
Bæredygtige byggepladser via udbudsspecifikationer 
 

13:30 – 13:35 Velkomst og intro til Innobyg, v. Ane Mette Walter, projektleder,  
  ’Den bæredygtige byggeplads’ 
13:35 – 13:50 DTU Campus Service fortæller om baggrunden for at CAS arbejder  
  med bæredygtighed, DTU’s mål og ønsker om input til udbud, v.  
  Lisbet Michaelsen, Bæredygtighedskoordinator v. DTU Campus Service 
13:50 – 14:10       Barbara Olrik, Rørbæk og Møller Arkitekter ApS fortæller om ”Agora – ny 
  bygning 325 til DTU Elektro” 
14:10 – 14:30      Sune Borch, DTU Campus Service fortæller om ”Ny bygning 340 til DTU Fotonik” 
  
14:30 – 14.40      Kort pause 
  
14:40 – 15:00       Emner der kan/bør behandles ift. udbudsspecifikationer, v. Marlene Hagen 
  Eriksen, DTU Byg 
15:00 – 15:45       Diskussion af emner, input, mm, v. alle 
15:45 – 16:00       Dannelse af arbejdsgrupper på tværs, v. Ane Mette Walter, projektleder 

 



InnoBYG 
 

-Innovationsnetværket for 

 energieffektivt og bæredygtigt byggeri 

Udvikling ∙ Innovation ∙ Viden ∙ Matchmaking ∙ Energi ∙ Samarbejde ∙ Netværk ∙ Bæredygtighed 



Velkommen til InnoBYG 

• Byggebranchens innovationsnetværk 

• Forsknings- og Innovationsstyrelsen medfinansierer 

• InnoBYG samler branchen på tværs af faglighed 

• Fokus på videndeling, netværk og udvikling i   

  branchen og hos medlemmerne, både inden for  

  landets grænser og internationalt. 

 



Fakta om InnoBYG 

314 medlemmer 

628 modtager nyhedsmail 

Over 1600 medlemmer af LinkedIn gruppe 



Vision 
• Skabe, samle og sætte ny viden om energieffektivitet og bæredygtighed i 

spil i byggeriet 

• Sætte dagsordnen for: 

•  Fremme af bæredygtige og energieffektive  
 helhedsløsninger 

•  Udvikling af teknologiprojekter 

•  Nye produkter og samarbejdsformer inden for  
 netværkets fokusområder 

• Bidrage til, at de udviklede løsninger og koncepter, vil kunne øge den 
danske byggeeksport 

• Skabe synergieffekt ved samarbejde og kommunikation i netværkets regi 
og med allerede eksisterende netværk, foreninger og andre initiativer, 
inden for fokusområderne 

 

 



Organisering 

Alle kan være medlem af Innobyg! 
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