
Inspirationsmøde 
15. maj, 13:00 – 16:00

hos InnoBYG 
i Taastrup

Projektet Bæredygtig Business inviterer til 
inspirationsmøde om grøn omstilling og cirkulær 
tankegang i byggeriet. Du får viden og inspiration 
til at udvikle nye tværfaglige og virksomhedstil-
passede rådgiverydelser, der kan understøtte en 
cirkulær og bæredygtig økonomi i byggeriet. 

Arrangementet introducerer udfordringer og 
muligheder, som byggebranchen står overfor i et 
cirkulært perspektiv. Du vil blive præsenteret for 
konkrete eksempler på projekter, der udforsker og 
udfordrer den cirkulære økonomi:

• Udfordringer omkring bygge- og anlægsaffaldet, 
når det skal være mere cirkulært.

• Hvordan kan fokus på ressourcer inden for ny-
byggeri og renovering skabe større miljømæssig, 
kulturel og økonomisk værdi. 

• Udvikling af cirkulær æstetik i detaljen. 
• Opførelse af almene boliger, hvor 90% af byg-

gematerialerne skal kunne skilles ad.

Vi slutter dagen af med at præsentere erfaringer 
fra projektet Bæredygtig Business – et projekt der 

har fokuseret på, hvordan rådgivere kan arbejde 
med at udvide deres grønne ydelser gennem nye 
netværksbaserede partnerskaber og forretnings-
modeller.

Hvem kan deltage?
Arrangementet er tilrettelagt for byggeriets råd-
givere med forskellige faglige profiler: Arkitekter, 
ingeniører, miljø- og energirådgivere, forretningsud-
viklere, grossister inden for byggematerialer mv.

Om Bæredygtig Business 
– kompetenceopbygning for virksomhedsrådgivere 

Projektet Bæredygtig Business er et challenge-drevet 
tværfagligt forløb for rådgivere. Formålet er at give råd-
giverne værktøjer og metoder, som gør dem i stand til at 
arbejde netværksbaseret og dermed tilbyde deres kunder 
nye tværfaglige og holistiske løsningsforslag på ’grønne 
udfordringer’, samtidig med at de udvikler deres egen 
forretning. 

I Bæredygtig Business har der været afholdt to forløb. 
Hvert forløb er afholdt over 3x2 dage. I alt har 26 rådgi-
vere og 6 case-virksomheder deltaget. 

Projektets partnere er Innovationsnetværk Service Plat-
form, Lifestyle and Design Cluster, INBIOM og InnoBYG. 

Få viden og inspiration til at udvikle nye tværfaglige rådgiverydelser.

BÆREDYGTIG 
BYGGEBRANCHE



Information og tilmelding

Dato: Mandag den 15. maj kl. 13.00 – 16.00 
Sted:  InnoBYG, Teknologisk Institut
 Gregersensvej 1, 2630 Taastrup, Bygning 8, Lokale 8.1.1.
Pris: Det er gratis at deltage
Tilmelding: Senest den 10. maj kl. 12.00 via www.innobyg.dk
Kontakt:  Mia Blichfeldt, Innovationsnetværk Service Platform: mb@dea.nu
Arrangør: Projektet Bæredygtig Business

Program 
13.00 – 13.05 Velkommen 

v/ Grith Bech-Nielsen, InnoBYG og Rikke Wetterstrøm, Service Platform

13.05 – 13.35  Introduktion til bæredygtighed og den cirkulære tankegang 
v/ Henriette Melchiorsen, Lifestyle and Design Cluster

13.35 – 14.00 Cirkulær tankegang og ressourcer i byggeriet
Hvilke udfordringer står vi overfor med bygge- og anlægsaffaldet, når det 
skal være mere cirkulært? Hvilke perspektiver og løsninger er der? 
v/ Katrine Hauge Smith, Teknologisk Institut

14.00 – 14.30  Hvordan kan fokus på ressourcer i den bredeste forståelse skabe renove-
ring og nybyggeri med større miljømæssig, kulturel og økonomisk værdi? 
Erfaringer fra projekter, der udforsker og udfordrer den cirkulære økonomi.
v/ Anne-Mette Manelius, Vandkunsten 

14.30 – 14.45  Pause

14.45 – 15.15 Cirkulære forretningsmodeller og nye partnerskaber
Indblik i hvordan nye fagligheder og samarbejder bringes i spil, når vi arbej-
der med cirkulær strategi og justering af forretningsmodellen. 
v/ Henriette Melchiorsen, Lifestyle and Design Cluster

15.15 – 16.00  Tværfagligt rådgiversamarbejde i praksis
• Hvilke nye rådgiverydelser er der behov for i det bæredygtige byggeri?
• Hvordan kan du udvikle din forretning i samarbejde med andre?

16.00   Tak for i dag

https://www.innobyg.dk/aktiviteter/tilmeldinger/inspirationsmoede-baeredygtig-byggebranche/

