
BLOXHUB, InnoByg – BUILD 4.0, MOLIO & Dansk Byggeri inviterer til 

temamøde om det digitale byggeri. 

Kom med, når vi, med afsæt i transport-, bygnings- og 

boligministerens udspil til ny strategi for det digitale byggeri, 

samler interessenter, der vil være med til at løfte byggeriets 

digitale samarbejde og gerne tage forpligtende ejerskab på 

initiativer, der kan understøtte den videre udvikling. 

Ministerens strategi kan være et fint afsæt for nye initiativer og 

etablering af et mere forpligtende handlingsorienteret samarbejde 

i branchen. Men hvordan omsætter vi strategien til handling, der 

reelt flytter digitaliseringsniveauet i branchen?

Tirsdag den 7. maj 2019, kl 14.00 - 16.30

BLOXHUB, Fæstningens Materialgård, 

Frederiksholms Kanal 30, Indgang A6, 

1220 København K

Digitalt byggeri 
–next level

https://billetto.dk/e/digitalt-byggeri-next-

level-billetter-347565

Tidspunkt:

Sted:

Tilmelding:

https://billetto.dk/e/digitalt-byggeri-next-level-billetter-347565


Program

Velkomst og introduktion til temamødet

v/ Torben Klitgaard, BLOXHUB og Michael H. Nielsen, Dansk 

Byggeri     

 

Kort præsentation af Strategi for det digitale byggeri med fokus på 

implementeringsplan og forankring

v/ Christian Vesterager, kontorchef i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

 

Perspektiver ved fortsat udvikling af digitalt byggeri

v/ direktør Henrik Schødts, Region Hovedstaden - Nyt hospital 

Nordsjælland

 

Kort pause

 

Strategi for digitalt byggeri – hvordan løfter vi digitaliseringsniveauet i 

byggeriet og hvem tager ejerskab på den fortsatte udvikling?

 

Korte klare bud fra panelisterne med efterfølgende debat:

·      Christina Hvid, adm. direktør i MOLIO

·      Jens Kristian Birkemose, Leading BIM Specialist i COWI

·      Marianne Friis, Head of BIM Management i Arkitema

·      Jakob Strømann-Andersen, Partner i Henning Larsen Architects

·      Morten Alsdorf, VDC-direktør i NCC

·      Niels Falk, Adm. direktør i HD Lab

·      Ulrik Branner, bestyrelsesformand og partner i GenieBelt

·      Michael Schwartz, Sales Director I BIM Objects

 

Opsamling og anbefalinger til den videre forankringsproces

                v/ Torben Klitgaard og Michael H. Nielsen

 

Forfriskning og tak for i dag

14:00

14:15

14:35

14:50

15:00

16:15

16:30

Arrangører: BLOXHUB – InnoByg - BUILD 4.0, MOLIO & Dansk Byggeri


