgiften inkluderer deltagelse i konferencen, frokost 
samt kaffe/te.

Afbud
Afbud til konferencen modtages uden beregning til og med 
30. juli. I perioden 30. juli-13. august beregnes der et annulle-
ringsgebyr på DKK 200. 

Efter 13. august gives ingen refusion. Tilmeldingen kan even-
tuelt overføres til en ikke tidligere tilmeldt person. 

Transport
Der vil være særbusser fra de ankommende morgenfly fra 
Aalborg Lufthavn til universitetet mandag morgen og fra uni-
versitetet til lufthavnen tirsdag eftermiddag. De nøjagtige af-
gangstider og steder vil blive lagt på hjemmesiden.

Ved ankomst/afrejse på andre tidspunkter henvises til offent-
lig transport eller taxi. 

Hoteller
Der er forhåndsreserveret et antal værelser på følgende 
hoteller (bestilles via tilmeldingsfunktionen på hjemmesiden):

Radisson BLU Limfjord Hotel, Ved Stranden 14-16, 9000 Aalborg
E-mail: reservations.limfjord@radissonblu.com
http://www.radissonblu.dk/hotel-aalborg
Priser: enkeltværelse DKK 1.065, dobbeltværelse DKK 1.265

First Hotel Aalborg, Rendsburggade 5, 9000 Aalborg 
E-mail: aalborg@firsthotels.dk 
http://www.firsthotels.dk/Aalborg
Priser: enkeltværelse DKK 965, dobbeltværelse DKK 1.165

Hotel Cabinn, Fjordgade 20, 9000 Aalborg 
E-mail: aalborg@cabinn.com 
http://www.cabinn.com/hotel-i-aalborg/hotel-cabinn-aalborg.html
Priser: enkelt Commodore DKK 685, enkelt Captains Class  
DKK 765. 

Hotel Aalborg, Østerbro 27, 9000 Aalborg 
E-mail: info@hotelaalborg.dk 
http://www. http://hotel-aalborg.com/ 
Priser: enkeltværelse DKK 825, dobbeltværelse DKK 945

Spørgsmål

Spørgsmål i forbindelse med konferencen kan stilles til:

Dalia Stakenaite/Lilli Glad  Lektor Harry Lahrmann
Tlf +45 9940 2503/+ 45 9940 8375 Tlf +45 9940 8381
E-mail: trafikdage@civil.aau.dk E-mail: hsl@civil.aau.dk

Spørgsmål vedrørende fakturering/betaling bedes stilet til:

VisitAalborg
Kjellerups Torv 5, niveau 13
DK-9000 Aalborg
Tlf. +45 9931 7502
E-mail: lr@aalborg.dk
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Følg med i programændringer på www.trafikdage.dk



 

Sektionen for Veje, Trafik og Transport, Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg

Returadresse: Thomas Manns Vej 23, DK-9220 Aalborg Ø

 Efterkonference om Bedre Ulykkesdata
 Arrangeret af Forskningsgruppen for Trafiksikkerhed, Aalborg Universitet

 Mørketallet har altid været en stor udfordring i trafiksikkerhedsarbejdet, men igennem de 
senere år er der gennemført en række projekter omkring bedre ulykkesdata. Både projekter 
hvor nye metoder til indsamling af ulykkesdata er blevet afprøvet, og hvor eksisterende data 
er blevet anvendt på nye måder. På denne efterkonference vil erfaringer fra disse projekter 
blive præsenteret og det vil blive diskuteret hvordan fremtidens ulykkesdata kan blive bedre. 

 Onsdag d. 28. august 2019
09.00-9.15 Velkommen, herunder overblik over igangværende projekter med bedre 

ulykkesdata
v/Harry Lahrmann, Aalborg Universitet

09.15-10.45 • De officielle kilder til viden om trafikulykker 
v/Ida Hvid, Vejdirektoratet

• Skadestuedata i Aarhus Kommune – praktisk erfaring med 10 års arbejde 
med skadestuedata  
v/Pablo Celis, Via Trafik Rådgivning A/S

• Toårigt forsøgsprojekt i Syd- og Sønderjylland vedr. skadestueregistrering 
af tilskadekomne trafikanter 

 v/Anniken Engvig Memmert, Syd og Sønderjyllands Politi 
• Erfaringer med uheldsdata i Norge 
 v/Michael Wøhlk Jæger Sørensen, Via Trafik

10.45-11.00 Pause

11.00-12.30 • Erfaringer med selvrapportering i skadestuen i Aalborg 
v/Katrine Meltofte Møller, Aalborg Universitet

• Ambulancedata i Region Hovedstaden 
 v/Nikolaj Blomberg 
• Realistiske strategier for opfyldelse af kravene om indberetning i LPR 
 v/Jens Lauritsen, Syddansk Universitet
• Landspatientregisterdata til identifikation af indsatsområder i det kommu-

nale arbejde 
 v/Camilla Sloth Andersen, Aalborg Kommune

12.30-13.30 Frokost

13.30-15.00 Workshop 
Ideen med workshop er med baggrund i de parametre der i dag registreres i de 
forskellige uheldsregistreringssystemer og dagens muligheder for dataregistrering 
igennem IKT at diskutere og komme med forslag til, hvilke parametre, der er brug 
for i det uheldsbekæmpende arbejde, og muligheder og barrierer for registrering 
af disse.

15.00 Tak for i dag!

Tilmelding på www.trafikdage.dk


