BÆREDYGTIGE
MATERIALER OG METODER
I ENERGIRENOVERING
På årets Building Green messe i Forum sætter
Erhvervsstyrelsen, Realdania og DAC sammen fokus på
koblingen mellem bæredygtige materialer, grønne metoder
og energirigtig boligrenovering.
Hvordan anvender man bæredygtige materialer og metoder
i energirenovering af eksisterende boligbebyggelser? Hør de
konkrete eksempler fra vinderen og et af de nominerede projekter
fra RENOVER prisen 2013 og bliv klogere på, hvordan du kan søge
tilskud til øget ressourceeffektivisering via Erhvervsstyrelsens
Grønne Omstillingsfond.
Til arrangementet har vi inviteret repræsentanter fra vinderen
af RENOVER prisen 2013, Ryesgade 30 A-C, og det nominerede
projekt, Langkærparken, til at fortælle om de undersøgelser og
resultater, der har dannet grundlag for en markant sænkning af
energiforbruget i de to bebyggelser. Derudover vil de dele deres
erfaringer omkring de materialer og metoder, der er blevet anvendt i renoveringen. RENOVER prisen er stiftet af GI og Realdania for at inspirere til bedre renovering og skabe mere stolthed
om den vigtige samfundsopgave det er at få opdateret den
eksisterende bygningsmasse.

OPLÆG & DEBAT
Leif Rønby / Oplæg
Projekteringsleder på Ryesgade 30 A-C, Nørrebro
Arkitekt MAA og civilingeniør, Rönby.dk
Olaf Bruun Jørgensen / Oplæg
Facilitator for energimæssig udvikling i Langkærparken, Tilst
Civilingeniør, Esbensen Rådgivende Ingeniører
Carina Ohm / Oplæg
Chefkonsulent, Erhvervsstyrelsen, Grøn Omstillingsfond
Charlotte Algreen / Moderator
Arkitekt, JJW Arkitekter,
Hvert oplæg varer 10 min. og arrangementet afrundes med
en paneldebat. Der bydes på en forfriskning efter arrangementet.
DATO OG TID
Onsdag 9. oktober 2013 kl. 13.15 – 14.15

Herudover kan du høre om mulighederne for at søge om tilskud
fra Erhvervsstyrelsens Grønne Omstillingsfond, som understøtter
øget ressourceeffektivisering, flere miljøvenlige løsninger og nye
grønne arbejdspladser.

STED
Building Green
Forum Copenhagen
Julius Thomsens Plads 1, Frb. C

Arrangementet afholdes i fællesskab af Erhvervsstyrelsen,
Realdania og Dansk Arkitektur Center.

Gratis adgang

Building Green er Danmarks største fagmesse for bæredygtige
og energieffektive bygninger. Her udstilles løsninger og produkter til nybyggeri såvel som til renovering og drift af eksisterende
bygninger.
Der er mulighed for at opleve aktiviteterne på messen
før og efter arrangementet. Åbningstid: Kl. 9 .00– 17.00

Tilmelding kan ske via dette link
http://buildinggreen.eu/besogende/gratis-adgangsbillet/
(ellers kan tilmelding ske i døren på dagen)
Dansk Arkitektur Center (DAC) er Danmarks nationale center for udvikling og formidling af
viden om arkitektur, byggeri og byudvikling. DAC er en projektorganisation med finansielt
grundlag i et offentligt-privat partnerskab mellem Realdania og staten. Staten er repræsenteret ved Erhvervs- og Vækstministeriet, Kulturministeriet, Miljøministeriet og Klima-, Energiog Bygningsministeriet.

