
Fra lokal til regional  
forretning

Det Grønne Iværksætterhus, InnoBYG & KommunikationsKompagniet  

inviterer til netværksmøde om bæredygtigt byggeri 

Er du håndværker, producent eller rådgiver og interesserer du 
dig for at arbejde med bæredygtigt byggeri? Kommer du  

fra Region Sjælland og kan du se fordele i at  
styrke dit regionale netværk og udveksle erfaringer som kan 
danne grobund for fremtidigt samarbejde om store opgaver 

og udbud, på tværs af kommunegrænser? 

Kan du svare ja til ovenstående, så vær med i et nystartet  
regionalt forretningsnetværk for ”grønne” SMV’er.  

Den 17. marts 2015 fra 16-18, holder netværket møde #3 og du 
kan stadig nå at være med.   

Netværksmøderne har fokus på at inddrage deltagerne i fagli-
ge diskussioner og på at skabe et lokalt forankret netværk for 

virksomheder, som ønsker at dele erfaringer og lære af  
hinanden. Som deltager er det desuden muligt at byde ind 

med relevante emner til kommende netværksmøder. 

-Netværksmøde #3 i Forretningsnetværk for  
bæredygtigt byggeri i Region Sjælland 

16.00 Velkomst ved ”Det grønne iværksætterhus” 

16.10 Inspirationsoplæg fra Musicon i Roskilde  
v/ Musicon 

Musicon i Roskilde, skal være en tæt bebygget og bære-
dygtig bydel med et levende bymiljø, hvor det musiske -  
i bred forstand - er et overordnet tema.  

Den overordnede infrastruktur omfatter forhold vedrø-
rende regnvand, terræn og jordforurening, støj samt  
trafik og fastlægges ud fra centrale målsætninger om, at 
udviklingen af området skal ske på et bæredygtigt grund-
lag. Miljøhensyn er integreret i lokalplanen ved, at plan-
lægningen er baseret på bæredygtige principper for  
byudvikling. 

Roskildes Kommuneplan fra 2009 er en helhedsorienteret 
plan, der bidrager til en bæredygtig udvikling. For Musi-
con betyder det bl.a., at al lokalplanpligtigt nybyggeri skal 
opføres som lavenergibyggeri i klasse I og at regnvand 
skal anvendes til at skabe rekreative muligheder i bolig-
områderne, ligesom der skal være mulighed for energi-
forsyning baseret på vedvarende energi og selvforsyning 
i byggeriet. 

Et af områderne i Musicon er Rabalder Parken, som i 2013 
vandt Bæredygtig Beton Prisen og i 2014 var indstillet til 
prisen ”Det bæredygtige element”, som uddeles af  
Building Green og InnoBYG, på den årlige Building Green 
messe i Forum. 

Læs mere om Musicon og Rabalder Parken her 
 

16.50 Netværksrunde i små grupper – hvad der sket siden sidst, 
og hvordan får vi mere ud af netværket?  
v/ Pia Bodal, KommunikationsKompagniet  

17.30 Bæredygtighedens tematikker og aktuelt om emnet  
v/Kasper Lynge Jensen, InnoBYG og Teknologisk  
Institut 

17.50 Afrunding – hvad nu?  
v/KommunikationsKompagniet, Det Grønne  
Iværksætterhus og InnoBYG 

18.00 Netværk og sandwich 

Praktisk information 
Netværksmøde #3 afholdes den 17. marts 2015, kl.  

16-18, på Teknologisk Institut, Gregersensvej 8, 2630  
Taastrup, indgang 8, lokale 8.1.1. Der vil være en let  

forplejning undervejs i mødet og sandwich til  
netværksdelen til sidst.  

Det er gratis at deltage i netværket, men tilmelding er  
nødvendig. No-show gebyr på 300 kr. fremsendes, hvis man 

udebliver uden at melde fra. Det er tilladt at sende en anden fra 
virksomheden, hvis man selv bliver forhindret på dagen. 

Tilmelding via www.innobyg.dk eller scan koden med din 
Smartphone. 

Forretningsnetværket er arrangeret og faciliteret af: 

http://musicon.dk/

