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Kære medlem af InnoBYG samt modtager af nyhedsmail 

Så er programmet for Kick-Off konferencen på plads, og er vedhæftet denne nyhedsmail. Programmet 

kan også downloades i ny og endelig udgave på vores hjemmeside. Er I endnu ikke tilmeldt, kan I 

stadig nå det – tilmeldingsfristen er mandag den 27. september 2010.  

COWI og Aalborg Universitet lægger op til paneldiskussion på Kick-Off 

På konferencen får vi besøg af lektor Tine Steen Larsen fra Aalborg Universitet og civilingeniør og Ph.d. 

Peter Weitzmann fra Cowi. De kommer og fortæller om lavenergibyggeri der er opført samt om 

fremtidens lavenergibyggeri. Peter har fokus på de nyeste målinger og tal fra opførte 

lavenergibyggerier og Tine vender blikket mod fremtidens lavenergibyggeri og stiller spørgsmålet 

”kan vi gøre som vi plejer?”. 

Sammen lægger Tine Steen Larsen og Peter Weitzmann op til den efterfølgende paneldiskussion, hvor 

der bliver stillet skarpe spørgsmål fra branchen til panelets deltagere. Hvad kan den danske 

byggebranche, når det gælder om at bygge energieffektivt og bæredygtigt - og hvad kan den ikke? 

Vi forventer en livlig og konstruktiv debat, når panelet svarer på spørgsmål fra deltagerne - og måske 

også stiller spørgsmål den anden vej - til branchen og InnoBYG medlemmerne. Både Tine Steen Larsen 

og Peter Weitzmann vil være at finde i panelet. 

Læs mere 

Se program 

Tilmeld konferencen 

Bliv medlem af InnoBYG 

Kick-Off til netværk og viden 

Hvad er ideen med InnoBYG? Hvordan ser Forsknings- og Innovationsstyrelsen på fremtidens 

udfordringer, indsatsområder og ikke mindst muligheder for forskning og innovation i Danmark? 

Hvad er visionerne for Nordhavnen og Carlsberg Byen – og hvad kan vi bruge vores nabo, Tyskland til, 

når det gælder ny viden, teknologi og eksport? Hvordan går det egentlig med at bygge 

lavenergibygninger i Danmark, og holder byggerierne hvad de lover? Disse spørgsmål er blot noget af 

det, som deltagerne til InnoBYG Kick-Off konference, kan få svar på. 

Læs hele artiklen om Kick-Off konferencen 

InnoBYGs medlemsundersøgelse er afsluttet  

Vores første medlemsundersøgelse er netop afsluttet. Svarprocenten var på 48,6 %, og selvom den 

http://www.innobyg.dk/aktiviteter/kick-off-konference.aspx
http://www.innobyg.dk/aktiviteter/program,-pris-og-praktiske-oplysninger.aspx
http://www.teknologisk.dk/28886
http://www.innobyg.dk/
http://www.innobyg.dk/media/3208/kick-off%20til%20viden%20og%20netv�rk.pdf
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gerne måtte have været 100 %, så er vi rigtig glade for de svar vi har fået og vi siger tusind tak til alle 

jer, som har svaret. Rådgiverne har samlet set været flinkest til at svare, tæt fulgt af producenterne. 

Resultatet af undersøgelsen er allerede blevet brugt, da Styregruppen havde sin første strategidag, 

men I vil også kunne høre mere om resultatet af undersøgelsen på Kick-Off konferencen. 

Strategidag for fuld skrue 

Der blev både spillet rollespil og fundet fælles fodslag på Styregruppens første strategidag. 

Udgangspunktet var medlemsundersøgelsen, de enkelte styregruppemedlemmers mærkesager og et 

ønske om at få sat indhold og kød på InnoBYG. Med det udgangspunkt kastede Styregruppen sig ud i 

en sjov, spændende, udfordrende, men også lang strategidag i flotte omgivelser hos Region Sjælland. 

Men arbejdet med strategien er ikke færdigt før medlemmerne har givet deres kommentarer til 

strategiudkastet. Dette sker på Sekretariatets stand til vores Viden, Innovations & Netværks Univers 

på Kick-Off konferencen. 

Vi ses i Kolding den 13.-14. oktober 2010! 

 

De bedste hilsner 

Sekretariatet for InnoBYG 

 


