
 
 
 
 
Kom med til  

 

Workshops om brandtekniske barrierer for  
bæredygtige byggematerialer 
 
Vil du påvirke udviklingen af bæredygtige og energieffektive byggematerialer? Så brug en dag på at 
idéudvikle, etablere netværk og lære af inspirerende cases fra virksomheder, der har taget fat om de 
brandtekniske udfordringer. 
 
Som en del af InnoBYG projektet ”Brand og byggematerialer” afholder DBI to workshops, der har til formål, 
at:  
 

 Afdække de brandtekniske barrier for udvikling af energieffektive og bæredygtige konstruktioner 

 Udpege indsatsområder som vi kan gøre noget ved 

 Skabe matchmaking, der kan føre til innovative partnerskaber på tværs af branchen 

 Give indblik i støttemuligheder for udvikling af din virksomhed 
 
Som deltager får du mulighed for at bidrage med dine erfaringer omkring brandtekniske udfordringer. Og du 
vil blive udfordret på dine løsninger til, hvordan udfordringerne imødekommes.  
 
Resultaterne bliver en del af fundamentet for InnoBYG projektet ”Brand og byggematerialer” og bliver brugt 
til at målrette de videre aktiviteter i projektet. 
 
Begge workshops byder på en struktureret udveksling af idéer krydret med inspirerende indlæg fra 
virksomheder, der har erfaring med konkrete innovationsprojekter.  
 
Alle i byggebranchen er velkomne, og vi forventer, at du som deltager kan bidrage til at opnå resultater til 
gavn for udviklingen i den danske byggebranche. 
 
Arrangementerne indeholder ikke indlæg om de generelle brandkrav til byggematerialer.  
 
 
 
 
Praktiske oplysninger 
 
Øst: 20. marts 2013 kl. 09.00-15.00 hos Gaia Solar, Hammerholmen 9-13, 2650 Hvidovre.  
Vest: 21. marts 2013 kl. 09.00-15.00 hos Fermacell Scandinavia, Kirkevej 3, 8751 Gedved.  
 
Der vil blive serveret frokost samt kaffe, te og vand i løbet af dagen. 
 
Pris: Medlemmer af InnoBYG deltager gratis. For ikke-medlemmer koster det kr. 500,00 ekskl. moms pr. deltager, som vil blive 
opkrævet ved tilmelding.  
 
OBS: Hvis du er tilmeldt, men ikke møder op opkræves et gebyr på kr. 1000,00 ekskl. moms. Dette gælder såvel medlemmer som ikke-
medlemmer. 
 
Tilmelding: Send mail til LEN@dbi-net.dk med navn, telefonnummer, firmanavn, CVR-nummer. Husk, at oplyse hvilken dag du ønsker 
at deltage samt om du er medlem af InnoBYG. 
 
Vi anbefaler hurtig tilmelding, da der er begrænset deltagerantal. 
 
Husk: Hvis du er medlem af InnoBYG kan tiden du bruger på deltagelse regnes med som medfinansiering. 
 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Anders Dragsted på tlf. 51 80 01 39 eller and@dbi-net.dk. 
 
Læs mere om InnoBYG og projekt ”Brand og byggematerialer” på www.innobyg.dk.  


