
Netværk åbner døre i udlandet 
En studietur til Østrig åbnede dørene for nye mulige samarbejdspartner og gav samtidig Flemming Riis fra virksomheden BURNBLOCK®, en idé om, hvad et  

netværk som InnoBYG kan bruges til – også uden for Danmarks velkendte rammer. 

I regi af InnoBYGs første Innovation Express projekt, Building Green 
Connections, satte Flemming Riis, i december 2012 kursen mod alpe-
landet Østrig på en 4-dages studietur. Projektet byggede på et samar-
bejde med to østrigske netværk, Wood Cluster Tyrol og Green Buil-
ding Cluster of Lower Austria, hvor målet var at skabe netværk og 
samarbejdsmuligheder mellem østrigske og danske virksomheder og 
videninstitutioner. 

Flemming Riis fra BURNBLOCK®, havde været en aktiv deltager i 
projektet og tilmeldte sig også studieturen, da denne blev lanceret. 
BURNBLOCK®, har for nylig valgt at skifte strategisk fokus, fra tekstil 
til træ, og Østrigs stærke tradition indenfor træbasseret byggeri, gjor-
de turen både relevant og oplagt. Firmaets produkt er en ugiftig og 
organisk brandhæmmer, der udelukkende består af harmløse ingredi-
enser, endda med mulighed for at opnå de certificeringer, byggemate-
riale industrien efterspørger, til industrielt anvendelse, fx trykimpræg-
nerede træplader. Flemmings hovedfokus på turen var derfor, afdæk-
ning af Østrig som eksportmarked samt at finde en eller flere potenti-
elle samarbejdspartnere i landet. 

”Vores fokusskifte betyder, at vi er lidt på jomfruelig jord i forhold til at 
afdække eksportmarkeder. Vi ved vi vil ud og at vi har fokus på det 
nære marked i Europa, men præcis hvilke lande havde vi kun ideer 
til” fortæller Flemming Riis.  

Netværkssamarbejde der virker 
Med på turen var også projektleder Peder Fynholm fra Teknologisk 
Institut og Charlotte Darre, Netværksleder i InnoBYG. Turen var tilret-
telagt sammen med de to østrigske netværk hvilket gjorde indtryk på 
Flemming Riis, som hurtigt fik øjnene op for at netværk åbner døre – 
også i udlandet. 

”Noget af det der overraskede mig var netværkssamarbejdet”, fortæl-
ler Flemming Riis og uddyber. ”Jeg har nogle år på bagen i forhold til 
eksport og ved hvor meget arbejde der ligger i at planlægge sådan en 
tur. Og jeg må sige, at vi kommer ind og besøger nogle virkelig spæn-
dende virksomheder, som man aldrig ville komme ind og se bare så-
dan lige, og vi fik både rundvisning og et godt indblik i virksomheden.  

Det er klart på grund af det netværk InnoBYG har, at den her tur kun-
ne realiseres, for det ville jeg aldrig nogensinde selv have kunnet 
stable på benene”. 

For Flemming Riis og BURNBLOCK® er der helt konkret kommet en 
potentiel kunde ud af turen til Østrig.  

 

 

”Det er faktisk en virksomhed, som falder lidt uden for den kunde-
gruppe vi oprindeligt gik efter - de træforbrugende. Men det viste sig, 
at en af de virksomheder vi besøgte, er leverandør til en træprodu-
cent. De arbejder med overfladebehandling og har fået til opgave at 
brandimprægnere nogle profilbeklædninger” forklarer Flemming. Han 
fortæller samtidig, at den østrigske virksomhed har lavet nogle små 
forsøg med BURNBLOCK® efterfølgende, og at resultaterne var rigtig 
gode. Den østrigske virksomhed bruger allerede en anden brand-
hæmmer, men synes at BURNBLOCK® er så interessant, at de nu er 
i gang med at teste de to produkter imod hinanden.  

Eksporteventyret venter 
På turen blev det hurtigt tydeligt for Flemming Riis, at Østrig som stor-
producent og -forbruger af træ er interessant, men også, at brugen af 
brandimprægnering ikke er særlig udbredt. Viden om hvor Østrig er 
henne i dag, hvilke tanker de roder med og hvor de er på vej hen 
lovgivningsmæssigt, er værdifuld for BURNBLOCK® i forhold til deres 
fremtidige tilgang til Østrig som eksport marked. 

”Jeg blev bekræftet i, at de bruger meget træ, men opdagede også, at 
de ikke er ret langt i forhold til Norden med hensyn til krav om brand-
imprægnering. Det er vigtig viden, inden vi beslutter, hvilke markeder 
vi skal i gang med. Når lovkravene ikke er så langt fremme er det 
svært med et produkt, som påfører en merudgift. Vi kan vise hvad vi 
gør i Danmark, men derudover er det andre parametre vi skal spille 
på – sikkerhed, følelser, markedskrav mv.” forklarer Flemming Riis. 

BURNBLOCK®’s fokus vil derfor på den korte bane primært være på 
nærmarkederne Norge, Sverige, Finland, Tyskland og England, hvil-
ket også er mange markeder for en lille virksomhed. 

”Vi skal ikke i gang med mere lige nu, men når det bliver aktuelt kan 
det sagtens tænkes, at vi igen gør brug af netværk for at finde en 
mulig samarbejdspartner i de markeder vi har valgt. Noget af det vi 
lærte er, at selvom der er fælles europæiske regler, så er der mange 
lokale og regionale regler, der er fx forskel på brandkrav fra Wien til 
Salzburg, og derfor er vi nødt til at have samarbejdspartnere med 
lokalkendskab i de markeder vi vil ind på”, slutter Flemming Riis.  

For BURNBLOCK® er eksporteventyret kun lige begyndt og de har 
allerede været i kontakt med en anden af InnoBYGs samarbejdspart-
nere, Enterprise Europe Network, som ganske gratis hjælper Inno-
BYGs medlemmer ind på nye udenlandske markeder via deres  
netværk. Enden på dette eventyr, har vi stadig til gode. 

Vil du vide mere? Kontakt Sekretariatet  

på innobyg@teknologisk.dk eller 72 20 29 89  

Brandtest af legehus med og uden BURNBLOCK® 

Udsigt til et skov og snedækket alpelandskab 

Rundvisning hos træproducenten Binderholz 


