
 

          

27. februar 2017 
 

Volvo 
Entreprenørmaskiner 
 

Taulov 

Workshop: 

Kontrol og håndhævelse af emissionskrav, hvordan fair 

konkurrence sikres for ikke-vejgående maskiner samt 

rundvisning hos Volvo Entreprenørmaskiner 
 
 

Partnerskabet for ikke-vejgående maskiner inviterer til en workshop med 
fokus på, hvordan emissionskrav og miljøzoner bedst håndhæves i praksis. 

Deltagerne på første workshop satte især dette emne på dagsordenen. 

Styregruppen – Miljøstyrelsen, Dansk Byggeri, Københavns Kommune og 
Teknologisk Institut har derfor valgt at tage dette emne op denne gang. 
 

Kom og hør, hvilke begrænsninger og 

kontrol udvalgte nabolande har indført 

for ikke-vejgående maskiners 

emissioner og hvordan de håndhæver 

disse regler.  

 

Deltag i en diskussion omkring, 

hvordan emissionskrav og regler kan 

håndhæves i Danmark, samt hvad kan 

vi anvende af de udenlandske 

erfaringer.  

 

 

Vi besøger denne gang Volvo 

Entreprenørmaskiner A/S, som vil give 

et indblik i, hvilke muligheder de 

mener ny teknologi giver for at 

reducere emissioner 

Vi kommer tæt på maskiner i 

forbindelse med rundvisning. 

 

Et indlæg fra Dansk Byggeri om, 

hvordan fair konkurrence sikres blandt 

maskinproducenter og entreprenører 

leder op til workshop-delen af 

eftermiddagen.

 

 

Tilmelding er gratis og sker via dette link www.teknologisk.dk/k27086 

 

 

 

Sted: Volvo Entreprenørmaskiner A/S 

Amerikavej 2, Taulov 

7000 Fredericia 

 

Dato:  Mandag den 27. februar 2017 fra 13.00 til 16.30 

  

http://www.teknologisk.dk/k27086
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Program: 

 
13.00 – 13.15  Velkomst og opsamling fra sidste workshop  

v/ Christian Gravesen, Teknologisk Institut 

v/ Katja Asmussen, Miljøstyrelsen 

 

13.15 – 13.55 Udenlandske erfaringer - Hvordan håndteres kontrol og håndhævelse i udlandet   

v/ Thomas Nørregaard Jensen, Teknologisk Institut 

v/ Christian Gravesen, Teknologisk Institut 

 

13.55 – 14.15 Hvilket potentiale for reduktion af emissioner for nye maskiner  

v/ Peter Sjøgren, Volvo Entreprenørmaskiner A/S 

 

14.15 – 15.00 Rundvisning hos Volvo samt kaffe og kage 

 

15.00 – 15.20  Luftkvalitet og ikke-vejgående maskiners rolle  

v/ Helge Rørdam Olesen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi 

 

15.20 – 15.40 Fair konkurrence  

 v/ Robert Pajor, Dansk Byggeri 

 

15.40 – 16.20 Workshop 

 Hvordan kan regler håndhæves (gerne lad jer inspirere af erfaringer fra 

udlandet) 
 Hvordan gøres dette på en fair måde, som giver resultater 
 Den grønne byggeplads – hvad karakteriserer denne – hvilke 

miljøpotentialer er der og hvilke mulige indsatsområder er vigtigst? 

 

16.20 – 16.30 Afrunding og tak for i dag 


