Seminar – Vandbyggerens hverdag
28. november 2019 – Hos Sweco i Ørestad
Kære medlemmer,
Vandbygningsteknisk selskab indbyder til seminar hos Sweco, Ørestads Blvd. 41, 2300 København
med temaet Vandbyggerens hverdag. Arrangementet har ikke et fagspecifikt fokus, men vi har
fokus på at fremme de yngre medarbejdere og studerende.
Endelig program:
Ankomst til Sweco (Kaffe og rundstykke)

09.30 – 09.50

Velkommen

09.50 – 10.00

Indlæg no. 1

10.00 – 10.30

Design og udførelse af nye færgelejer Thyborøn og Agger
COWI v/ Kristian Ruby

Indlæg no. 2

10.30 – 11.00

Probabilistic under-keel clearance studies for ports: design and operational forecast service
Anvendelse af et nyudviklet værktøj til UKC analyser og varsling
DHI v/ Pietro Danilo Tomaselli

Indlæg no. 3

11.00 – 11.30

IMMERSE – et EU-projekt om regionale stormflodsløsninger i et foranderligt klima. Projektet har fokus på numerisk
modellering af stormflodsløsninger, interessent håndtering og EU-samarbejde
SWECO v/ Karsten Garborg/Linea Christiansen

Indlæg no. 4

11.30 – 12.00

Stigeløsninger i havnene
LIFE LADDER v/ Kim Haaning

Frokost og networking

12.00 – 13.00

Indlæg no. 5

13.00 – 13.30

Kystbeskyttelse på Anholt
COWI v/ Jens Bundesen

Indlæg no. 6

13.30 – 14.00

Gøteborg – Skibskollision på kajkonstruktion og deraf afledt last på bagvedliggende kælderkonstruktion
SWECO v/ Thomas Stig Jensen

Networking (Kaffe og kage)

14.00 – 14.30

Indlæg no. 7

14.30 – 15.00

Design af skidding område i Frederikshavn – Design proces for 50.000 tons decommisioning kaj i Frederikshavn Havn
inkl. belægningsdesign for last fra verdens største landbaserede kran
SWECO v/ Joachim Maaløe Kirstein & Henrik S Hansen

Indlæg no. 8

15.00 – 15.30

Design af Europas største skibsrampe, Frederikshavn Havn. En ca. 90 m bred og 110 m lang direkte funderet
skibsrampe designet for en belastning på 10-25 t/m2 inkl. design af to bagvedliggende 1000 t spilfundamenter til
ophaling af skibe
SWECO v/ Andreas Friis

Afslutning (senest)

16.00

Vi ser frem til en rigtig hyggelig dag, hvor der er mange interessante indlæg med fokus på
vandbygningsrelaterede projekter fra både ind- og udland.

På bestyrelsens vegne
Ulrik Max Jørgensen

