Velkommen til sikkerhedsseminar 2022
- for dig der har vejen som arbejdsplads
Professionelle som beskæftiger sig med anlægs- eller driftsopgaver på vejene, har blandt andet brug for viden om nye regler, nyt
materiel, ulykkesstatistikker og nye måder at gøre tingene på. Kort og godt har de brug for jævnligt at genopfriske og udbygge den
viden, som de har opnået på kurset Vejen som arbejdsplads”.
Det bliver der mulighed for nu, hvor VEJ-EU inviterer til seminar med emner som er målrettet deltagere, som tidligere har deltaget i
Vejen som arbejdsplads. Der er også mulighed for at netværke med andre, som har jobfunktioner, hvor de anvender viden fra
kurset og i øvrigt fra Håndbog i afmærkning af vejarbejder m.v.
Målgruppe
Seminaret henvender sig til ingeniører, teknikere, ansatte i politiet, ledningsejere, entreprenørformænd, vejformænd og andre,
som er beskæftiget med anlægs- eller driftsopgaver på vejene.
Hvornår:
Hvor:
Pris:

Den 22. marts 2022 kl. 9.00 til kl. 16.30
På Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
1.950 kr. pr. person (ekskl. moms)

Program
9.30-9.45

Velkomst
v/Søren Andersen, Vejdirektoratet

9.45-10.30

Seneste nyt og regler, materiel og udførelse
v/Thomas Virenfeldt, Spanggaard & Virenfeldt og Tim Berg, Christiansen og Essenbæk

10.30-11.15

Trafikulykker og vejarbejde
v/Jan Luxenburger, Luxenburger ApS
Hvorfor sker ulykker generelt, og hvad er de særlige udfordringer ved vejarbejde?

11.15-11.30

Pause

11.30-12.15

Maling af vindplader på Ny Lillebæltsbro 2020 og 2021
v/Karsten Houman Henneberg, Vejdirektoratet
Bygherrens ansvar
Bygbarhed, sikkerhed og sundhed

12.15-14.15

Frokost, udstilling og besøg på aktivitetsområderne
Udendørs:
Opstilling af længdeafspærring
Hold et vejskilt i blæsevejr
Træk i et vejskilt til det vælter
(HB s. 160)
Indendørs:
Mørkerum med demo af refleksgrader
Roundtabel – snak om overskiltning
Film om gennemkørsel af vejarbejde (plenum)

14.15-15.00

Faciliteret gruppedialog om egne cases
Åbent Land
By
Motorvej

15.00-15.30

Arbejdsmiljø ved Letbanen i Kgs Lyngby
v/Christel Wenzell, Aarsleff

15.30-16.00
16.00-16.30

Kaffepause
Planlægning og projektering
v/Kristian Skoven Pedersen, Vejdirektoratet
Ansvar og processer
Afrunding og afslutning
v/Eva Kartholm, VEJ-EU

