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BLIV KLÆDT PÅ TIL DE 
STIGENDE VANDMÆNGDER

DEL DIN VIDEN!
& DENNE BROCHURE 

MED ANDRE
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HVEM HAR ANSVARET?
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Vandet er her!
ER DU KLÆDT PÅ TIL DET?

Vandet stiger, og det samme gør behovet for 
medarbejdere, der ved, hvordan vi løser udfor-
dringer med de stigende mængder nedbør. 

Udfordringen med klimatilpasningsprojekter er, 
at der er flere og mere komplicerede forhold at 
tage hensyn til, når veje og byrum skal mere 
end blot håndtere almindelig trafik og trafiksik-
kerhed. Der er bl.a. flere aktører indblandet, og 
projekterne berører op til ti forskellige lovgiv-
ningsområder. 

VEJ-EU tilbyder i 2019 målrettede uddannelser 
inden for planlægning, projektledelse, anlæg og 
drift af klimatilpasningsløsninger på og under-
vejene og i byrummet. 

Samtidig gentager vi sidste års succes med en 
stor klimatilpasningskonference. Konferencen 
skal være med til at sikre øget fokus på dialog 
og samarbejde mellem fx. kommuner, forsy-
ningsvirksomheder, rådgivende virksomheder 
og andre, der arbejder med at sikre, at vandet 
kommer væk fra vejen og omliggende bebyg-
gelse. 

Ud over de to uddannelser laver vi løbende spe-
cialiserede kurser inden for klimatilpasningsløs-
ninger. Det er fx. kurser omkring særlig lovgivning 
i forbindelse med afvanding eller efteruddan-
nelse inden for permeable befæstelser. 

Du kan allerede nu booke kurser helt frem til 
2022. Du kan her i folderen læse mere om vores 
uddannelser og se en oversigt over kommende 
klimatilpasningskurser.

Vil du vide mere, så gå ind på vej-eu.dk, eller kon-
takt os i vores åbningstider. 

info@vej-eu.dk

+ 4572170217

KONTAKT
Spørg efter en af vores kursusansvarlige 
på området for lovgivning og regler:
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Uddannelserne som Vej- og klimakoordinator er opdelt i henholdsvis et Design & teknik- og et 
Projektleder-modul. 

Begge uddannelser består af tre eller flere uddannelsesdage. Design & teknik-uddannelsen kan du vælge 
at tage over et, to eller flere år. Uddannelserne er baserede på undervisning, der veksler mellem faglige 
oplæg og miniworkshops, hvor der arbejdes med konkrete cases. Der er fokus på at give deltagerne viden 
og værktøjer, der kan bruges med det samme hjemme i virksomheden. 

Få dokumentation på, at du kan arbejde med
KLIMATILPASNINGSLØSNINGER

DESIGN & TEKNIK-MODUL PROJEKTLEDER-MODUL

Uddannelse i Design & teknik fokuserer 
på at give deltagerne den nødvendige 
viden og det overblik, der gør dem i 
stand til at forstå og arbejde effektivt 
med klimatilpasningsprojekter. 

Målgruppen er typisk anlægsfolk, tra-
fikplanlæggere, landskabsarkitekter og 
andre, der gerne vil arbejde med klima-
tilpasningsløsninger på veje, pladser og 
andre steder i byrummet. 

Projektleder-modulet er målrettet er-
farne planlæggere, projektledere og pro-
jekteringsledere, der allerede arbejder 
med vej- og klimatilpasningsprojekter, 
men som savner videndeling, metoder 
og værktøjer til at blive excellente. 

Målgruppen er både medarbejdere i 
kommuner og fra entreprenører, forsy-
ningsselskaber eller rådgivningsvirksom-
heder. 
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Få dokumentation på, at du kan arbejde med
KLIMATILPASNINGSLØSNINGER
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Der oplægges løbende flere kursusdatoer for 2019-21. Se blot på vej-eu.dk, og klik på banneret Klimatilpasning

KURSUSTITEL PRIS DATO STED

Klimatilpasning i Vejprojektering 4.800,- kr. 19-03-2019 Middelfart

Konference: Vejvand, byrum og klimatilpasning 2019 2.500,- kr. 02-05-2019 Kolding

Miljø- og klimatilpasset vejafvanding 4.800,- kr. 27-03-2019 Middelfart

4.800,- kr. 01-10-2019 Sorø

Vej- og klimakoordinatorudd., Design & Teknikmodul del 1 Sorø3.900,- kr. 22-05-2019

3.900,- kr. 17-08-2020 Sorø

3.900,- kr. 19-09-2019 Sorø

3.900,- kr. 10-11-2020 Sorø

2.500,- kr. 25-04-2019 Ekskursion

2.500,- kr. 14-05-2020

VARIGHED

1 dag

1 dag

1 dag

1 dag

1 dag

1 dag

1 dag

1 dag

1 dag

1 dag

Miljø- og klimatilpasset vejafvanding

Vej- og klimakoordinatorudd., Design & Teknikmodul del 1

Vej- og klimakoordinatorudd., Design & Teknikmodul del 2

Vej- og klimakoordinatorudd., Design & Teknikmodul del 2

2.500,- kr. 20-04-2021

14.500,- kr. 09-10/10-2019 & 12-11-2019 Middelfart

1 dag

3 dage

14.500,- kr. Kommer snart

3.500,- kr. 29-08-2019 Ringsted

3 dage

1 dag

Vej- og klimakoordinatorudd., Design & Teknikmodul del 3 (studietur)

Vej- og klimakoordinatorudd., Design & Teknikmodul del 3 (studietur)

Vej- og klimakoordinatorudd., Design & Teknikmodul del 3 (studietur)

Ekskursion

Ekskursion

Vej- og klimakoordinatorudd., Projektledermodul del 1-3 2019

Vej- og klimakoordinatorudd., Projektledermodul del 1-3 2020 18-19/08-2020 & 19-09-2020

VVM i vej- og klimaprojekter

I 2019 og 2020
KLIMATILPASNINGSKURSER OG UDD.
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Læs også om kurser og konferencer på vores
ØVRIGE FAGOMRÅDER

SE MERE PÅ VEJ-EU.DK

I 2019 og 2020
KLIMATILPASNINGSKURSER OG UDD.
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BLIV KLÆDT PÅ TIL AT FREMTIDS-
SIKRE VORES VEJE OG BYRUM 

MOD KLIMAFORANDRINGER. 
LÆS MERE PÅ VEJ-EU.DK

VEJ-EU er en selvstændig forening dannet med det primære formål at uddanne og facilitere videndeling inden for vejsektoren 

for derigennem at sikre det højest mulige kompetenceniveau. VEJ-EU - Lovgivning 1. udgave - september 2018.


