Vejarbejde uden ulykker
Folketinget har investeret massivt i store anlægsopgaver i hele landet, bl.a. skal det danske vejnet udvides
for 64 milliarder kroner. Samtidig har krigen i Ukraine medført, at Danmark frem mod 2028 skal være fri for
russisk gas. Det betyder, at omkring 200.000 husstande skal have fjernvarme.
Disse store projekter kommer til at stille høje krav til hele anlægsbranchen, som allerede nu kan have svært
ved at rekruttere folk. På VEJ-EU's sikkerhedskonference, ”Vejarbejde uden ulykker”, vil du få mulighed for
at høre, hvordan branchen vil håndtere de store udfordringer, som vi står overfor de kommende år.
Bl.a. vil du høre om mulighederne for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft til projekterne, og hvilke
sikkerhedsmæssige problematikker det giver. Ligeledes vil du få indblik i, hvordan Københavns Kommune
griber opgaven med udskiftning og vedligeholdelse af fjernvarmen an, da byen stadig skal være så
fremkommelig og sikker som mulig – både for vejarbejdere og trafikanter.
Målgruppe:
Konferencen er for alle i vejsektoren, som interesseres sig for sikkerhed og fremkommelighed. I 2022 har
konferencen desuden fokus på rekruttering af fremtidens arbejdskraft.
Programmet henvender sig til medarbejdere fx i staten, hos kommunerne, den rådgivende sektor, hos
entreprenørerne, hos leverandørerne, i forsyningsselskaberne, på uddannelsesinstitutionerne m.v.
Hvornår:
Hvor:
Pris:

Den 28. september 2022 kl. 9.30 til kl. 16.30
På hotel Comwell i Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart
2.500 kr. pr. person (ekskl. moms)

Program
8.30

Ankomst
Registrering og kaffe

9.30
9.45

Velkomst v/Eva Kartholm, sekretariatschef, VEJ-EU
Udrulningen af fjernvarme er urealistisk v/Lars Bonderup Bjørn, adm. direktør, EWII
Fjernvarmen er konkurrenceudsat med individuelle varmepumper. Fra sit kontor i Institut for
fremtidig bagklogskab tager Lars os gennem argumenterne for, hvorfor fremrykning af
fjernvarme ikke løser problemerne for klimaet.

10.30

Branchens store udfordringer v/Michael Kirkfeldt, direktør i Vejdirektoratet og formand i VEJ-EU
Hvordan vil branchen håndtere de store udfordringer, som vi står overfor de kommende år?
De store investeringer i infrastrukturprojekter og behovet for rekruttering kommer til at stille store
krav til hele sektoren. Det er afgørende vigtigt at vi er en sikker branche, hvor både Louis og
Louise har lyst til at arbejde.

11.00
11.15

Pause
Hvordan rekrutterer man de rigtige medarbejdere v/Trine Søby, HR-chef, Tscherning
Bliv klogere på hvilke overvejelser, der ligger bag rekrutteringskampagner. Hvilken effekt har de,
kan man rekruttere de rigtige medarbejdere, og hvad kan der gøres for at fastholde dem.

11.45

Fjernvarmearbejder i København er dømt til at volde problemer v/Anna Svemark,
enhedschef, Københavns Kommune
Københavnerne bliver udfordret af de mange arbejder, som skal til for både at sikre udskiftning og
vedligeholdelse af fjernvarmen og vejenes almindelige drift og vedligehold. Samtidig med at byen
stadig skal være så fremkommelig og sikker som mulig – både for vejarbejdere og trafikanter.

12.15
13.15

Frokost
Afmærkning er et fælles ansvar v/Trine Leth Kølby, arbejdsmiljøchef, Asfaltindustrien
Asfaltindustrien kommer og præsenterer sine erfaringer og anbefalinger vedrørende vigtigheden
af samarbejde, når det kommer til afmærkning ved vejarbejde.

13.45

Sikkerhedskrav til entreprenører der skal lave fjernvarme v/Jakob Rasmussen,
forsyningschef Fjernvarme Fyn
Hør hvordan snitfladerne er mellem kommune, forsyningsselskab og brugere, når det kommer til
fjernvarme, og hvordan Fjernvarme Fyn håndterer udfordringerne.

14.15
14.30

Pause
Rekruttering af fremtidens arbejdskraft v/Stephanie Halse, uddannelseschef, Byggeriets
Uddannelser
Hvis man skal vinde i konkurrencen om fremtidens arbejdskraft, skal man sørge for at blive set
som en attraktiv branche både af de unge og deres forældre. Stephanie Halse fortæller, hvilke
tiltag der kan få flere unge til at søge mod vejbranchen.

15.00

Sådan opfører danskerne sig i trafikken v/Jesper Hemmingsen, specialkonsulent, Rådet for
Sikker Trafik
Hør hvordan det går med danskernes adfærd i trafikken, og hvilke sikkerhedsudfordringer som
stadig skaber problemer i trafikken.

15.30

Tak for i dag

