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Tirsdag d. 8.9.2015 
Kl. 14.00 – 16.00 

Gregersensvej 1 
2630 Taastrup 
(lokale 3.1.6, indgang 3) 

Som opfølgning på et infomøde 
afholdt i 2013, afholder Teknologisk 

Institut nu afsluttende informations-

møde for interessenter til de to 
aktivitetsplaner om Bæredygtigt 

Byggeri og Energieffektive og 

miljørigtige byggematialer 
 

Bæredygtigt Byggeri 

Der er sket meget i byggebranchen de sidste tre år 
hvad angår implementeringen af bæredygtighed i 
byggeriet. Instituttet har spillet en aktiv rolle i denne 
proces, bl.a. via de aktiviteter vi har gennemført i 

forbindelse med aktivitetsplanen Bæredygtigt Byggeri. 
Dette har bl.a. affødt EPD Danmark, som nu er en 
anerkendt ordning til miljødeklarering af byggevarer. 

 

Vi giver et overblik over aktivitetsplanens resultater 
samt vores bud på, hvordan vi ser det bæredygtige 
byggeri udvikle sig i årene fremover. 

 

Energieffektive og miljørigtige byggematerialer 

Siden 2013 har vi i Byggeri- og Anlægsdivisionen 
gennem en lang række aktiviteter, forsknings- og 
udviklingsprojekter og investeringer udviklet nye 

ydelser målrettet produktudvikling af energieffektive og 
miljørigtige byggematerialer. Vi har samarbejdet med 

en lang række virksomheder og nationale så vel som 
internationale universiteter i bestræbelserne på at 
vende de mange udfordringer med nye energi- og 
miljølovkrav på området til en fordel på 
eksportmarkederne. 

 

Vi giver et samlet overblik over de gennemførte 
aktiviteter med hovedfokus på produktudvikling og 

grønne materialer. Endelig vil der være mulighed for at 

få indblik i nogle af resultaterne fra de store projekter, 
som vi gennemfører, eksempelvis Light2CAT, 
WINSMART og CleanTechBlock. 

 

 

TILMELDING VIA MAIL TIL: 

awk@teknologisk.dk 

 

Det er gratis at deltage 

Invitation til informationsmøde 
 

Bæredygtigt Byggeri 
Energieffektive og miljørigtige byggematerialer 
 

Aktivitetsplaner støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation 2013-2015 

 

 

FAKTA OM RESULTATKONTRAKTMIDLER 

 

GTS-institutterne indgår tre-årige resultatkontrakter med 

Styrelsen for Forskning og Innovation, som medfinansierer 

udvikling af ny viden til danske virksomheder.  

 

Styrelsen investerer ca. 300 mio. kr. årligt i disse 

resultatkontrakter. På bedreinnovation.dk kan du læse korte 

beskrivelser af forslag til aktiviteter i resultatkontrakterne for 

2016-2018. 


