
Rimer byggeri på udvikling?
 - Innovation i byggeriet, hvordan vil du gøre det bedre?  

Hvilke hovedudfordringer står byggesektoren overfor i dag? Bevæger vi os i den rigtige retning? 
Hvor kan vi særligt på den forskningsmæssige side sætte ind? Hvad skal vi gøre anderledes? 
Hvad er dine behov og ønsker til byggeriets fremtid? Og hvordan kan du gøre en forskel?

BUNK inviterer virksomheder, myndigheder og forskere til en udfordrende og 
spændende workshop om innovation i byggeriet.

Onsdag den 29. februar 2012 kl. 14:00-17:00, 
i HB-salen hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København

Program 
14:00 - 14:10  Velkomst
   v/Jan Eske Schmidt, formand for BUNK

14:10 - 14:15  Eftermiddagens forløb 
   v/Henrik Lindved Bang, Bygherreforeningen 

14:15 - 14:50  Byggeriet – tradition eller innovation?
   Hvilke hovedudfordringer står vi over for i dag, er det stadig de samme   
   udfordringer som for 10 år siden – eller har vi fået elimineret nogle af dem?   
   Og hvad skal der ske, for at vi er kommet videre i 2020?

   v/Jørgen Nue Møller, formand for Byggeriets Evaluerings Center og Kuben Byg

14:50 - 15:15  Virksomhedsdreven udvikling af byggeriet  
   – dårlige erfaringer og gode muligheder
   Hvorfor er vi ikke kommet videre? Hvad skal vi gøre anderledes – og hvordan?

   Byggeriet som innovativt cluster – hvad skal der til?

   v/Mikkel Thomassen, partner, Smith Innovation

15:15 - 16:45  Workshop – byggeriets fremtid på spil
   Innovation som vejen ud af krisen.  
   Vi drøfter gruppevis løsninger og hvilken rolle du selv spiller i byggeriets  
   fremtid.

16:45 - 17:00  Opsamling på workshop samt afrunding 

   v/Jørn Jensen, Dansk Byggeri 

17:00    Netværk, vin og snack

Tilmelding 
Der er et begrænset antal pladser. Klik her for tilmelding.
Tilmeldingsfristen er den 20. februar 2012. Deltagelse er gratis.

Yderligere information kan rettes til BUNKs sekretariat ved Jørn Jensen, Dansk Byggeri på  
jje@danskbyggeri.dk eller tlf. 72 16 01 33 

Om BUNK:
Byggeriets udviklingsnetværk 
(BUNK) er en sammenslutning 
af byggeriets organisationer, 
der skal forbedre sammen-
hængen mellem de mange 
udviklingsaktiviteter i 
byggesektoren, og dermed sikre 
et mere effektivt og innovativt 
byggeri. BUNKs arbejde består i 
dels at koordinere projekternes 
indsatsområder, dels at 
bidrage til, at deres resultater 
udbredes og deles. Ad den 
vej udfordrer og supplerer 
BUNK videninstitutionerne 
på området. Ud over at have 
en koordinerende rolle vil 
BUNK synliggøre behovet 
for, at byggeriet fremover 
modtager flere forsknings- og 
udviklingsmidler. 

Netværket består af  
BAT-Kartellet, 
Bygherreforeningen, 
Dansk Byggeri, Danske 
Arkitektvirksomheder, 
Foreningen af Rådgivende 
Ingeniører og TEKNIQ.
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udvikling innovation

http://kursus.danskbyggeri.dk/cmtest.asp?kid=10073&cid=232&kursusnavn=Lukkede

