Strategiplan 2020-2024
NoDig Infra – dit netværk

Netværk, relationer og samarbejde

Strategiens 4
hovedtemaer

Uddannelse, videndeling, udvikling og tiltrækning af unge til
branchen

Samspillet mellem parterne - bygherre, rådgiver, entreprenør
og producent

Synliggørelse i branchen gennem grøn faglig profil og
verdensmålene

Netværk, relationer og samarbejde

skabe plads til netværk. Foreningen vil facilitere de netværk, som der
er behov for eller ønske om – dette gennem praktisk bistand,
lokalebooking, økonomi m.v.

Vi skal holde ’liv’ i os selv.
Måske er vi blevet bedre til at arbejde på
tværs af landet, så nogle netværk kunne
evt være digitale?

Opfordre på årsmødet til at reaktivere
netværk

arrangere relevante temamøder, arrangere site-visit og tilbyde
deltagelse i studieture såvel nationalt som internationalt

Virtuelle temadage
on-site temadage
Live-konference

Post corona arrangeres temadag –
tilsvarende hvad vi plejer at have på
årsmødet

Gode ideer efterlyses…..
årsmødet skal danne rammen for en årlig konference med et interessant
inspirerende konferenceprogram

Årsmødet 18. marts (digitalt)

Årsmødet afholdes viruelt

Webinar efterfulgt af general-forsamling
Der skal findes emner/oplæg

deltage aktivt internationalt ved deltagelse i ISTT’s board meetings og
som medlem i nedsatte komiteer samt gennem samarbejder med SSTT

ISTT-konference Helsinki 3.–5. nov. 2022
Nordisk samarbejde

Hvis det er muligt, søger vi at være
repræsenteret i Helsinki med en dansk
delegation

Nordisk samarbejde – inviteres med til post
corona temadagen

Uddannelse, videndeling,
udvikling og tiltrækning af
unge til branchen

tilbyde uddannelse til projektledere med et årligt
NODIG-kursus. Deltagerne ønskes tilbudt en
opfølgnings-/ERFAdag

Der skal fastsættes en dato for
kurset 2021 hos DANVA (nok
mest realistisk til efteråret)

gennem hjemmeside, DanskVand og andre relevante
medier herunder de sociale medier at sikre videndeling
til branchen

Gode historier der flytter noget for Tina har lavet opfordring i sidste
’dig’
nyhedsbrev – vi følger løbende op
på, om der er relevante emner.
Idébank med relevante artikler
Dennis kigger på artikler om
Fiberwrap og Christian snakker
med APX10.

fortsat at være foreningen med det faglige fundament
for No-dig branchen. Dette med fokus på udvikling og
synliggørelse af den viden og de metoder, som branchen
tilbyder

sikre muligheden for at tiltrække unge til branchen
gennem deltagelse i uddannelsesudvikling,
gennemførelse af ’Praktisk No-Digger-Dag’ m.v.

Der skal sættes dato i efteråret
2021 (afholdes hos DANVA)

Til næste møde undersøger Kim
og Erland – om vi skal udbygge
vores hjemmeside med metoder
og produkter – lidt som den gamle
NoDig håndbog (ligger i dag under
kontrolordningernes
hjemmesider).

Samarbejdet med EUC Sjælland
pågår, der afventes diverse
godkendelser ift nyt AMU-kursus.
MJN har kontakt til parterne og
der er lavet aftaler om
praktikpladser med
virksomhederne

Mulighed for link til
medlemmernes hjemmesider og
andre relevante hjemmesider. Skal
være målrettet studerende og nye
i branchen.
Vi afventer Post Corona – hvor vi
tager fat på No-Digger-Dag igen.
Majbritt undersøger status for
AMU mv.

Samspillet mellem parterne –
bygherre, rådgiver,
entreprenør og producent

søge dialog med relevante kontrolordninger for at
afdække mulige samarbejdsrelationer

CL og TJM tager kontakt til
Kontrolordningerne for DTVK for
at høre om deres strategiplan

CL og TJM tager kontakt til
Kontrolordningerne under NoDig
for at høre om deres strategiplan

være forum for udvikling af løsninger med fokus på én
branche - flere aktører

Temadag eller artikel
(tidlig inddragelse af
entreprenøren/juridiske grænser)
Udbudsparadigmer

Vi har ikke aktioner her pt.

understøtte arbejdet med udvikling af nye
samarbejdsformer samt udbredelse af eksisterende

(evt et netværk og projektpuljemidler)

Vi skal afdække omfanget af
eksisterende udbudsparadigmer og
deres anvendelse – samt afklare
med de øvrige interessenter
(DANVA og Dansk Byggeri mfl) om
der er ønsker og interesse for
udbudsparadigmer. Christian
snakker med DANVA (Sten
Kloppenborg) om ovenstående.

Synliggørelse i branchen
gennem grøn faglig profil og
verdensmålene

synliggøre branchens potentiale i forhold til
bæredygtighed og en grøn profil

være en bidragsyder til FN’s verdensmål

Præsentere redskaber ift grøn
profil
(TJM kontakter Ph.d. Sara Brüdler
fra Rambøll)
Metoder
Lang levetid for ledninger

Sara har indlæg på årsmødet – vi
arbejder frem mod en NoDig
relateret artikel om LCA.
Christian har indlæg sammen med
APX10 på årsmødet.

Erland underrettede om at Aarsleff
har en Ecoafdeling – med konkrete
indsatser i relation til brændstof
valg, batteridrevne og solcelle
drevne maskiner. Kunne danne
grundlag for en temadag, når vi
igen må samles.

Hvad tænker I

