
Eftermiddagsseminar om førerløse køretøjer 
torsdag den 12. oktober 2017

Hvordan kan vi udnytte førerløse køretøjer til at forbedre mobiliteten for borgerne?

Hvilken betydning får førerløse køretøjer for vores hverdag og byudviklingen? 

Hvor langt er landene omkring os? 

Og hvordan kommer vi i gang med vores første projekter?

Det er spørgsmål, der lige nu optager offentlige og private aktører over det meste af verden, og det 
bliver nogle af de emner, vi tager op på dette gratis eftermiddagsseminar om førerløse køretøjer.

De førerløse køretøjer er her allerede, og de vil efterhånden spille en større rolle i vores trafik, byer og 
hverdag. Lige nu forbereder de danske kommuner, styrelser, infrastrukturejere og private firmaer sig til 
en fremtid med førerløse køretøjer, som vil kunne mindske trængslen på vejene og optimere vores tid 
og ressourceforbrug. Samtidig er det en udvikling, man i høj grad forholder sig til i storbyer over hele 
verden. Fx har Department for Transportation i England kigget på, hvilken betydning indfasningen af 
førerløse biler vil have i en by som London. Denne eftermiddag vil vi inddrage erfaringer fra både ind- 
og udland og give nogle bud på perspektiverne for førerløse køretøjer på de danske veje.    
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Anders Hald Simonsen
Anders er gruppeleder i Atkins 
hvor han arbejder med risikosty-
ring og godkendelsesprocesser. 
Inden for Intelligent Mobility har 
Anders fokus på opbygning af 
en risikostyringsmodel for den 
nye selvkørende teknologi og 
godkendelsesprocessen i den nye 
lovgivning, inkl. en effektiv brug 
af assessor. 

Nathan Marsh
Nathan er Business Development 
Director for Intelligent Mobility i 
Atkins. Han er aktiv i diskussionen 
om førerløse køretøjer, cyber 
security, smart ticketing, MaaS og 
artificial intelligens.

PROGRAM

Sted: Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S
Tid: Program kl. 14:00-17:00, derefter mulighed for networking 

Registrering fra 13:30
14:00   Velkommen

> Hvilke globale trends dominerer udviklingen inden for
førerløse køretøjer?
Hvad kan vi lære af det i Danmark?

> Hvordan ser potentialerne ud for førerløse køretøjer?
Hvordan skabes bedre mobilitet for borgerne, hvordan kan
man opnå omkostningsbesparelser med den nye teknologi,
hvordan samarbejder branchens aktører om de bedste
løsninger – hvilke forretningsmodeller giver mening nu og i den
nærmeste fremtid?

> Hvad kan teknologien? Og hvad kan skal den
kunne?
Hvad kan teknologien i dag? Og hvordan fungerer
teknologien, fx. lidar, 3D perception?

> Hvordan skal infrastrukturen se ud? Hvad kræver
førerløse køretøjer i forhold til bymiljøer, sikkerhed og
adfærd?
Hvilket udstyr skal i spil for at få køretøjerne indfaset i den
eksisterende trafik? Hvad med trængsel, parkering, samspil
med bymiljøer, sikkerhed og adfærd?

> Det danske perspektiv her og nu: Hvordan får man et
projekt godkendt i Danmark?
Hvordan dokumenterer du sikkerheden i dit projekt? Og
hvordan samarbejder du bedst muligt med assessor og
myndigheder for at sikre en effektiv godkendelsesproces?

17:00  Networking
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Wolfgang Schuster
Wolfgang er Technical Director 
for Intelligent Mobility i Atkins.  
Wolfgang arbejder for at fremme 
tankerne omkring implemen-
tering af MaaS, førerløse og 
forbundne køretøjer og brug af 
data, herunder IoT. 

TILMELDING
Tilmeld dig og dine kollegaer via dette link: 
https://forerlosekoretojer.eventbrite.com

Der er begrænsede pladser, så tilmeld dig og 
dine kollegaer allerede i dag.

Indlæg ved:

http://www.atkins.dk
https://forerlosekoretojer.eventbrite.com

