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Kick-Off til viden og 

netværk 

Den 13.-14. oktober 2010, kan hele 

byggebranchen være med fra start, når det 

nye innovationsnetværk for energieffektivt 

og bæredygtigt byggeri, InnoBYG, får sin 

officielle opstart på netværkets Kick-Off 

konference.  

Hvad er ideen med InnoBYG? Hvordan ser 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen på 

fremtidens udfordringer, indsatsområder og 

ikke mindst muligheder for forskning og 

innovation i Danmark? Hvad er visionerne for 

Nordhavnen og Carlsberg Byen – og hvad kan vi 

bruge vores nabo, Tyskland til, når det gælder 

ny viden, teknologi og eksport? Hvordan går det 

egentlig med at bygge lavenergibygninger i 

Danmark, og holder byggerierne hvad de lover? 

Disse spørgsmål er blot noget af det, som 

deltagerne til InnoBYG Kick-Off konference, kan 

få svar på. 

Medlemmernes InnoBYG  

InnoBYG netværket er byggebranchens nye 

innovationsnetværk, og ideen med Kick-Off 

konferencen er blandt andet at introducere 

medlemmerne til netværket og de muligheder 

der er ved at deltage i netværkets aktiviteter. Et 

af målene med konferencen er at sætte gang i 

netværksaktiviteter blandt medlemmerne og 

give deltagerne mulighed for at styrke deres 

netværk på tværs af branchen. 

”Som virksomhed kan det være svært at 

gennemskue, hvordan man bedst kan få noget 

ud af at deltage i et netværk. Der findes desuden 

rigtig mange forskellige netværk, som det også 

kan være svært at overskue. Fordi InnoBYG er 

nystartet, har vi valgt at bruge en del af vores 

Kick-Off konference på at introducere 

mulighederne i netværket, deriblandt vores ti 

udviklingsprojekter, som man stadig kan nå at 

deltage i. Vi har også valgt at give deltagerne 

mulighed for at komme med input til InnoBYG 

strategien, da vi er meget bevidste om, at det  
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skal være medlemmernes netværk og de også 

skal have mulighed for at komme med input” 

forklarer Henriette Hall-Andersen, 

netværksleder i InnoBYG. 

En verden af viden 

Udover at få en større forståelse for netværkets 

aktiviteter og muligheder, vil deltagerne kunne 

møde netværkets videninstitutioner og 

universiteter.  

”Det kan være vanskeligt for en virksomhed at 

se, hvordan et samarbejde med en 

videninstitution eller et universitet kan være en 

gevinst for virksomheden. Men vi lever i en 

verden, hvor der kommer større og større fokus 

på vigtigheden af viden, udvikling og 

innovation. Et samarbejde med en 

videninstitution kan give en virksomhed 

markant skub i deres udvikling og innovation, 

og det er også noget af det vi har sat fokus på til 

konferencen” siger Henriette.  

Et andet omdrejningspunkt på konferencen 

bliver den seneste tids skriverier om fejl og 

mangler i lavenergibyggerier. Hvad kan vi 

egentlig, når det drejer sig om at bygge 

energieffektivt, og ikke mindst, hvad kan vi gøre 

bedre? Der lægges op til diskussion omkring 

dette emne blandt deltagerne, når Tine Steen 

Larsen, professor ved Aalborg Universitet 

fortæller om sine undersøgelser. Efterfølgende 

vil der være paneldebat med inddragelse af 

spørgsmål fra deltagerne. 

Netværk for alle 

Konferencen er delt over to dage – hvor første 

dag er selve konferencedagen, med middag og 
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netværk om aftenen. På dag to er der 

ekskursion til Middelfart kommune, hvor 

deltagerne kan høre om Projekt Grøn 

Erhvervsvækst i kommunerne samt projekter 

indenfor både erhvervsbyggeriet og privat bolig 

markedet. Derefter går turen til Fiberline, som 

fortæller, hvordan deres produkter bidrager til 

løsning af den globale klimaudfordring ved at 

reducere energiforbruget, både under 

fremstilling og brug. 

Ud over de faglige omdrejningspunkter, har 

InnoBYG også et andet hjertebarn – netværk.  

”Det er efterhånden almen viden, at netværk er 

utrolig vigtigt, både i arbejdslivet og privat. 

Langt hen ad vejen er det ikke hvem du er – 

men hvem du kender, der tæller. Gennem hele 

konferencen vil der være fokus på 

netværksdelen, blandt andet til vores Viden, 

Innovation & Netværks Univers (VIN-Univers), 

hvor deltagerne kan besøge virksomhedsstande 

og hvor hvert udviklingsprojekt også har en 

stand, hvor projektlederne fortæller mere om 

projektet. I VIN-Universet er der også tre 

forskellige oplæg, som deltagerne kan vælge at 

høre. Fra Københavns Kommune fortæller 

Projektleder for Nordhavnsprojektet, Claus 

Billehøj, om tankerne og visionerne for 

Nordahavnen. Fra Carlsberg Ejendomme kan 

deltagerne høre udviklingschef Jacob Andersen 

fortælle nærmere om Carlsberg Byen. 

Innovations Center Danmark holder det tredje 

oplæg, som sætter spot på Tyskland som viden 

og teknologimarked.  

VIN-Universet er en oplagt mulighed for at 

netværke med de andre deltagere, og ikke 

mindst lære mere om udviklingsprojekterne og 

mulighederne for at deltage i dem. Vores håb er, 

at InnoBYG kan fungere som platform for faglig 

netværksdannelse i byggebranchen. Og 

selvfølgelig, at der opstår faglig sparring samt 

samarbejde omkring eksisterende og nye 

projekter, både inden for samme fag, og 

tværfagligt” slutter netværksleder Henriette 

Hall-Andersen. 

 

 

 

 

 

 

 

Nordhavnen som den ser ud i dag. 

 
 

Faktaboks: 

InnoBYG Kick-Off konference afholdes den 13.-

14. oktober på Hotel Scandic i Kolding. Se 

program og tilmeld dig på InnoBYGs 

hjemmeside www.innobyg.dk. Priser fra 900 kr.  

Tilmeldingsfristen er mandag den 27. 

september 2010.  
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