
WEBINAR
Invitation til webinar med interessenter til Teknologisk Instituts 

projekt om dokumentation af byggevarer d. 25. maj 2020. 

Kære Interessent

De fleste byggevarer sælges i dag med CE-mærke og medfølges af en 
ydeevnedeklaration. Aktører i byggebranchen oplever usikkerhed med hensyn 
til betydningen af CE-mærkningen og brug af de informationer, der findes i 
ydeevnedeklarationerne. Teknologisk Institut arbejder derfor på et projekt, hvor 
formålet er at identificere udfordringerne, og bidrage til en bedre forståelse af, hvordan 
man kan anvende CE-mærkning og ydeevnedeklarationer til at opnå en bedre kvalitet 
og produktivitet i byggeriet.

På mødet vil vi fortælle, om de foreløbige resultater vi har opnået. Vi ønsker også 
dialog og input til de kommende aktiviteter i projektet. 

Mødet er aktuelt for dig, som producerer, anvender, rådgiver om eller på anden måde 
arbejder med byggevarer. Invitationen er også henvendt til aktører, som tidligere har 
vist interesse for at følge med i og komme med input til vores arbejde med projektet 
”Fra CE-mærkede byggevarer til sikker anvendelse i byggeriet – ”the missing link” for 
dokumentation af byggevarer”.

Se program for mødet på næste side.
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PROGRAM 25. MAJ 2020

Velkomst v. Anja S. Brogaard

Præsentation af Missing-Link-problematikken v. Anders Elbek 

Resultat af kortlægning af udfordringer med byggevarers  
egenskaber vs. anvendelse v. Anja S. Brogaard

Information om andre af projektets aktiviteter  
v. Julie B. Trads

Dialog og inspiration til følgende emner: 
ordstyrer Peder Fynholm

-Hvilke tiltag/redskaber vil kunne skabe et bedre link mellem 
byggevarers dokumentation og en sikker anvendelse i byggeriet. 

-Hvordan håndterer man i andre lande gabet mellem byggevarers 
deklarerede egenskaber og bygningers funktion?  
 
Spørgsmål og afslutning v. Anja S. Brogaard
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Tilmelding  
Tilmelding senest onsdag d. 20. maj kl. 12.00. Tilmeld dig ved at sende en mail til jutr@teknolo-
gisk.dk. Du modtager herefter en mail med link til webinaret og en instruktion til deltagelse.


