
Invitation til gå-hjem-møde 

Digitalisering i byggeriet – hvorfor og hvordan 
 
 
 

I dag møder aktører inden for byggebranchen stigende lovkrav til digitalisering, når de skal byde ind 
på offentlige opgaver. Frederikshavn Kommune vil gerne sikre, at lokale virksomheder kan 
honorere de stigende krav og dermed har mulighed for at byde ind på kommunens opgaver. Derfor 
udbyder Erhvervshus Nord sammen med kommunens ejendomscenter og UCN Act2Learn 
Teknologi dette gå-hjem-møde for virksomheder, der gerne vil høre mere om de digitaliserede 
arbejdsgange inden for bygge- og anlægsbranchen, og hvad det betyder for virksomhedens 
arbejdsmetoder.  
 
Mødet henvender sig til alle aktører inden for anlæg og byggeri, som gerne vil byde ind på 
offentlige opgaver. Det gælder både rådgivende og udførende firmaer.   
 
Tid og sted: 30. januar 2013 klokken 15.00-17.00. Kattegat Siloen, konferencelokale 1, Silovej 8, 
9900 Frederikshavn. (Der vil blive serveret kaffe og kage) 
  
Tilmelding: Arrangementet er gratis. Sidste tilmeldingsdag er fredag d. 25. januar til 
peur@frederikshavn.dk. Skriv dit navn, firmanavn og antal deltagere i mailen.  
 

Program: 
 
Klokken 15.00: Velkommen ved Niels Christensen, erhvervsdirektør i Erhvervshus Nord.  
  
Klokken 15.05: Ejendomscenteret, Frederikshavn Kommune  
Ejendomscentret er den kommunale bygherre- og driftsherrefunktion i Frederikshavn Kommune. 
Konstitueret centerchef Peter Munk fortæller om arbejdet i Ejendomscentret og deres strategi, 
som betyder en øget digitalisering af arbejdsgangene. Hvilke lovkrav er der til digitalisering, og hvad 
betyder det for kommunens samarbejdspartnere?  
  
Klokken 15.35: Casevirksomhed – ArkiNord ved direktør Kim Bæk  
Arkitektfirmaet ArkiNord har over en årrække haft fokus på at udnytte mulighederne i at projektere 
digitalt med de nyeste værktøjer. Kim Bæk vil fortælle om deres erfaringer med at implementere 
digitale værktøjer og metoder, og hvilken betydning det har haft for virksomhedens projekter.  
  
Klokken 16.05: Casevirksomhed – Trigon ved direktør Karl Erik Slynge 
Bygge- og anlægsvirksomheden Trigon har gennem flere projekter arbejdet med digitale værktøjer. 
Både hvor det har været et krav fra bygherren, men også frivilligt, fordi det har vist sig, at der er 
værdi i det digitale samarbejde. Direktør Karl Erik vil her fortælle om deres erfaringer. 
  
Klokken 16.35: UCN Act2learn Teknologi ved konsulent Mads Carlsen 
Act2learn Teknologi ved University College Nordjylland arbejder målrettet med forretningsudvikling 
i byggebranchen hos alle byggeriets aktører og underviser blandt andet i digitale værktøjer. 
Konsulent Mads Carlsen vil her give et overblik over, hvordan du kommer godt i gang med at 
implementere digitale værktøjer i din virksomhed. 
 
Klokken 16.50: Afsluttende spørgsmål 
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