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Det Strate
egiske Forsskningsråd
d, Program
mkomiteen for Transp
port og Infra
astruktur har
h støttet
ni danske
e forskningssprojekter med fokuss på strateg
giske problemstillinge
er inden fo
or
transport og infrastruktur.
Konferenccen præse
enterer resu
ultater og hovedkonk
h
klusioner frra projekterne og inviiterer til
debat om transportfo
orskning og
o forskning
gsbehov.
1. dag afh
holdes på engelsk
e
og
g har vægt på forskningsresulta
ater. 2. dag
g afholdes på dansk
og har væ
ægt på hove
edkonklusiioner, implikationer, og
o debat om
o forsknin
ng og
forskningssbehov.
Målgruppe
en for arra
angementet er danske
e planlægg
gere, beslu
utningstage
ere, politikere og
forskere med
m en inte
eresse i tra
ansportsekktorens sam
mfundsmæ
æssige udfo
ordringer.

P
Program
og
g tilmelding
g på: www.ttransport.dtu.dk/strategisk_transportfoorskning2013
T
Tilmeld
dig inden den 1. juni

Priser for deltagelsse, inklusiv frrokost:
Én dag
g: 450 DKK, to dage: 700
0 DKK
Studerrende kan de
eltage gratis i
konferrencen, men der er deltag
gerbegræ
ænsning.

Program
11. juni 2013 - konferencedag på engelsk
09:30
Velkomst ved Birte Holst Jørgensen, formand for Det Strategiske Forskningsråds programkomite
for transport og infrastruktur
Keynote præsentationer





Omstilling til ’low carbon’ energi og transport, Lars J. Nilsson, Professor, Lunds Universitet
Modellering af transport og ulykker, Lasse Fridstrøm, Senior Research Economist, TØI
Lange rejser og drivkræfter bag efterspørgslen, Joyce Dargay, Professor, Unv. of Leeds
Robust og bæredygtig jerbanedrift, Leo Kroon, Professor, Erasmus Unv. Rotterdam

Forskningspræsentationer inden for temaerne:
Beslutningsstøtte og transportpolicy (10)
Modellering af transport og ulykker (14)
Transportadfærd og drivkræfter bag efterspørgslen (24)
Værdien af tid, mobilitet, og ulykker (5)
Infrastrukturens anvendelse og ydeevne (8)
Se det fulde program med titler og abstracts for alle 61 præsentationer på siden:
www.transport.dtu.dk/strategisk_transportforskning2013

12. juni 2013 - konferencedag på dansk
09:00
Hovedresultater fra projekterne: præsentation og diskussion
Spor 1: projekter om drivkræfter, økonomi, og bæredygtig udvikling
Spor 2: projekter om modellering og infrastruktur
Indlæg fra sektoren og debat om dansk transportforskning
Indledning ved Birte Holst Jørgensen, moderator: Niels Buus Kristensen,
•
•
•
•

Helga Theil Thomsen, Vejdirektoratet
Tine Lund Jensen, Transportministeriet
Michael Svane, Transportøkonomisk forening/Dansk Industri
Susanne Krawack, CONCITO

