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Kære medlem af InnoBYG samt modtager af nyhedsmail
Kick-Off konferencen nærmer sig, og vi glæder os rigtig meget til at se jer alle sammen. Vi ser frem til
et par dage med gode og inspirerende oplæg, konstruktive debatter og diskussioner og ikke mindst til
at møde vores medlemmer og få jeres input til InnoBYG.
Som det ser ud nu bliver vi knap 80 til selve konferencen den 13. og knap 50 tager også med på
ekskursionen den 14. oktober. Har du stadig ikke fået meldt dig til kan du nå det endnu via dette link

Energieffektive og bæredygtige byggeri er et varmt emne i medierne
Medierne har stort fokus på energieffektivitet og bæredygtighed i byggeriet. Vi har samlet nogle af
artiklerne, så der er masser af læsestof til at starte weekenden på. Se også InnoBYGs hjemmeside, hvor
vi løbende vil lægge links til relevante artikler. God læselyst.
Kæmpe miljøgevinst i at energirenovere eksisterende boliger
Velfacs aktivhus bruger dobbelt så meget energi som forventet
Store bygherrer konkurrerer på energikrav
Revolutionerende opfindelse kan rense indendørsluft og spare milliarder på verdensplan

Matchmaking – arkitekturforskning og erhverv
Vær med, når Kunstakademiets Arkitektskole, Arkitektskolen Aarhus og DANSKE ARK afholder
matchmaking arrangement i København med deltagelse af arkitektvirksomheder og den bredere
byggebranche, forskere fra en række relevante uddannelses- og forskningsinstitutioner samt
repræsentanter fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen.
Læs mere her

Fugt og temperaturmålinger via sensorteknologi i byggeriet
Partnerne bag projektet SensoByg inviterer til seminar om fugt- og temperaturmålinger via
sensorteknologi i byggeriet. Seminaret markerer afslutningen på innovationskonsortiet ”SensoByg –
Sensorbaseret overvågning i byggeriet”, der siden 2007 blandt andet har arbejdet med udfordringerne
ved indlejring af sensorer i beton og trådløs overførsel i konstruktioner med meget metal.
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På seminaret vil resultater fra projektet og perspektiver for fremtidig brug af sensorer i byggeriet til fx
produktionsoptimering og skadesreducering blive belyst. Seminaret vil også indeholde
demonstrationer af sensor- og softwaresystemer til datamodtagelse.
Seminaret afholdes den 10. november 2010 på Teknologisk Institut, Gregersensvej, indgang 1,
konferencesalen, 2630 Taastrup.
Du kan se hele programmet for seminaret her

I ønskes alle en rigtig god weekend.

De bedste hilsner
Sekretariatet for InnoBYG

