
STUDIETUR DTU RISØ & BALLERUP  
Tirsdag den 4. december 2018

TAG MED PÅ TUR – OG BLIV KLOGERE!
 
Virksomheder i industrien, bygge- og anlægsbranchen eller på det 
tekniske område i Sorø Kommune kan godt begynde at glæde sig 
til den 4. december. Her har de nemlig mulighed for at deltage i en 
studietur til DTU, som giver direkte adgang til værdifuld viden.
 
På DTU vil virksomhederne møde ingeniører med en bred række af 
kompetencer, som virksomhederne kan trække på. Faktisk tilbyder 
DTU, at man som lille eller mellemstor virksomhed kan få op til 
300 gratis ingeniørtimer til løsning af tekniske udfordringer i virk-
somheden. 
 
Turen omfatter også et besøg hos DTU Byg i Risø, hvor man vil kunne 
høre om fremtidens byggeri og materialer.

Se dagens program på næste side.

Tilmelding til 
erhvervsservice@soroe.dk 

senest den 
23/11 2018

Sorø Erhverv • Rådhusvej 8 • 4180 Sorø
T: +45 5787 6035 • erhvervsservice@soroe.dk



DAGENS PROGRAM

Afgang kl. 08.00: 
Torvet, 
4180 Sorø 

Kl. 09.15:

Kl. 10.15:

Kl. 10.45:

Kl. 11.45:

Morgenmad i bussen
Forretningsudvikler Thomas Hørdam DTU Risø, vil være med på busturen fra Sorø 
og undervejs fortælle om aktiviteter på DTU Risø og eksempler på erhvervssamar-
bejder med forskere fra DTU Risø. 

DTU Risø
”Hvordan kommer vi til at bygge i fremtiden, hvilke materialer er på vej ind i byggeri-
et, og hvordan kommer vi til at genanvende materialer fra eksisterende ejendomme? 
Det er nogle af de temaer som, som DTU Byg allerede samarbejder med erhvervs- 
livet om. Der bliver præsenteret flere eksempler på samarbejder, hvor virksomheder 
har samarbejdet med forskere om at udvikle nye løsninger og forretningsområder.

Introduktion til DTU Diplom og DTU Ballerup Campus i bussen v/ projektleder 
Wolfgang Stelte
• Fokus på praksisnær uddannelse
• Faciliteter og fagretninger
• Tilbudt til virksomheder (innovationssamarbejder, praktikforløb med vores  

ingeniør studerende)

DTU Ballerup 
• Velkommen på DTU Diplom i Ballerup (Afdelingschef for Innovation og Værk-

steder byder velkommen) vi byder på kaffe og en lille forfriskning.
• Rundvisning på Ballerup Campus og besøg af Prototypelab, Proceslab og  

Maskinværkstedet. Medarbejder i værksteder fremviser faciliteter og der ville 
være en gennemgang og demonstration af udvalgte instrumenter (f.eks. 3D 
print lab, Laser skæring, CNC fræsning).

• Medarbejder fra Innovationssupport afdelinger er med under turen og fortæl-
ler gerne mere om samarbejdes muligheder og interessante tilbudt vi har rettet 
mod virksomheder.

Afgang fra DTU Ballerup – Torvet Sorø
Der serveres en sandwich i bussen.
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