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DANSK VANDBYGNINGSTEKNISK SELSKAB 

DANISH SOCIETY OF HYDRAULIC ENGINEERING 

  

v/ Ole Juul Jensen, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby 

Tlf. +45 4597 2906, FAX +45 4597 2114, email: ojj@cowi.dk 

Seminar "Hvad laver danske vandbygningsfirmaer i Mellemøsten", 
samt Generalforsamling i VBS, onsdag d. 11. juni 2008 kl. 14.00. 

Hermed indbydes til seminar om "Hvad laver danske vandbygningsfirmaer i Mellemøsten". 
COWI i Århus har velvilligt indvilget i at være vært og stiller lokale til rådighed. Der er plads til 
ca. 70 deltagere efter princippet først til mølle. Dette skulle dog helst ikke afholde nogen fra at 
tilmelde sig, da vi gerne skulle komme op på de 70 deltagere til en spændende dag med en 
række indlæg fra danske firmaer og enkeltpersoner med personlig erfaring fra de mange 
spændende projekter som danske rådgivere og entreprenører arbejder med i Mellemøsten. En 
stor tak til foredragsholderne som har lovet at stille op og fortælle om deres erfaring og de 
tekniske og andre udfordringer, som de har mødt i deres arbejde. Vi ser frem til et godt møde 
og en aktiv diskussion efter hvert indlæg. 

Pris: 300 kr. (gratis for ingeniørstuderende i vandbygning, 20 gratis pladser). Tilmelding sker 
pr. mail til kasserer Per Sørensen, Kystdirektoratet pso@kyst.dk senest den. 4 juni. Husk at 
angive navn og firma. Indbetaling bedes ske ved overførsel til konto 1551 82 44 669 
Tidspunkt: Onsdag den 11. juni 2008, kl. 14.00 – 20.00 

Mødested: COWI A/S, Jens Chr. Skous vej 9, Århus C. 

Program  

 14.00-14.10 Velkommen og præsentation af program Ole Juul Jensen 
 14.10-14.50 Vandbygning i Gulfen (Marine and Coastal Engineering in the Arabian Gulf), 

Mogens Hviid, COWI 
 14.50-15.30 Coastal engineering aspects of water front developments, Karsten Mangor 

eller Ida Brøker, DHI 
 15.30-16.00 Kaffepause  
 16.00–16.30 Yemen, hvad Aarsleff har udført, hvad de laver nu og fremtidsmuligheder. 

Hans Havbro eller Jørgen Lisby, Aarsleff 
 16.30–17.10 Design data and model studies for ports and recreational facilities, Jesper 

Fuchs, DHI 
 17.10–17.40  Erfaringer fra udvidelse af Beirut Havn og bygning af stor dækmole, 

Libanon, Keld Lose, PIHL   
 17.40-18.20  Erfaringer og udfordringer fra design af Gas (LNG) og Olie-

eksportterminaler i Mellemøsten, Thomas Dahlgren eller Jes Abild, COWI 
 18.20-20.00 Middag og VBS Generalforsamling 

Med venlig hilsen 
Ole Juul Jensen 
Formand for VBS 
___________________________________________________________________________ 


