
InnoBYG på Tour 2011 

Den 26. januar markerer opstart på 

InnoBYGs PR-tur, når netværket gæster Fyn 

med gå-hjem-møde i samarbejde med 

MiljøForum Fyn og Green Building Council – 

DK. 

Indtil videre er der otte forskellige arrange-

menter på programmet, når InnoBYG starter 

sin PR-tur rundt i Danmark. Første stop er Fyn, 

hvor Forskerparken i Odense danner rammen 

om et gå-hjem-møde med overskriften 

”Bæredygtigt byggeri – hvordan får man 

viden?” 

Vigtig national forankring 

Det er netværksleder, Henriette Hall-Andersen 

og sekretariatsleder, Christine Larsen, som 

repræsenterer InnoBYG på den kommende PR-

tur. Og målet med turen er klart – kendskabet 

til InnoBYG skal nå ud til den danske 

byggebranche i alle regioner. 

”Den landsdækkende forankring er vigtig. Der 

er mange netværk og initiativer, der 

koncentrerer sig om en bestemt region eller et 

bestemt område. Vores mål er at nå ud til hele 

landet, inklusiv at samarbejde med de netværk 

og initiativer der allerede eksisterer inden for 

området” siger netværksleder Henriette Hall-

Andersen og tilføjer ”InnoBYG er fysisk 

placeret på Sjælland, men vores netværk er 

nationalt og det er vigtigt at have aktive 

medlemmer fra hele Danmark, det er jo ikke 

kun på Sjælland der er brug for udvikling og 

innovation - jo flere vi er, jo mere kan vi lære af 

hinanden”. 

Uundgåelig bæredygtig fremtid  

For sekretariatet handler PR-turen om at få det 

gode InnoBYG budskab ud til branchen og få 

slået fast, at den bæredygtige og 

energieffektive fremtid er på vej – og den 

kommer uanset om branchen er klar eller ej. 

Men også for at understrege, at der er hjælp at 

hente, både i InnoBYG og hos andre initiativer,  

 

 

 

 

 
Styregruppen vil sikre bred forankring af InnoBYG –

gruppen ses her på deres strategidag 2010 

så man sikrer tilførsel af ny viden, innovation 

og udvikling i sin virksomhed. 

”Noget af det vi er sat i verden for, er at 

formidle kontakten mellem virksomheder og 

videninstitutioner, og bringe den viden i spil i 

praksis, som er tilvejebragt teoretisk. 

Innovation og udvikling i en virksomhed er 

essentiel, hvis virksomheden skal overleve i en 

verden og en branche, hvor forandring er 

uundgåelig” siger sekretariatsleder Christine 

Larsen og tilføjer. 

”Vi håber at møde en masse nye virksomheder, 

som har noget de gerne vil byde ind med i 

InnoBYG. Vi har en masse, vi gerne vil dele ud 

af, og vi kan tilbyde mange spændende 

aktiviteter for virksomheder fremadrettet” 

siger Christine. 

Næste stop: Viden, innovation og udvikling 

Første stop på vejen for ”InnoBYG on Tour” er 

den 26. januar på Fyn. Her vil deltagerne kunne 

høre mere om InnoBYG, MiljøForum Fyn og 

Green Building Council – DK (DK-GBC).  

De tre initiativer kan hver især tilbyde branch-

en viden på forskellige områder.   

DK-GBC består af en kreds af danske bygge-

aktører og har bl.a. til formål at etablere en 

dansk certificerings-ordning for bæredygtigt 

byggeri, som bygger på eksisterende inter-

nationale ordninger, men er tilpasset dansk 

byggeskik og danske regler. MiljøForum Fyn – 

Byggeri er en del af erhvervs- og miljønetværk-

et MiljøForum Fyn. De har gennem 10 år 

arbejdet for at styrke inddragelsen af miljø-

aspekter i det fynske byggeri og for at mini-



mere miljøbelastningen i de konkrete bygge-

projekter. InnoBYG er et innovationsnetværk 

for byggebranchen, hvor medlemmerne kan 

deltage i aktiviteter, udviklingsprojekter, få 

hjælp til opstart af nye projekter, finde nye 

samarbejdspartnere mm. På InnoBYGs 

hjemmeside vil kommende stop på PR-turen 

løbende blive annonceret. 

  


