Invitation til konference

NÅR TEKNOLOGI OG
DIGITALISERING VIRKER
- Implementering og værdiskabelse

I 2017 introducerede vi begrebet Build 4.0. Siden da har en
række virksomheder i byggebranchen arbejdet på at implementere nye løsninger, skabe plads til udvikling og ikke
mindst, oplevet den værdiskabelse, som investeringen er.
Og derfor er det tid til en opdatering på, hvordan det står
til med Build 4.0 i bygge- og anlægsbranchen.
Teknologien og den digitale omstilling er kommet for at blive –
også i byggebranchen. Bliv inspireret, få ny viden og oplev, hvordan andre virksomheder har formået at skabe værdi i den nye
verden og med de nye værktøjer.
På denne konference kan I møde en række virksomheder, som
har forstået og formået at få succes med en digital omstilling –
eller som er i gang med omstillingen og kan se frem til at høste
frugterne af implementeringen. Du kan også møde dem der
sætter barren for Danmark og dem som støtter omstillingen
økonomisk.
På konferencen får du inspiration til at blive en del af en digital
omstilling, som på sigt kan gøre din virksomhed mere konkurrencedygtig og som nu og her, kan vise jer en række gode eksempler og spændende løsninger.
Konferencen er for alle byggeriets aktører som er interesserede
i emnet. Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Om arrangementet
Den 11. november 2020, inviterer InnoBYG og Teknologisk
Institut til konference om implementering og værdiskabelse
med ny teknologi i bygge– og anlægsbranchen, under overskriften ”Når teknologi og digitalisering virker”.
Konferencen afholdes fra kl. 09.30-13.15. Det er muligt at deltage med fysisk fremmøde (begrænset deltagerantal) samt online. Deltager du fysisk beder vi dig møde frem mellem kl. 9.00
og 9.25, på adressen Gregersensvej 1, 2630 Taastrup, indgang
1, konferencesalen. Deltager du online fremsender vi et link til
deltagelse dagen før eventet.
Tilmeldingsfrist er den 10. november 2020 kl. 10, hvilket også
er afmeldingsfristen. Husk at melde afbud hvis du bliver
forhindret, vi forbeholder os ret til at fakturere et
no-show-gebyr på kr. 300.
Se program 
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DIG HER

PROGRAM
09.30

Velkommen
v/direktør Mette Glavind, Teknologisk Institut

TILMELD
DIG HER

09.35

Strategien blev lagt i 2019 – hvor langt er vi kommet?
v/Lise Aaen Kobberholm, TBST

09.55

Resultater fra Build 4.0 resultatkontrakt
v. Julie Bender Trads, Teknologisk Institut

10.10

Digitalisering efter 2020 - hvad har vi lært af krisen?
v/ /David Fink, Henning Larsen Architects

10.30

Læring og perspektiver fra udlandet
v/ Christian Thuesen, DTU Management

10.45

Samarbejde der løfter branchen - Exoskeletter indtager byggepladsen
v/ Arne Urskov og Nina Fromm, HD lab

11.00

Derfor giver digitalisering mening på bundlinjen
v/ Andreas Foldager, Dalux

11.15

En bygherres erfaringer med digitalisering
v/ Michael Ørsted, Chef for digitalisering, Københavns Ejendomme & formand
for bygherreforeningens digitaliseringsudvalg

11.30

Debat – hvad skal der til for mere automatisering af byggebranchen?
Faciliteret af Marianne Meyer Jakobsen, Teknologisk Institut
Panelet består af nogle af dagens oplægsholdere.

12.15

Fremtidsscenarie – sådan ser byggebranchen ud om 10 år
v/ Mads Thimmer, CEO & co-founder, Innovationlab

13.15

Afslutning og tak for i dag
v/Mette Glavind, Teknologisk Institut

OBS: Der er ingen pauser undervejs, da konferencen streames live. Deltager man
fysisk er der forplejning undervejs, som indtages på de pladser man har.

