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Indhold: DBTA gennemfører sammen med Aalborg Universitet i november 2021 et MasterClass-
forløb om fremtidens muligheder og udfordringer for travel management. Baggrunden for 
MasterClass serien er det netop afsluttede forskningsprojektet AirportCityFuture (AirCiF), der blandt 
andet har resulteret i udviklingen af beslutningsværktøjet AirMind. AirMind rummer, med 
udgangspunkt i de erhvervsrejsende, analyser og viden om lufthavnsdesign, passageroplevelser, 
travel management, catchment area, multimodalitet, airport governance, og desuden er der ud fra 
disse tematikker skabt en række fremtids-senarier for dansk luftfart. Igennem MasterClass-forløbet 
præsenteres deltagerne for udvalgte dele af AirMind, samt ny viden fra mobilitetsforskningen 
specielt med relevans for travel management. 

Det er derfor en forudsætning, at deltagerne inden kursusstart har ansøgt om brugeradgang på 
www.airmind.dk. Deltagerne skal i forhold til hver enkelt lektion orientere sig i AirMind efter 
anvisningerne i programmet. Efter endt kursusforløb vil deltagerne modtage et kursusbevis på, at de 
har gennemført forløbet. MasterClass-forløbet har følgende program: 

Program: 
 
Lektion 1: AirportCityFuture og AirMind  
Tid og sted: tirsdag den 2. november kl. 13 – 15 via Teams 
Oplægsholder: Claus Lassen, lektor og centerdirektør, Aalborg Universitet 
Indhold: Den første lektion introducerer deltagerne til indholdet i MasterClass-forløbet samt AirCiF 
og AirMind. Specielt ser lektionen nærmere på de vigtigste resultater fra projektet, ligesom der gives 
en kort indføring til den aeromobilitesforskning, som danner grundlag for projektet. Afslutningsvist 
gennemføres der en opgave med udgangspunkt i AirMind.  
Forberedelse: Du skal som forberedelse specielt læse hovedresultaterne fra AirCiF, som du finder her: 
https://c-mus.com/airmind/model/info.php?q=0&i=141&p=1 
 
 
Lektion 2: Den ny mobilitetsforskning og passagernes oplevelser (Teams) 
Tid og sted: onsdag d. 10. november kl. 15 – 17 via Teams  
Oplægsholder: Ole B. Jensen, professor, Aalborg Universitet. 
Indhold: Lektionen præsenterer deltagerne for den ny mobilitetsforskning, som har dannet 
grundlaget for AirMind og arbejdet med dansk luftfart. Efterfølgende giver lektionen med 
udgangspunkt i en række analyser af passageroplevelser i Københavns Lufthavn eksempler på, 
hvordan denne forskning konkret kan anvendes, samt de vigtigste resultater fra undersøgelsen. 

http://www.airmind.dk/
https://c-mus.com/airmind/model/info.php?q=0&i=141&p=1


Forberedelse: Du skal som forberedelse specielt læse om AirCiF’s arbejde med passageroplevelser og 
lufthavns design, som du finder her: 
 https://c-mus.com/airmind/model/info.php?q=2&i=2&p=1 
 
Lektion 3: Making of Hub Airports  
Tid og sted: onsdag d. 17. november kl. 15 – 17 via Teams 
Oplægsholder: Jens Hundevad Bloch, Ph.d. Aalborg Universitet 
Indhold: I lektionen ses der nærmere på, hvad en hub-luthavn er, og hvilken samfundsmæssige 
betingelser der skal tilvejebringes for at skabe en succesfuld hub-lufthavn. Konkret præsenteres 
resultaterne fra et større europæisk casestudie af fire udvalgte hub-lufthavne i henholdsvis Helsinki, 
Amsterdam, Zürich og Bruxelles. Efterfølgende perspektiveres resultaterne fra de europæiske cases 
til Danmark og Københavns Lufthavn, specielt med fokus på de fremtidige handlemuligheder.  
Forberedelse: Du skal som forberedelse specielt læse om AirCiF’s analyser af Københavns Lufthavn, 
som du finder her: https://c-mus.com/airmind/model/info.php?q=5&i=133&p=1 
 
Lektion 4: Fremtidens Travel Management – et indblik i de erhvervsrejsendes verden!  
Tid og sted: torsdag den 25. november kl. 10 – 12 via Teams 
Oplægsholder: Claus Lassen, lektor og centerdirektør, Aalborg Universitet 
Indhold: Lektionen giver et indblik i de undersøgelser af erhvervsrejsende, som AirCIF projektet har 
gennemført hos Vestas, IKEA og Danfoss. På den baggrund gennemgås fremtidige muligheder og 
udfordringer for travel management. Specielt diskuteres, hvilke strategiske muligheder travel 
managers og virksomheder har for at håndtere sådanne fremtidige udfordringer. 
Forberedelse: Du skal som forberedelse specielt læse om AirCiF’s analyser med betydning for Travel 
Management, som du finder her: 
 https://c-mus.com/airmind/model/info.php?q=3&i=3&p=1 
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