
AALBORG: En me get rost ud
stil ling om mu lig he der ne for 
ener gi be spa rel ser med ek si
ste ren de tek no lo gi, som Aal
borg Universitets Cen ter for 
Ind lej re de Soft ware Sy ste
mer var med til at ud vik le til 
kli ma top mø det i de cem ber, 
får nu nyt liv i Vi den skabs
mi nis te ri et. Sam ti dig ar bej
des der på at skaf fe ud stil lin
gen til Aal borg, mu lig vis in
den pås ke.

Ud stil lin gen "The Energy 
Aware House" ind gik i Dansk 
In dus tris præ sen ta tion af 
kli ma ven li ge dan ske løs nin
ger ved kli ma top mø det. 

Det har al drig væ ret me
nin gen, at den skul le bru ges 
an dre ste der ef ter føl gen de, 
så de nye pla ner har gi vet en 
del ud for drin ger for de eks
per ter fra Aal borg Universi
tet, som har an sva ret for, at 
ud stil lin gens kom pli ce re de 
tek nik fun ge rer.

 Op stil lin gen er slet ikke 
byg get til at bli ve star tet, 
stop pet og flyt tet. Op rin de

lig var det kun me nin gen, at 
den skul le bru ges to dage 
un der kli ma top mø det, men 
da vi den skabs mi nis ter Hel
ge San der be søg te den, blev 
han så be gejst ret, at han bad 
om at få den flyt tet ind i mi
ni ste ri et. Selv om det gi ver 
eks tra ar bej de, er det også 
utro lig fedt, at fle re får den 
at se, for vi er stol te af den, 
si ger tek nisk pro jekt le der 
Jens Al sted Hansen fra Cen
ter for Ind lej re de Soft ware 
Sy ste mer (CISS) ved Aal
borg Universitet.

Jens Al sted Hansen har det 
over ord ne de an svar for de 
man ge tek nis ke in stal la tio
ner i ud stil lin gen, og han har 
sam men med kol le ger ud
vik let soft ware til pro jek tet. 
Ek sem pel vis til et sær ligt 
ener gi spil, der il lust re rer 
mu lig he der ne for at spa re 
strøm og pen ge ved at skub
be min dre pres se ren de dele 
af vo res ener gi for brug som 
tøj vask og op vask til tids
punk ter, hvor mar keds pri

sen på grøn ener gi er helt i 
bund.

Tek ni ker ne fra Aal borg 
Universitet har sam ar bej det 
med uni ver si tets kol le ger fra 
Alex an dra Instituttet i År hus 
og Cen ter for Soft ware In no
va tion i Søn der borg om ud
stil lin gen. 

Des uden har 14 virk som
he der del ta get med eks per
ti se og kom po nen ter, og det 
bre de sam ar bej de har væ ret 
med til at pis ke am bi tio ner
ne i vej ret. Sam ti dig har det 
gi vet en del prak tisk bøvl for 
Jens Al sted Hansen og de 
kol le ger, som i sid ste ende 
skul le få det hele til at fun ge
re.

 Min op ga ve har væ ret at 
få bun det alle trå de ne sam
men og få dim ser fra ét fir ma 
til at snak ke sam men med 
dim ser fra de an dre. Så op

ga ven greb om sig, men det 
skyld tes ikke kun tek nik ken. 
Der har også væ ret en mas se 
over ve jel ser om de sign, hvor 
vo res kol le ger fra Alex an dra 
Instituttet i År hus ek sem pel
vis fød te idé en om, at det he
le skul le ud stil les i høje rør 
med hver sit tema. Det løf te
de pro jek tet fra at være en 
teknologiudstilling til en op
levelsesudstilling, og det gør 
en ver den til for skel, for tæl
ler Jens Al sted Hansen.

Nyttigtnuogher
Vi den skabs mi nis te ri et vil 
blandt an det be nyt te ud stil
lin gen til et frem stød for 
grøn ne tek no lo gi er i byg ge
ri et. Der for skal den vi ses 
frem ved et ar ran ge ment i 
mi ni ste ri et på tirs dag, hvor 
der bli ver sat fo kus på vel
fun ge ren de bæ re dyg ti ge 

byggeløsninger.
Teknologiudstillinger sku

er ofte nog le år frem i ti den, 
men Jens Al sted Hansen un
der stre ger, at den ak tu el le 
ud stil ling præ sen te rer mu
lig he der, som er til gæn ge li
ge nu og her.

 Der er ikke no get svin del 
og hum bug i ud stil lin gen. 
Alle de sce na ri er, vi præ sen
te rer, vil le vi kun ne lave i dit 
hjem i mor gen. Tek no lo gi er
ne fin des, så vi skal bare 
kom bi ne re dem på den rig ti

ge måde og gøre dem til
stræk ke ligt in te res san te for 
for bru ger ne. Der for er det 
vig tigt, at vi kan an vi se be
spa rel ser, så folk på sam me 
tid kan gøre no get godt for 
kli ma et og de res egen øko
no mi, for kla rer Jens Al sted 
Hansen.

Et af de om rå der, ud stil lin
gen gør me get ud af, er syn
lig gø rel se af vo res ener gi for
brug og kli ma be last ning.

 Hvis vi kan se på en 
skærm i køk ke net el ler stu
en, at der net op nu bli ver 
brugt for 20 kro ner strøm i 
ti men i bør ne væ rel set, selv 
om vi véd, at bør ne ne ikke er 
der in de, skal vi nok bli ve 
mo ti ve re de for at få sluk ket. 
Der fin des nog le sne di ge løs
nin ger, som kon stant kan 
gøre os op mærk som me på 
for brug, pris og CO2ud led
ning. Hvis det kob les med 
auto ma tisk sty ring og let ad
gang til at sluk ke fra et cen
tralt sted, er der man ge pen
ge at spa re, på pe ger Jens Al
sted Hansen.
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Tillykke med de 
50 år 

Filialdirektør Kim Royberg fylder 50 

år.

Kom og vær med til at fejre det her i 

banken fredag den 15. januar 2010 

fra kl. 14.00 til kl. 16.00.

Hasseris Afdeling

Hassris Bymidte 31, 9000 Aalborg

Kim Royberg

Filialdirektør

I anledning af Preben Korsgaards

60 ÅRS FØDSELSDAG

vil vi gerne se samarbejdspartnere, familie 
og venner af huset til reception på

HOTEL HVIDE HUS
Fredag den 15. januar 2010

Receptionen er fra kl. 12.00 - 15.00.

Med venlig hilsen
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MALERMESTER PETER CARLSEN A/S
H. P. Jørgensens & Søns Eftf. Grundlagt 1890

RECEPTION
fredag den 15. januar 2010 kl. 13-16

på Hotel Scheelsminde, Aalborg

i anledning af
Malerfirmaet fylder 120 år &

Malermester Peter Carlsen fylder 60 år

Det vil glæde os at se kunder, kollegaer,
samarbejdspartnere samt venner af huset
til lidt mad og drikke, så vi sammen kan få
en festlig og uforglemmelig dag.

Vi vil fejre en af Aalborg og Nørresundby
Malerlaugs ældste malerfirma og
Peters 60 års fødselsdag.

MEDLEM AF DANSKE MALERMESTRES GARANTIORDNING
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Energihus
fårnytliv
KLIMA: Også nord jy der ne får mu lig
hed for at se suc ces rig ud stil ling fra 
kli ma top mø det. Den er spæk ket med 
avan ce ret ener gi be spa ren de tek nik 
fra Aal borg Universitet 

DeneneRGIBespARenDeteknikblevpåklimatopmødetudstilletihøjerørmedhversittema."Movingenergy"handlerommuligheder
neforatflytteenergifravarmetilkolderum.

pROjeKtLeDeRjensALsteD
HAnsen,AAU:Deterfedt,at
flerefårudstillingenatse,forvi
erstolteafden.


