
Workshop - Formidling af viden i vejsektoren 
 
Den faglige formidling i vejsektoren er foregået næsten uændret igennem mange år. 
 
Vejforum er en af de helt store faglige formidlingsaktiviteter i vejsektoren. Der har 
deltaget de sidste år mere end 1000 fagfolk fra sektoren. Vejforum har kørt efter næsten 
samme koncept i alle de elleve år, det har eksisteret. 
 
Desuden afholdes der hvert år en række faglige seminar/gåhjemmøder bl.a. inden for 
trafiksikkerhed, broer, vintertjeneste m.m. 
 
Den faglige viden bliver formidlet dels via fagbladet Trafik & Veje og dels via fagbladet 
Teknik & Miljø. Trafik & Vejes målgruppe er alle, der arbejder i vejsektoren, mens 
Teknik & Miljø har et meget bredere fagligt sigte og har ikke alene vejområdet, men 
hele det kommunaltekniske område som målgruppe.  
 
Undervisningsmaterialet på ingeniøruddannelser tager udgangspunkt i 2 ældre 
lærerbøger suppleret med undervisernes egne noter og artikler hentet på nettet enten 
fra danske eller udenlandske databaser. 
 
Der er VEJ-EU’s aktiviteter, som overvejende omfatter 2 dages efteruddannelseskurser 
med meget specifikt fagligt indhold. Undervisningsmaterialet tager ofte udgangspunkt i en 
vejregel, undervisernes egne noter og evt. lærerbøger. 
 
Vejreglerne formidles i form af artikler, indgår i VEJ-EU's kurser og seminar samt på 
Vejforum. Vejdirektoratet forskningsviden formidles i artikler, seminar, kongresser og 
Vejforum.  
 
Nye elektroniske faciliteter, mulige alliancer og økonomi gør det relevant at drøfte, hvordan 
den faglige viden i sektoren skal formidles og deles i fremtiden.  
 
Hovedformålet med workshoppen er at få belyst og drøftet muligheder og relevansen af 
forskellige formidlingsformer: 
 
Hvordan forventer sektoren i fremtiden at kunne få adgang til ny viden? 
Hvordan skal ny viden formidles? 
Hvad er det, vi skal formidle og til hvem?  
Hvordan gør vi viden relevant og tilgængeligt, når brugeren har brug for det?  
Hvad skal det koste, og hvem skal betale? 
Hvordan formidler vi til de studerende, at vejsektoren er sexet? Eller hvordan får vi de unge 
mennesker til at læse til ingeniør i vejsektoren? 
Hvordan får vi udviklet noget spændende og relevant undervisningsmateriale? 
 
Tre korte indlæg 
 
Svend Tøfting, Trafik og Veje 
Gert Ahé, Vejdirektoratet 
Jens E. Pedersen, VEJ-EU/Viadania. 
 


