Forslag til workshop på årets Trafikdage i Aalborg den 24.-26. august (UDKAST)
Emne
Godstransport og logistik
Titel
Hvordan sikres et effektivt samspil mellem forskningsverdenen og vejgodstransport?
Varighed
1 time og 30 minutter.
Baggrund
Vejgodstransporten er en væsentlig del af den danske transportsektor og har stor samfundsmæssig
betydning. Når der træffes store beslutninger om investeringer i fx ny infrastruktur er det også for
vejgodstransporten afgørende, at der foreligger det nødvendige faglige fundament for de politiske
prioriteringer, der skal foretages.
Eksempelvis bør sikres, at der altid tilvejebringes det nødvendige datagrundlag, som kan indgå i
relevante samfundsøkonomiske beregninger med henblik på at give et så præcist billede af
erhvervets betydning som muligt.
Der bør således ske en fokuseret indsats for at omsætte forskningsresultater til konkrete værktøjer,
der kan anvendes inden for vejgodstransporten. På den måde sikres erhvervets fortsatte udvikling
og innovation, og en styrkelse her kan være afgørende for Danmarks position som betydende
drejeskive for vejgodstransport - og transport og logistik i det hele taget.
Formål
Formålet med workshoppen er at sætte fokus på samspillet mellem videns institutioner og
vejgodstransport. Konkret vil deltagerne i modulet især skulle definere 3 konkrete - og prioriterede
- indsatsområder for den fremtidige forskningsindsats inden for vejgodstransport.
Vi kommer undervejs ind på, hvordan forskningsinstitutioner på den ene side sikrer tilvejebringelse
af det nødvendige videns grundlag og hvordan branchen og andre aktører på den anden side bedst
muligt understøtter institutionernes forskningsindsats.
Format
Vi lægger med 3 indledende oplæg på workshoppen op til efterfølgende diskussion.
1. Velkomst, baggrund og præsentation af indlægsholdere
Ved chefkonsulent Anders Jessen, ITD
Varighed: 2 minutter
2. Tre indlæg:
a. Hvordan sikrer vi en god og anvendelsesorienteret forskning inden for
vejgodstransport? Hvorfor er det vigtigt med forskning i det hele taget på området?
Hvad kan forskning konkret byde ind med i forhold til vejgodstransporten?
Transportforsker Kristian Reinau fra Aalborg Universitet (tbc) holder indlægget. Han
præsenterer undervejs et kommende center for forskning i vejgodstransport
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(DRCTF), der har bred deltagelse af repræsentanter fra forskningsverdenen og
transportbranchen.
Varighed: ca. 10 minutter
b. Hvilke initiativer har der hidtil været taget på forskningsområdet i vejgodstransport,
og hvad kan vi lære af den historiske indsats? Hvilke danske og udenlandske
erfaringer er der? Hvor har knasterne været historisk set?
Indlæg ved Lars Dagnæs, Transeco2.dk, Padborg (er accepteret)
Varighed: ca. 10 minutter
c. Hvilke udfordringer står branchen over for netop nu?
Vi kommer ind på de vigtigste indsatser, som branchen og omverdenen bør fokusere
på de kommende år for at sikre et stærkt dansk vejgodstransporterhverv.
Indlæg ved chefkonsulent Anders Jessen ITD (er accepteret)
Varighed: ca. 10 minutter
3. Workshop med gruppediskussioner.
Grupperne får stillet 3 spørgsmål, og de er:
a. Gruppen bedes angive 3 forslag på prioriterede indsatsområder, så der sikres en
nyttig og relevant forskningsindsats inden for vejgodstransport.
b. Hvilke aktører kan særligt bidrage til et stærkt dansk forskningsmiljø inden for
vejgodstransport – og hvordan?
c.

Med henblik på at sikre den akademiske fødekæde til forskningsmiljøet inden for
vejgodstransport bedes gruppen diskutere, om de nuværende transport- og
logistikuddannelser i Danmark kan/bør optimeres.
Varighed: ca. 40 minutter

4. Plenum, v. tovholder Anders Jessen, ITD
En talsperson fra hver gruppe redegør kort for diskussionerne og resultatet heraf.
Spørgsmålene behandles ét ad gangen, så grupperne først diskuterer spørgsmål 1, dernæst
spørgsmål 2 og til sidst spørgsmål 3.
Herefter er der en kort plenumdiskussion blandt alle deltagere.
Varighed: ca. 15 minutter
5. Afrunding, konklusion og fremtidige perspektiver
Opsamling ved chefkonsulent Anders Jessen, ITD.
Varighed: ca. 3 minutter
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Gennemførelsesform
Deltagerne placeres på forhånd på faste pladser i lokalet, hvorved der dannes et antal
gruppeborde.
Eventuelt anvendes der undervejs interaktivt samspil mellem indlægsholdere og deltagerne. Det
sker via brug af deltagernes mobiltelefoner (fx via appen Kahoot).

Anders Jessen og Mads Christensen, ITD. 26. marts 2020
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