
Onsdag 16. marts 
10.00 Velkomst
 Hvorfor farvel til SSTT og hvad vil vi nu?  

– Oplæg om NoDig Infra, formål og tilknytnin-
gen til DANVA

10.45 Kaffepause
11.00 Workshop.  

Deltagerne giver feedback på oplæg om NoDig 
Infra og netværkets formål

12.00 Frokost
13.00 Opsamling og fælles bud på NoDig Infra’s 

fremtidige virke
13.30 Inspirationsoplæg
 - Udbudsmateriale v/Morten Bruun, Rambøll 

med flere
 En arbejdsgruppe bestående af NoDig Infra, 

Dansk Byggeri og DANVA har udarbejdet en ny 
version af ”Paradigme for udbud af foringer af 
afløbsledninger.” Vejledningen har gennemgået 
en stor teknisk og juridisk opdatering, og ikke 
mindst et bud på, hvordan udbudsmateriale 
og kontrolordningen for ledningsrenoveringen 
kan spille sammen. Morten Bruun, vil præsen-
tere det nye paradigme efterfulgt af indlæg om 
praktisk anvendelse af paradigmet. Et indlæg 
der vil blive præsenteret af en repræsentant fra 
et Spildevandsselskab. 

 - Odense Letbane v/Liselotte Jensen, Vand-
Center Syd 
Hvad betyder den kommende Letbane i Odense 
for vand- og kloakledningerne? VandCenter 
Syd investerer over 4 år 150-200 mio.kr. på 
ledningsarbejder som forberedende arbejde 
for den kommende Letbane. Ledninger flyttes, 
andre renoveres og nye etableres, en uhyre 
komprimeret tidsplan og omfattende koordine-
ring. Både gravemaskiner og opgravningsfrie 
metoder anvendes. 
- Kontrolordninger v/Flemming Springborg, 
Teknologisk Institut

15.00 Kaffepause
15.30 ’Skab merværdi i netværket  

gennem inspiration’ oplæg  
v/Rikke Hartmann-Bossen fra 
Hartmann Bossen Consulting 
Der stilles skarpt på det at 
styrke et netværk. Hvorfor 
bruge kostbar tid og hvordan 
udnytter du konstruktivt dit 
netværk?  

 Fordi mennesker følger mennesker  
– ikke strategier

16.30 Oplæg til emner for InteresseNetværk IN 
 Workshop: deltagerne supplerer og kvalificerer 

emner til IN på baggrund af oplæg og formid-
dagens debat

18.00 Opsamling på dagen 
19.00 Middag

Torsdag den 17. marts
09.00 Godmorgen. Opsamling og præsentation af de 

nye InteresseNetværk – og hvordan sætter vi 
dem i gang. 

09.10 Fra Gade til By – Thomas B. Thriges Gade 
 v/Svend Heegaard, Projektchef Odense Kom-

mune
 Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade i 

Odense omfatter et areal på 51.000 m2 og 
strækker sig 700 meter gennem et byområde, 
som kan dateres tilbage til 1000-tallet.

 Vand og kloakledninger i Thomas B. Thriges 
Gade v/Bo Jørgensen, Vandcenter Syd.

 Hvad betyder byomdannelsen for vand og 
kloak i området? Et af projekterne er Odenses 
ældste ledning fra 1868, som erstattes af en 
dykkerledning under den nye parkeringskæl-
der.

 Besøg på byggepladsen
 Efter de indledende præsentationer vil der 

være mulighed for at komme ud og se området, 
som ligger i gå afstand fra Hotel H.C. Andersen.

12.00 Tak for i dag og frokost to-go

Det danske arbejde med nyudvikling af og formidling om 
opgravningsfrie løsninger har i mange år haft sit omdrej-
nings- og udgangspunkt fra SSTT (Scandinavian Society 
for Trenchless Technology) herunder den danske arbejds-
gruppe. Dette har været en velfungerende og udviklende 
forening i mange år, men nu er det tid til en ny begyn-
delse.

Med NoDig Infra bryder vi foreningssamarbejdet med 
vores svenske og norske kollegaer, for at starte forstærket 
op som et netværk under DANVA. Dette mener vi, er det 
rette for fortsat udvikling og udbredelse af disse spæn-
dende tekniske løsninger i et tæt samarbejde med den 
danske vand- og afløbsbranches fællesforening og hvor 
det unikke samarbejde mellem forsyninger, rådgivere, 
entreprenører og leverandører føres videre..

Med den nye forening NoDig Infra ændres organiserin-
gen fra en dansk arbejdsgruppe (fast medlemskreds) til 
en række netværk (fri medlemskreds) baseret på interes-
se og lyst til at bidrage til udviklingen og udbredelsen af 
projekter til gavn for branchen. Opbygningen af den nye 
forening vil blive præsenteret på Kick-Off-årsmødet, så 
husk at tilmelde dig for at få indblik i og indflydelse på 
udformningen af den nye forening, og forhåbentlig blive 
inspireret til at deltage i disse nye netværk.  

På Kick-Off årsmødet kan du bl.a. høre en række inspi-
rationsoplæg om igangværende projekter relateret til 
NoDig Infra, og Rikke Hartmann-Bossen vil klæde os på 
til netværksdannelsen og til, hvordan vi kan skabe værdi 
via netværksarbejde, for såvel den enkelte deltager som 
hele branchen.

Du har bl.a. mulighed for:
•	 At	deltage	i	åbne	netværksgrupper	efter	interesse
•	 At	få	indflydelse	på	NoDig-verdenens	udvikling	i	

Danmark/Internationalt
•	 At	blive	inddraget	i	resultatskabningen
•	 At	få	din	viden	styrket	og	deltagelse	i	udbredelsen	af	

viden til bl.a. uddannelsesområdet
•	 At	formidle	direkte	til	bestillerne	via	DanskVand	og	

DANVAs hjemmeside

Mød op til første årsmøde i netværket NoDig Infra, der 
har fokus på indbyrdes relationer og faglige temaer. Vi 
zoomer ind på det nye netværk. Hvad er det, hvordan får 
vi det til at virke, og hvordan kommer vi til at bruge det 
allerbedst?

Vi håber, at I tager godt imod initiativet og tilmelder jer 
flittigt - hjælp os gerne med at dele det med kolleger i 
organisationen. 

Morten Aaby Nielsen, 
formand NoDig Infra

En ny begyndelse

Pris for medlemmer: 
kr. 3.000 ex/moms 

(prisen dækker konference, middag samt 
overnatning på Radisson Blu H.C Andersen Hotel)

kr. 2.100 ex/moms (uden hotelovernatning) 

Pris for ikke-medlemmer: 
kr. 3.700 ex/moms 

(prisen dækker konference, middag samt 
overnatning på Radisson Blu H.C Andersen Hotel)

kr. 2.800 ex/moms (uden hotelovernatning) 

Mail til: tina@juul-consult.dk 

Radisson Blu H.C Andersen Hotel, Odense 
Foreløbigt program


