
VEJSEKTORDAGE

22.- 23. MAJ 2019
Gregersensvej, 2630 Taastrup

Den 22. og 23. maj 2019 afholdes Vejsektordagene på Teknologisk Institutfor første 
gang. Vejsektordagene er en målrettet specialmesse for aktører i den danske vejsektor, 
der arrangeres i samarbejde med Sikre Veje.

Vejsektordagene omfatter en udstilling, som har åbent begge dage fra kl. 9-16.  
Sideløbende afholdes en lille konference med inviterede indlæg.

Vejsektordagene er målrettet virksomheder, der arbejder med anlæg og drift af veje 
herunder materialer og vejbygningsmateriel samt virksomheder som f.eks. producerer 
og sælger vejskilte, vejmarkering, autoværn, afspærringsmateriel, og vejbelysning.

Formålet med vejsektordagene er at bidrage til, at vejinfrastrukturen udvikler sig i takt 
med et øget behov for mobilitet og fremkommelighed, som til stadighed er udfordret af 
påvirkningerne fra trafikken og miljøet.
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PROGRAM 22. MAJ

Velkomst og åbning af Vejsektordagene
v/Jens Mandrup, Region Hovedstaden Regionsmedlem,  
Formand for Trafikudvalget medlem af Hovedstadens Letbanes 
bestyrelse.

Modul 1  
Vejtrafikstøj – Mulige løsninger og sam-
fundsøkonomiske konsekvenser

Vejtrafikstøjen – Hvordan kan den dæmpes? 
v/Rasmus Stahlfest Holck Skov, Akustisk specialist, Force 
Technology

Samfundsøkonomi på vej
v/ Ulrik Beck, Seniorkonsulent, Incentive

Spørgsmål og debat

Besøg i udstilling

Modul 2
Debatforum v/Facilitator Trine Leth Kølby, Asfaltindustrien.

Trafiksikkerhed ved vejarbejder
Et panel bestående af repræsentanter fra Vejdirektoratet, 
Færdselspolitiet, Kommune og Entreprenør

Oplæg slutter - Udstillingen er åben til kl. 16
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EVENT

EVENTPROGRAM
• Vejdirektoratet fremviser 
og demonstrerer deres 
nye målebil 

• Udlægning af vejmarke-
ring – Longdot v. Eurostar 

• Åbent asfaltlab med demo 
af udstyr til avancerede 
prøvninger 

• Åbent betonlab med 
demo af 3D-printer, frem-
visning af grøn beton mv. 

• Kursus for producenter af 
tilslag 

• Demo af faldlodsmåler-
ne PRIMAX og PRIMA v. 
Sweco 

• Fremvisning af ny rabat-
høvl v. Arkil



PROGRAM 23. MAJ

Modul 3
Langsigtet vedligeholdelsesstrategi

Dansk Vejforenings analyse over kommunernes  
budgetter  
v/ Finn Bo Frandsen, Konsulent, Dansk Vejforening

Langsigtet vedligeholdelsesstrategi
v/ Bjarne Jørgensen, Executive Director, Asset Management, Sund & Bælt

Spørgsmål og debat

Oplæg slutter, udstilling åben til kl. 16.00
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