
VELKOMMEN
JENS GROTH LORENTZEN vil sørge for, at vi kommer planmæssigt gennem 

mødet, med plads til oplæg, spørgsmål og diskussion.

HVOR ER VI PÅ VEJ HEN? – AKTUELLE TENDENSER
MICHAEL KNØRR SKOV kridter banen op. Det kniber med passagertilgangen i den 

kollektive trafi k, mens biltrafi kken årligt sætter nye Danmarksrekorder i befærdede 

veje og antal nye biler. Den politiske investeringslyst i højklassede systemer er lav og 

forude står uafklarede spørgsmål om deleøkonomi og selvkørende biler. Den kollektive 

trafi k står måske over for at skulle genopfi nde sig selv.

360° RUNDT OM DEN KOLLEKTIVE TRANSPORT

HVOR ER VI PÅ VEJ HEN – PÅ LÆNGERE SIGT
LYKKE MAGELUND vil afslutte med et oplæg om den kollektive transport set i lyset 

af intelligente køretøjer, smart cities og borgere der er permanent IT-opkoblede. 

Hvilke fremtidsscenarier tegner der sig, og er det noget kommunerne allerede nu skal 

begynde at tænke ind i planlægningen?   

COWI INVITERER TIL GÅ-HJEM-MØDE 
OM KOLLEKTIV TRANSPORT 

Onsdag d. 25. januar 2017, kl. 14:30-16:30 

på Parallelvej 2 i Kongens Lyngby 

Vi vil fortælle om de udfordringer vi møder i vores rådgivning indenfor kollektiv 

transport. Hovedvægten er på kommunernes perspektiv, men alle er velkomne. 

Send gerne invitationen videre til dine kollegaer. 

Tilmelding til Malene Bang på mlbg@cowi.com gerne inden d. 20. januar. 

VÆRDISKABELSE AF KOLLEKTIV TRANSPORT

OLE KVEIBORG vil præsentere et sam-

fundsøkonomisk perspektiv på den kollektive 

transport. God kollektiv transport betyder f.eks. 

tidsbesparelser – også for bilisterne som vil 

opleve mindre trængsel på vejene.

BEDRE FREMKOMMELIGHED

CHRISTOPHER HOLLAND fortæller om, hvordan 

man kortlægger strækninger og kryds, hvor bussen er 

udfordret mht. at komme frem i en trængselsramt trafi k. 

BEDRE UDFORMNING VED BRUG AF DRONER

RASMUS ALBRINK vil fortælle om, hvordan 

droneoptagelser kan bruges til at få viden om 

brugen af stoppesteder og stationer samt 

fodgængertrafi kken hertil.   

OPTIMERING AF KOMMUNALE KØRSLER

CARSTEN NØRREGAARD har erfaring for, at 

der næsten altid er optimeringsmuligheder og 

ressourcer at spare ved at foretage et eftersyn af 

de kommunale kørselsordninger.

BEDRE TILGÆNGELIGHED

LYKKE MAGELUND har arbejdet med analyser, 

hvor tilgængeligheden til den kollektive transport 

kortlægges, hvilket er nyttigt til at vurdere service 

og kvalitet af den kollektive betjening. 

BEDRE KORRESPONDANCER

JENS ELSBO vil fortælle om, hvordan der kan 

opnås rejsetidsbesparelser ved at rette focus 

på køreplanerne – særligt i knudepunkterne.      

GOD KOLLEKTIV
TRANSPORT

Program


