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Månedens NYHEDSBREV fra IDA Bygningsfysik

NYHEDSBREV
november 2013

Kære nyhedsbrevs-læser!
Nedenfor kan du læse om efterårets tilbud af arrangementer og om foreningens navneskifte.

KALENDER

Foredrag, 15. november kl. 13.00-15.00, "Foredrag om COMSOL software"
Læs mere på hjemmesiden. Read more on the website.

Konference, 20. november kl. 8.30-17.00, "Fuktcentrums Infomationsdag - Hvorfor stemmer
teorien ikke altid overens med praksis?"
Læs mere på hjemmesiden. Read more on the website.

Konference, 27. november kl. 9.00-16.30, "Norsk Bygningsfysik Dag 2013"
Læs mere på hjemmesiden.

Gå-hjem-møde, 29. november kl. 14.00-15.00, "Solafskærmning i Panum-tårnet"
Læs mere på hjemmesiden.

MERE INFORMATION OM ARRANGEMENTERNE
Foredrag om COMSOL software

Tid: 15. november kl. 13-15
Sted: Rum 225, Bygning 116, Bygningstorvet, DTU Campus i Lyngby (Find vej)
Gæsteforelæsning ved Thure Ralfs fra COMSOL omkring brugen af COMSOL i løsning af bygningstermiske
problemstillinger. Det forventes at arrangementet slutter med hands-on erfaringer med COMSOL.
Note: Arrangementet foregår på engelsk.

http://us7.campaign-archive1.com/?u=a54c7db36c563a79b96917077&id=79430f6bf1
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Arrangementet er gratis og tilmeldes ved at skrive til info@bygningsfysik.dk.
Note: The event will be held in English.
Read this in English? Check out our website.
The event is for free. Please register by sending an email to info@bygningsfysik.dk.

Fuktcentrums Informationsdag - Hvorfor stemmer teorien ikke altid overens med praksis?

Tid: 20. november kl. 08.30-17.00
Sted: Hotell Sparta, Auditoriet, Tunavägen 39, Lund, Sverige
Under dette års arrangement præsenteres resultater fra et internationalt forskningsprojekt. Ti internationale
anerkendte forskere fortæller om et projekt, der har udviklet metoder og værktøjer til at udføre risikovurderinger
af tekniske løsninger. Præsentationerne foregår på engelsk mellem kl. 9-10.
Note: Arrangementet vil foregår delvist på engelsk. Tilmelding sker ved at klikke her og udfylde formularen.
Note: This event will be held partly in English. Please register by following this link and fill out the information
needed.

Norsk Bygningsfysik Dag 2013

Tid: 27. november kl. 9-16.30
Sted: UBC Ullevaal Business Class, Oslo, Norge
http://us7.campaign-archive1.com/?u=a54c7db36c563a79b96917077&id=79430f6bf1
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For niende år i træk arrangerer NTNU og SINTEF Byggforsk den norske bygningsfysik-dag. Arrangementet har
siden til opstart positioneret sig som et af de vigtigste samlingspunkter for alle interesserede i fagområdet
bygningsfysik. Deltagerne kommer fra hele branchen; entreprenører, rådgivende ingeniører, bygherrer,
arkitekter, materialeproducenter m.fl.
Tilmelding sker ved at klikke her og udfylde formularen.
Solafskærmning i Panum-tårnet

Tid: 29. november kl. 14.00-15.00
Sted: Auditorie 81, Bygning 116, Bygningstorvet, DTU Campus i Lyngby (Find vej)
Kom og hør Rasmus Ingomar (Rambøll) og Mads Mandrup (C.F.Møller) fortælle om facadeteknikken og de
arkitektoniske overvejelser ved Panum-instituttets 15 etagers høje udbygning; Mærsk-bygningen.
Prisen for Panum-tårnet er estimeret til 1,3 miliarder danske kroner, og vil komme til at rumme alt fra
laboratorier til undervisningslokaler, auditorier og en ny stor kantine til det Sundhedsfaglige Fakultet. Byggeriet
forventes at stå færdig i 2015.
Arrangementet er gratis og tilmeldes via IDA's hjemmeside, eller ved at skrive til info@bygningsfysik.dk.

OMKRING FORENINGENS NAVNESKIFT
D. 10. oktober 2013 skiftede foreningen navn fra "Selskab for Bygningsfysik" eller blot "SfB" til "IDA
Bygningsfysik".
Navneskiftet sker af to årsager. Dels ønsker vi med navneskiftet at tydeliggøre vores arbejdsområde. Dels ønsker
vi at skabe en klarere reference til IDA (Ingeniørforeningen), fordi det er den platform, vi arbejder ud fra, og
fordi det giver os mulighed for at styrke vores branding- og markedsføringsarbejde.
Navneskiftet sker som et led i en større proces, hvor også en lang række af IDA's andre fagtekniske selskaber
hen over efteråret 2013 får nye navne og nye visuelle identiteter. Ændringerne understreger den fornyelse, der i
disse år sker i hele IDA's aktivitetsområde med nye former for aktiviteter, f.eks. webinarer og nye virtuelle
communities.
Vi håber vores medlemmer vil tage godt imod vores nye navn - og glæder os til at byde jer velkommen til
kommende arrangementer i IDA Bygningsfysik.
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Følg os på Linked-in

Følg os på Facebook

Kontakt
info@bygningsfysik.dk

"Vi skal bygge bedre.."

Copyright © 2013 Nyhedsbrev, Selskab for Bygningsfysik (SfB), All rights reserved.

http://us7.campaign-archive1.com/?u=a54c7db36c563a79b96917077&id=79430f6bf1

Side 4 af 4

