
I N V I T A T I O N 
STORMØDE FOR  
BYGGE/ANLÆG
Torsdag den 19. november kl. 16.00-18.10



Tid
Torsdag den 19. november 
kl. 16.00-18.10

Sted
Online

Pris
Gratis

Info og tilmelding
Senest den 16. november på 
www.naestvederhverv.dk/ 
arrangementer/

Spørgsmål
Kontakt Rune Lerke på 29924033  
eller rnyler@naestvederhverv.dk

BLIV KLOG PÅ DINE MULIGHEDER 
PÅ FEMERN- BYGGERIET OG  
LOKOMOTIVVÆRKSTEDET
Årets stormøde for bygge- og anlægsbranchen byder på viden og indsigt i især 
de to store projekter på Femern og Lokomotivværkstedet.

Fra DSB vil programdirektør Torben Kronstam og projektchef Lars Deigaard 
sætte dig ind i, hvor projektet er lige nu – og hvordan de forventer, det endelige 
resultat bliver. 

Efterfølgende vil indkøbschef Vagn Rahbek fra virksomheden Per Aarsleff  
gøre dig klogere på, hvilke arbejdsopgaver der bliver udbudt til jer som under-
leverandører på Femern-byggeriet. 

Han vil primært fremhæve opgaverne inden for bygge- og anlægsbranchen, men 
projekterne skaber også et stort behov for mange andre typer af ydelser og 
services.

Opgaver for kommunen
Stormødet byder yderligere på en briefing af borgmester Carsten Rasmussen 
om Næstved Kommunes anlægsbudget for 2021 samt et oplæg af kommunal-
direktør Sven Koefoed-Hansen, som fremlægger eksempler på byudviklings-
projekter. 

Du vil gå fra mødet med en god indsigt i, hvordan din virksomhed kan blive en del 
af projekterne.

Program
Kl. 16.00 
Velkomst 
v/ Torben Johansen (mødeleder), formand for Næstved Erhvervsforening

Kl. 16.05 
Næstved Kommunes anlægsbudget for 2021
v/ Carsten Rasmussen, borgmester i Næstved Kommune

Kl. 16.40 
Eksempler på byudviklingsprojekter
v/ Sven Koefoed-Hansen, direktør i Næstved Kommune

17.10 
Lokomotivværkstedet – projektets stade og det endelige resultat
v/ Torben Kronstam og Lars Deigaard, programdirektør og projektchef i DSB

17.40 
Status på Femern-projektet og muligheder som underleverandør
v/ Vagn Rahbek, indkøbschef i Per Aarsleff

18.10 
Afrunding af arrangement

Tilmelding
Tilmeld dig vores livestreaming af arrangementet her.

Der vil fortsat være mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne gennem 
hele mødet.

https://www.fritilmeld.dk/bygge/signup.html
https://naestvederhverv.dk/events/stormode/

