
‘Det nye NoDig Infra…’

2. februar 2023
John Hird, Hird&Ko



Det er en historie om en rejse mod øget synlighed. Hvordan bliver NoDig Infra mere synlig, 
bedre, mere relevant, mere innovativ, mere spændende og får flere medlemmer?

Disse – og mange flere – spørgsmål arbejdede bestyrelsen med i løbet af 2022



Den løftede pegefinger: Vi skal  
huske, hvad vi lover…



Det nye NoDig Infra er godt på 
vej…



Why 3…
Vi starter et andet sted…
…for steder kommunikerer 

Hvad er NoDig Infra? Hvad vil vi? Hvad kan vi?

Hvad er vores formål? 



FORMÅL

NoDig Infra er et uafhængigt fagligt forum for alle med interesse i opgravningsfrie metoder til 
ledningsarbejder.

NoDig Infra er det naturlige mødested for rådgivere, bygherrer, entreprenører og leverandører, der søger den 
nyeste viden, et internationalt udsyn, erfaringsudveksling og ikke mindst en åben dialog om både teknologi og 
samarbejdsformer på et højt fagligt niveau. Vi tænker og arbejder innovativt, og vi udfordrer vanetænkning.

NoDig Infra bidrager til bæredygtig udbygning, vedligeholdelse og fornyelse af ledningssystemer.

NoDig Infra samarbejder med både kommercielle og ikke-kommercielle organisationer, netværk og fora, der 
arbejder med eller har en særlig interesse i opgravningsfrie metoder til ledningsarbjeder. Vi samarbejder 
blandt andet med DANVA, Kontrolordningerne, Klimatorium og en række uddannelsesinstitutioner.

Efter rigtig mange gode snakke…



Vi vil gerne undgå signalforring…



Vi sætter handling bag ordene…

…med udgangspunkt i vores formål



Udveksle 

Uddanne

Understøtte

De 3 U’er



Udveksle… De 3 U’er

NoDig Infra arbejder med at 
udveksle erfaringer, ny viden, 
indsigter, udfordringer og 
muligheder

… faciliterer de netværk, der er behov for eller ønske om – dette 
gennem praktisk bistand, lokalebooking, økonomi m.v.

… arrangerer webinarer, on-site-visits. Korte seancer/high quality.

… afholder et årsmøde, der danner rammen for en årlig konference 
med et interessant inspirerende konferenceprogram

… tilbyder deltagelse i studieture såvel nationalt som international

… synliggør branchens potentiale i forhold til bæredygtighed og en
grøn profil, økonomi, minimale gener

… skriver artikler – f.eks. i DanskVand eller via LinkedIn



UddanneDe 3 U’er

NoDig Infra arbejder med at 
uddanne …personer i 
branchen, som ønsker 
yderligere NODIG-
kompetencer, og studerende 
på relevante uddannelser

… tilbyder uddannelse til projektledere med et årligt NODIG-kursus 

… profilerer os på universiteterne

… profilerer os på uddannelser, der har en praktisk vinkel



UnderstøtteDe 3 U’er

NoDig Infra arbejder med at 
understøtte …samspillet 
mellem og udviklingen af 
bygherre, rådgiver, 
entreprenør og producent

… søger dialog med relevante kontrolordninger og andre 
organisationer for at afdække mulige samarbejdsrelationer

… arbejder med udvikling af nye samarbejdsformer samt 
udbredelse af eksisterende

… er medlem af Klimatorium



Følger du?



Tak!
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