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INDEKLIMAETS TEMADAG 2016 

Temadagens program

08:30 - 09:15  
Morgenmad, registrering, udstilling  

09:15 - 09:45 
Velkommen til INDEKLIMAETS TEMADAG 2016
Christen Galsgaard, direktør 
Dansk Ventilation
Kim Kronby, direktør, 
formand for Foreningen af  
ventilationsfirmaer (under TEKNIQ)

09:45 - 10:45  
Nyt bygherrekrav om performancetest af 
bygningsinstallationer
Bygherre - hvad opnår vi ved testbaseret 
aflevering?
Thomas Rysgaard, fagspecialist 
Bygningsstyrelsen

Entreprenør - hvad siger de udførende om 
performancetest?	
Lone Vad, markedschef for energioptimering 
Bravida Danmark A/S

Hvilke fordele og resultater opnår bygnin-
gens	brugere?		På	eftermiddagens	Spor	1	
kan du høre om erfaringerne med renove-
ring af ventilationen i IDA-huset.
Christian Grønborg Nicolaisen, sektionsleder, 
Energi og Klima, Teknologisk Institut

10:45 - 11:05  
Nye EU-krav (ecodesign-direktivet) på-
virker markedet. Er der behov for kontrol?
Hvad kommer de nye krav til at betyde i 
praksis – for den bygningsansvarlige og for 
installationsvirksomheden?
Christian Grønborg Nicolaisen, sektionsleder, 
Energi og Klima, Teknologisk Institut

11:05 - 11:15 
Pause 
 
11:15 - 11:45 
Teknologiske landvindinger i et forsknings- 
perspektiv 
Forskningsmæssige fokusområder mod 
2020 – f.eks. energineutralt byggeri med 
hybrid- og naturlig ventilation.
Per Heiselberg, professor 
Aalborg Universitet

11:45 - 12:45 
Frokost 
Frokostbuffet	serveres	i	gæstekantinen.
Udstilling er åben for besøg i frokostpau-
sen. 

Besøg standene fra f.eks. Dansk Ventilations 
virksomheder, Videncenter for energibes-
parelser i bygninger, Teknologisk Insitut, m.fl.

Formiddag

INDEKLIMAETS TEMADAG den 27. september 2016 er en dag spækket med oplæg 
af høj substans. Vi har samlet en række specialister, forskere og udførende for 
at du kan blive klædt på i forhold til tidssvarende ventilationsløsninger for et 
bedre og sundere indeklima. Uanset om du er bygningsansvarlig, bygherreråd-
giver, producent eller serviceinstallatør vil temadagen give dig indblik i, hvad vej 
vinden blæser for indeklima og ventilation i de kommende år. 

Velkommen til INDEKLIMAETS TEMADAG 2016!



- ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER, DER GIVER SUNDT 
INDEKLIMA OG ARBEJDSMILJØ

Eftermiddag
SPOR 1
INDEKLIMA – SUNDHED
PÅ KONTORET OG HJEMME
Guide: Ole Ravn

PERFORMANCETEST – CASE 
OM IDA-HUSET
Foranalyse, praktiske forsøg 
og	specifikation	af	krav	til	
performancetest.
Hvad	opnår	man?
Christian Grønborg Nicolaisen
sektionsleder
Energi og Klima, Teknologisk 
Institut

PROJEKT – ETAGEBOLIG
Nyt projekt viser de reelle 
energibesparelser, der kan 
opnås i etageboliger. Ener-
giløsninger fra Videncentret 
viser vejen.
Iben Østergaard
seniorkonsulent
Energi og Klima, Teknologisk 
Institut

INDEKLIMA I KOMMUNER
Teknologisk screener stort 
antal kontorbygninger: 
Kommuner realiserer store 
energibesparelser og opnår 
bedre indeklima.
Søren Draborg 
produktchef
Energi og Klima, Teknologisk 
Institut 

SPOR 2
SÆRLIGE KRAV PÅ HOSPITALER 
OG I LABORATORIER
Guide: Kristian Vielwerth

PATIENTMILJØ
Vi kan leve op til superskrappe 
krav til luftkvalitet, energi-
effektivitet	og	driftssikkerhed.	
Resultater fra Odense Universi-
tetshospital viser hvordan.
Morten Sandholm Madsen
konsulent
Energi og Klima, Teknologisk 
Institut

CASE – NOVO
Hvad skal der til for at sikre 
effektiv	FDA-drift*?	NOVO	og	
Teknologisk Institut sætter nye 
normer på serviceområdet!
Asger Skød Søvsø
konsulent
Energi og Klima, Teknologisk 
Institut
*FDA:	Food	&	Drug	Adm.

NY STINKSKABSGUIDE
Ny guideline om sikker og 
energirigtig brug af stinkskabe 
lanceres i dag!
Morten Sandholm Madsen
konsulent
Energi og Klima, Teknologisk 
Institut 

SPOR 3
SUPERSUG FOR 
INDUSTRI OG LANDBRUG
Guide: Vagn Holk Lauridsen

EN SNEDIG RØGSUGER
Udviklingsprojekt omkring 
flammeskæring:	Nu	kan	
sugeren	selv	finde	flammen	
takket være en ny geome-
trisk løsning. 
Christian Drivsholm
seniorkonsulent
Energi og Klima, Teknologisk 
Institut

INTELLIGENS I STALDEN
Bedre og billigere! Indsats 
efter målte behov i stedet 
for efter minimumskrav. Ny 
teknologi	giver	effektiv	og	
målrettet staldventilation
Arne Grønkjær Hansen
seniorspecialist
AgroTech, Teknologisk Institut

RECIRKULATION AF  
PROCESLUFT
Resultater fra et projekt for 
Arbejdstilsynet.
Hvad gør nabolandene og 
hvad	gør	vi	i	Danmark?
Thomas Witterseh
seniorspecialist
Byggeri og Anlæg, Teknologisk 
Institut

12:45 - 13:15

13:15 - 13:45

13:45 - 14:15

De tre guider Ole Ravn, Kristian Vielwerth og Vagn Holk giver resumé af indlæggene fra deres spor. 
Kristian Vielwerth giver introduktion til eftermiddagens program i udstillingen. 
Kl. 15.00 vil der være mulighed for et besøg i Teknologisk Instituts stinkskabslaboratorium. 
Besøg på udstillingen - mød indlægsholderne - tal med udstillerne - få en personlig gave med hjem.

14:15 - 16:00 PLENUM I SALEN 



Uanset om du er bygningsansvarlig, 
bygherrerådgiver, producent eller 
serviceinstallatør vil temadagen give 
dig indblik i, hvad vej vinden blæser for 

indeklima og ventilation i de kommende år. 
Vi har arrangeret temadagen i samarbejde 
med Dansk Ventilation og Foreningen af 
ventilationsfirmaer (under TEKNIQ).

INDEKLIMAETS TEMADAG 2016 
- energieffektive løsninger, der giver sundt indeklima og arbejdsmiljø 

Praktiske oplysninger

Tid 
27. september 2016 - kl. 08.30 - 16.00

Sted
Teknologisk Institut
Gregersensvej 
2630 Taastrup

Pris
1.490 kr. pr. deltager inkl. forplejning  
ekskl. moms. 

Sådan tilmelder du dig
Tilmeld dig på: 
•	 www.teknologisk.dk/k27346
•	 Ring på tlf. 72 20 30 00 
•	 E-mail til kurser@teknologisk.dk
 
NB! Tilmelding er bindende.  
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

NYHED
Modtag nyheder om kurser og 
konferencer pr. e-mail 
www.teknologisk.dk/email

INDEKLIMAETS TEMADAG er delt op i plenum-
sessioner og tre parallelle faglige spor, så 
du får mulighed for at vælge de indlæg, der 
er mest relevante for dig. 
 
Temadagens Spor 1 foregår i EnergyFlex-
Office	og	Spor 2 i Konferencesalen. Spor 3 
foregår i Teknologisk Instituts Ventilations-
laboratorium. På temadagen er der desuden 

en udstilling, hvor du blandt andet kan møde 
en række udstillere fra Dansk Ventilation og 
tage en snak med udstillerne og folkene i 
Videncenter for energibesparelser i bygninger 
som også har en stand. Du kan også møde kur-
sus- og projektledere fra Teknologisk Institut, 
som kan give dig et overblik over uddan-
nelsesmulighederne og fortælle hvordan din 
idé kan blive til et rigtigt udviklingsprojekt.

INDEKLIMAETS TEMADAG 2016 henvender sig til


