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Invitation og program for Danish Soil Partnership branchemøde, torsdag den 2. September 2015, kl. 13.00 – 16.00, Danske
Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø
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Sagsbehandler
Christian Andersen

Velkommen til det andet branchemøde for jordforureningssektoren.

Tel. 35298175
Email: Can@regioner.dk

På dette møde vil der være et særligt fokus på innovation og udvikling inden for jordforureningsområdet. Videncenter for Miljø og Ressourcer er i
færd med at kortlægge, hvilke fysiske udfordringer regionerne hver især anser for væsentlige i forbindelse med løsning af jordforureningsopgaven. Når
disse tekniske problemer spidsformuleres, kan de anvendes som målsætninger i udviklingsprojekter. Hvor flere problemejere deler en udfordring, kan
der være grobund for fælles udviklingsprojekter.
Hvis et projektkonsortium også involverer udenlandske problemejere, kan
projektet tjene til at fremme markedsadgang. Samtidig kan det give mulighed for en bredere medfinansiering. Formålet er at løse et miljøproblem
samtidig med at fremme vækst, eksport og arbejdspladser via intelligent offentlig efterspørgsel.
På mødet præsenteres de foreløbige resultater af, hvilke tekniske udfordringer regionerne ser, og mulighederne for den videre problemformulering
diskuteres. Der vil desuden blive givet en kort oversigt over udvalgte aktiviteter og initiativer fra DSP - samt de foreløbige tanker om partnerskabets
fremtid.
Målgruppen for mødet er folk fra virksomheder, problemejere og vidensinstitutioner med beslutningskompetence, der er beskæftiget med markedsføring og salg. Mødet er gratis. Tilmelding sendes til can@regioner.dk med
angivelse af navn, stilling, og det firma man kommer fra – senest mandag
den 31. august.

Side 2

Program
13.00 – 13.15

Velkomst og orientering om fremtidige planer for DSP
Kristian Johnsen, formand for DSP og vicedirektør i Center for
Regional Udvikling, Region Hovedstaden

13.15 – 13.35

Status for Jiangsu – Copenhagen Field Conference & Exposition on Soil Investigation and Remediation Technologies
Liselotte Ludvigsen, projektleder, Region Hovedstaden

13.35 -13.45

Gratis firmaprofiler og løsninger på State-of-Green, Danmarks
Grønne markedsføringsportal
Sine Mainz og Kristian Taageby Nielsen, Danske Regioner

13.45 – 14.10

Erfaringer fra vandsektoren med udvikling og markedsføring
af dansk vandteknologi og ekspertise
Bjørn Kaare Jensen, formand for Danish Water Forum og vicedirektør i GEUS

14.10 – 14.25

Pause

14.25 – 14.35

Fællesregionale teknologiudfordringer og muligheder for udviklingsprojekter
Christian Andersen, chefrådgiver, Videncenter for Miljø og
Ressourcer

14.35 – 15.25

Sandsynlige fokusområder – det foreløbige udkomme af kortlægningen
Lone Karlby, projektleder, COWI og Bettina Elbæk, innovationskonsulent, INSPITE

15.25 – 15.45

Finansieringsmuligheder og markedsadgang
Søren Houmøller, grundlægger, 1st Mile

15.45 - 16.00

Konklusioner og opsamling
Kristian Johnsen

