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Har USA mere at byde på end Trump på Twitter, reality-
stjerner og junkfood? Hvordan står det egentlig til med at 
anvende teknologi i bygge- og anlægsbranchen ”over  
there”? Og er de længere fremme i USA omkring brugen 
af de nye teknologier i byggebranchen, end vi er  
herhjemme og i givet fald på hvilke områder? 

Den 16. december 2019 inviterer InnoBYG og Innovation Cen-
tre Silicon Valley til gå-hjem-møde fra kl. 15-17, hvor Vicegene-
ralkonsul Thomas Winther Poulsen fra Innovation Centre Sili-
con Valley kommer og gør os klogere på tendenser og udvik-
ling i og omkring verdens nok største epicenter for innovation 
og teknologi. 

For selvom Kina overgår USA inden for investeringer i teknolo-
gi til byggeri og anlæg, ser man stadig en rivende udvikling i 
investeringer i start-ups og etablerede virksomheder i USA. 
Derfor er det et marked, der er værd at holde sig orienteret 
om - og også besøge. 

Kom med os til teknologiens epicenter 
Netop besøgsdelen er næste skridt, og vi planlægger en 
spændende studietur, som vi også vil præsentere på mødet 
den 16. december. InnoBYG og Innovation Centre Silicon Val-
ley er lige nu i gang med at sammensætte et spændende uge-
program med virksomhedsbesøg, ny viden fra innovationsver-
denen om både droner, robotter, software m.m. samt spæn-
dende besøg på FutureTech i San Fransisco. FutureTech er 
byggeriets førende techkonference, med oplæg fra en række 

førende aktører fra bygge- og anlægsbranchen. 
 

Se programmet på næste side.  

GÅ-HJEM-MØDE OM 

SILICON VALLEY OG  
SAN FRANSICO 

 - OG INVITATION TIL STUDIETUR  

TILMELD  
DIG HER 

https://www.enr.com/future-tech
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PROGRAM 
15.00 Velkomst  

v/ Marianne Meyer Jakobsen, Netværksleder, InnoBYG 

15.10 Teknologier i udvikling i Silicon Valley  

v/ Thomas Winther Poulsen, ICDK Silicon Valley 

15.40 Hvordan kom vi i gang med USA?  
 v/ Jakob Strømann, Henning Larsen Architects 
 

16.00 Introduktion til studietur juni 2020  

v/ InnoBYG og ICDK 

16.20 En virksomheds erfaringer med at deltage på tidligere studietur  

v/ Per Thomas Dahl, Bonava 

16.40 Afslutning med lidt sødt og netværk 

OM STUDIETUREN 

Studieturen skal give dig som deltager adgang til ny viden om markedet, 
finansieringsmuligheder, potentielle samarbejdspartnere samt inspirati-
on til, hvordan du kan anvende disse i din virksomhed.  

Turen er planlagt at vare fra mandag den 8/6 til fredag den 12/6 med an-
komst i weekenden samt returfly om fredagen. 

På mødet i december vil vi præsentere det foreløbige program, hvor du som 
potentiel deltager, også kan få indflydelse samt foreløbig pris for deltagelse.  

Vi forventer at søge om tilskud til deltagelse fra Udenrigsministeriet således, 
at egenbetaling kun vil udgøre 50 % af de faktiske udgifter.  

Ved tilmelding til gå hjem-mødet beder vi dig tage stilling til, om du kunne 
have interesse i at deltage i studieturen, da nok tilslutning til denne er afgø-
rende for, at turen realiseres.  

Mødet holdes hos BLOXHUB, Bryghuspladsen 8, Indgang C, 3. sal, 1473 Kø-
benhavn K 

TILMELD  
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