Invitation
DTU Byg Innovation Day 2013, 12. september Kl. 14.00-18.00
Bygning 119 - øst
DTU Byg har sammen med danske og internationale virksomheder en lang tradition for at samarbejde om
forskningsprojekter, der har genereret mange nye teknologiske og innovative resultater, til gavn for samfund,
industri og forskning. DTU Byg vil gerne sætte yderligere fokus på innovation og vi markerer det gennem afholdelse
af DTU Byg Innovation Day.
Der vil være mulighed for at høre om, hvordan den nyeste forskning inden for plusenergihuse, byggematerialer og
bygningskonstruktioner kan anvendes innovativt af virksomheder og industri i Danmark.
Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard vil gæste DTU Byg Innovation Day og der vil være mulighed for
at stille spørgsmål til ministeren og møde ham personligt i forbindelse med den efterfølgende poster- og
networkingsession.
Der vil være en omfattende udstilling af bemandede stande med posters og udstillingsobjekter inden for områderne:
materialer, konstruktioner, bæredygtigt byggeri og indeklima, hvor der er mulighed for at møde forskere fra DTU Byg
på tomandshånd og diskutere, hvordan DTU Byg kan matche konkrete udfordringer i byggebranchen.
Programmet for dagen er vedlagt og kan findes på http://www.innovationday.byg.dtu.dk/
Tilmelding senest d. 6. september 2013 til registration@byg.dtu.dk. Jeg håber, vi ses.

Med venlig hilsen

Henrik Stang, Vicedirektør

Program for DTU Byg Innovation Day
Torsdag d. 12. september 2013 kl. 14.00-18.00, Bygning 119 – øst
14.00-14.20
14.20-14.40
14.40-15.00
15.00-15.20
15.20-15.30
15.30-16-00
16.00-18.00

Innovation på DTU Byg: Potentialer og udfordringer
Henrik Stang, Vicedirektør
Stort potentiale som aktiv sponsor for Solar Decathlon
Jesper Plass, Produktchef IHC, Liza Andersen, Kommunikationschef,
Schneider Electric
Affald som ressource i byggematerialer
Lisbeth Ottosen, Lektor og projektleder af ZeroWaste Byg
Abeo, et eksempel på en opstartsvirksomhed
Mads Løntoft, CFO, Abeo
Kort pause
Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard: ”Innovation i
byggeriet og fremtidens vækstmuligheder”
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til ministeren
Networking og postersession
Mulighed for at møde DTU’s forskere på tomandshånd og diskutere,
hvordan DTU Byg kan matche konkrete udfordringer i byggebranchen.
Omfattende udstilling af bemandede stande med posters og
udstillingsobjekter inden for områderne: ZeroWaste, Solar Decathlon,
Bæredygtige lette Betonkonstruktioner, materialer, Geologi og
Geoteknik, konstruktioner, bæredygtigt byggeri og indeklima.
Der serveres en let forfriskning.

Tilmelding senest d. 6. september 2013 til registration@byg.dtu.dk www.innovationday.byg.dtu.dk

