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DANVAK DAGEN 2015
–  D E N  M E D  V I D E N  V I N D E R

Mød op til et fagligt sprudlende arrangement med en spændende 
konference i tre spor, en inspirerende HVAC-miniudstilling og en  

oplagt mulighed for at udvide dit netværk.

Danvak Dagen 2015 tilbyder dig og dine fagfæller tre spor, der stiller 
skarpt på emnerne ”Indeklima, komfort og energi”. Som en ekstra 

bonus får vi besøg af overborgmester Frank Jensen, der åbner  
konferencen med et indlæg om Københavns Kommunes strategi  
for renovering og udbygning af den eksisterende bygningsmasse.

IDA-huset danner igen en både velfungerende og smuk ramme om 
konferencen med topmoderne faciliteter, flotte buffeter og  

skøn udsigt til vandet.

Vi optog alle indlæg på video sidste år. Det var en succes,  
så det gør vi naturligvis igen.

Tilmeld dig og din kollega allerede nu - vi giver early bird-rabat på 
10% til alle, der tilmelder sig før den 18. februar.  

Og hvis I er minimum tre personer fra samme virksomhed, får I oven i 
købet også mængderabat. 

Ses vi ..? 

Tilmelding på www.danvak.dk



  

 

SPOR A                 INDEKLIMA

Ret til ændringer i programmet forbeholdes

  

 

8.30 - 9.00

9.00 - 9.10

9.10 - 9.40

9.40 - 9.50

9.50 - 10.35

10.35 - 10.55

10.55 - 11.40

11.40 - 11.50

11.50 - 12.35

12.35 - 13.20

13.20 - 13.50

13.50 - 14.00

14.00 - 14.45

14.45 - 15.05

15.05 - 15.50

15.50 - 16.00

16.00 - 16.45

16.45 - 17.00

ORDSTYRERE: HENRIK N. KNUDSEN, SBi, AAU & PETER FOLDBJERG, VELUX

Registrering og morgenbuffet   
 
Velkomst l Bestyrelsesformand for Danvak  

Københavns Kommunes strategi for renovering og udbygning af bygningsmassen l Overborgmester Frank Jensen, Københavns Kommune 
København har et kolossalt vedligeholdelsesefterslæb på bygninger og veje. Kommunen har prioriteret milliarder til modernisering, og der bliver behov for endnu 
flere investeringer de kommende år. Samtidig vokser byen med 1000 indbyggere hver måned. Derfor skal der også bygges masser af bl.a. skoler og daginstitutioner.

Lokaleskift    

Vinduets betydning for boligejere l Bettina Hauge, forsker, DTU MAN, Design & Innovation
Hvilken værdi tillægger beboere deres vinduer - og hvorfor? Vinduesrelateret beboeradfærd sættes ind i en social ramme, når fordele  
og ulemper ved vinduet, baseret på kvalitative undersøgelser i Tyskland og Danmark, beskrives. 

Er husejere glade for deres nye lavenergihuse? l Henrik N. Knudsen, seniorforsker, SBi, AAU
370 husejere har svaret på, hvordan de oplever indeklimaet i deres nye huse, der er opført efter den frivillige lavenergiklasse 2015. 

Kaffepause    

”Sommerkomfort” i Bygningsreglementet l Lone Mortensen, seniorforsker, ph.d., SBi, AAU
 Høje temperaturer i boliger opstår ofte på grund af store, sydvendte vinduespartier, dårlig solafskærmning og manglede muligheder for udluftning.  
Kom og hør om krav i BR, og hvordan de beregnes.

Be10 med termisk beregning - sommerkomfort l Rasmus Lund Jensen, ph.d., lektor, AAU
 I Be10 er der implementeret en forenklet beregning af det termiske indeklima kaldet ”Sommerkomfort”.  Metoden sammenlignes med mere avancerede beregninger  
i BSim, og der gives et bud på, hvorvidt beregningerne er retvisende, og hvad der kan forbedres.
 
Lokaleskift     

Ventilative cooling – sådan undgår vi overophedning l Angela Simone, forsker, DTU
Overophedning kan være en udfordring i lavenergibyggeri. Der er flere strategier for at undgå overophedning, og ”Ventilative Cooling” er en af dem.  
Hvordan bruger man ”Ventilative Cooling” til at reducere overophedning og opnå god sommerkomfort? Hør om den danske del af IEA projektet Annex 62,  
der handler om, hvordan man bruger ”Ventilative Cooling”. 

Frokost    

Overrækkelse af Prof. P. Ole Fangers Forskningslegat l Modtager af forskningslegat holder et indlæg om sin forskning.     

Lokaleskift    

DS/EN 15251 & DS 700 l Bjarne W. Olesen, Professor, DTU & Preben Staun, adm. direktør, CRECEA
Den europæiske indeklimastandard EN 15251 er under revision og for øjeblikket i offentlig høring. Ændringer og nyheder ift. den tidligere version præsenteres. 
Den nye DS 700 er undervejs, men hvor bliver den af, og erstattes den af en Europæisk standard? Hvad betyder det for syns- og belysningsforhold på danske 
arbejdspladser og for energiforbruget? 
 
Kaffepause    

Indeklima i daginstitutioner og skoler l Peter Foldbjerg, VELUX & Barbara Kolarik, Seniorforsker, SBi, AAU
Hør resultaterne af et studie, der undersøger sammenhængen mellem ventilationen i daginstitutioner og børnenes fravær pga. sygdom. Desuden  
præsenteres målinger af CO2 -niveau, temperaturer og lys i en række dagsinstitutioner og skoler, der for nylig er renoveret med fokus på ”cost optimality”.  

Lokaleskift    

Luftkvalitet og søvn l Peter Strøm Tejsen, seniorforsker, DTU
Hvordan bliver vores søvnkvalitet og velvære den næste dag påvirket af at sove med åbent vindue eller at sove med CO2-styret ventilation?

Er CO2 et forurenende stof, eller en god indikator for indeluftkvalitet? l Pawel Wargocki, lektor, DTU
Et nyt studie belyser hvorvidt CO2 og bioeffluenter har indflydelse på luftkvalitet, helbredssymptomer og kontormedarbejderes præstation,  
og præsenterer de underliggende mekanismer. 

Drinks og networking
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Lokaleskift  

Det smarte hjem og tingenes internet l Lars Sønderby Nielsen, Business Development Director - Nordics, Schneider Electric
I fremtidens smarte hjem forbindes alle boligens installationer til internettet, hvilket giver nye muligheder for effektiv styring af energi og indeklima.  
Brugsdata kan opsamles og bruges til individuel energirådgivning via mobile platforme. Indlægget giver eksempler på smart home løsninger med brugeren i centrum 

Kaffepause  

Varmt brugsvand - energispild for milliarder l Flemming Schrøder, specialist, ALECTIA
Design af varmtvandssystemer har stået stille i 50 år. Energikrav til klimaskærm og ventilation skærpes, men varmt vand går fri.  
Det giver energispild i fjernvarmenettet og i bygninger. På sigt vil energi til varmt vand udgøre det største energiforbrug i vores boliger. 

Lokaleskift

Blødt drikkevand: Let at producere, og kundernes ønske l Søren Lind, Chefkonsulent, Hofor & Vagn Kjær-Hansen, formand for Teknik- og Miljøudvalget, Brøndby Kommune
HOFOR er i gang med at udrulle blødt vand i hele deres forsyningsområde. Det vil berøre mere end 500.000 kunder. Brøndby Kommune får som den første  
glæde af det bløde vand, og her ser borgerne i høj grad frem til at få blødt vand i hanerne. Politikerne bliver ofte spurgt om, hvorfor det ikke bliver indført straks. 

Frokost  

Lokaleskift  

Kan design forebygge adfærdsrelateret fugt og skimmelsvamp? l Turid Borgenstrand Øien, Ph.d- stipendiat/arkitekt, SBi, AAU
For at forebygge adfærdsrelateret fugt og skimmelsvamp er det afgørende, at beboerne ikke bliver passive over for boligens indeklima, men er deres praksisser bevidste. Denne bevidst-
hed kan fremmes ved at tænke brugerpraksis og interaktionen mellem beboer og bolig ind som en del af boligdesign og udformning af teknologier. 

Kaffepause

Skimmelsvampevækst i konstruktionshulrum l Sofie M. Knudsen, Ph.d.- stipendiat, SBi, AAU
For bedre at kunne vurdere påvirkningen af indeklimaet fra skjult skimmelsvampevækst er det nødvendigt at skabe et større kendskab til luftskifteforholdene  
i de enkelte konstruktionshulrum samt på loftsrum og i krybekældre. Ved hjælp af sporegas er det muligt at måle luftskifter i selv de mest utilgængelige hulrum.

Lokaleskift   

Varme- og kølelofter l Christian Anker Hviid, Adjunkt DTU Byg, seniorrådgiver, ALECTIA
At ventilere overskudsvarme bort med mekanisk ventilation er ineffektivt og energikrævende. Næsten nulenergi-byggeri åbner op for, at kølelofter også kan virke  
med strålevarme, og dermed kan opvarmning og køling integreres i samme enhed. Det gør, at bygningen kan klimatiseres bæredygtigt med temperatursæt, som ligger meget tæt på 
rumtemperaturen.  

Drinks og networking

ORDSTYRER: LARS GUNNARSEN, SBi, AAU 
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Lokaleskift  

BR og internationale standarder l Niels Varming, fuldmægtig/advisor, Energistyrelsen
Bygningsreglementet benytter både danske og internationale standarder. På energiområdet er en række internationale standarder på vej, og flere og flere produkter  
omfattes af krav fra EcoDesign. EcoDesign begynder også at omfatte flere bygningsrelaterede produkter. Hør om tankerne bag det reviderede bygningsreglement,  
og om hvordan Energistyrelsen håndterer de fremtidige internationale standarder.

Kaffepause

Bygningers reelle energiforbrug l Peter Noyé, ekspertisechef, Niras
De seneste knap ti år har branchen arbejdet intensivt på energieffektivisering af byggeriet – særligt nybyggeriet. Umiddelbart har vi at gøre med en kæmpesucces, der ved 
første blik realiserer betydelige energibesparelser. På hvilket grundlag og med hvilke metoder foretages energieffektiviseringen, og gør vi det rigtigt? Hvad bliver byggeriets 
reelle energiforbrug, hvor er problemerne, og hvordan kan vi gøre det bedre?

Lokaleskift

Automatikkens energiforbrug l Steen Haugaard, specialist, Automation & Commisioning, Civilingeniør, ALECTIA
Vi ved alle, at varme, køling, ventilation og lys skal styres automatisk for at undgå unødigt energiforbrug. Men hvor meget energi bruger automatikken selv?  
Mange komponenter bruger strøm 24/7 – også når anlægget ikke er i drift. Hvor ligger de skjulte forbrug, hvor store er de, og hvad kan vi gøre for at reducere dem?

Frokost  

Lokaleskift  

Hvad koster en kWh? l Steffen Petersen, civilingeniør, Ph.d., ALECTIA/Aarhus Universitet
Energi kan forbruges, og energi kan spares. Begge dele koster penge. Men hvad er billigst, når vi designer nye bygninger eller renoverer gamle?  
Dette indlæg handler om en metode til at identificere balancen mellem investeringer i energibesparelser i byggeriet og i energiproduktionen.

Kaffepause

Bliv klogere på Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering l Lars Graff, adm. Direktør, Isonord ApS
OKTI’s formål er at sikre en korrekt udførelse af teknisk isolering iht. DS-normer og producentvejledninger. DS 452, 3. udgave stiller krav om egenkontrol og uvildig tredjepartskontrol  
af teknisk isoleringsarbejde. Hør hvordan OKTI udvælger sager til kontrol, udfører stikprøvekontrol, rapporterer tilbage til isoleringsfirmaet og sender resultatet til firmaets kunde.

Lokaleskift  

Får vi bedre indeklima ved energirenovering? l Sebastian Løck, seniorkonsulent, Dansk Standard.
De mange ældre boliger står over for en energirenovering. Er vi i gang med at gentage gamle fejl, eller vil vi nå målene om energibesparelsen,  
og vil renoveringen virkelig medføre, at boligernes sundhed og indeklima højnes under renoveringen? SBi, Kuben Management og Dansk Standard sætter fokus  
på 3 igangværende renoveringsprojekter af udlejningsboliger. 

Drinks og networking

ORDSTYRER: STIG BIRKEMOSE, COWI
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BOOK EN MINISTANDProfessor P. Ole Fangers 
FORSKNINGSLEGAT 2015

 Early bird Normal

Ordinære medlemmer kr. 3.060 kr. 3.400

Juniormedlemmer* kr. 180 kr. 200

Seniormedlemmer kr. 1.080 kr. 1.200

Andre kr. 3.510 kr. 3.900

*Der er afsat 20 billetter til juniormedlemmer,

der fordeles efter først til mølle-princippet.

EARLY BIRD-RABAT
Få 10 % ved tilmelding før den 18. februar

Priserne er opgivet uden moms og dækker fuld 
forplejning og adgang til videooptagelser.

Danvaks hæder til forskere inden for indeklima og energi.

Danvak uddeler hvert år på Danvak Dagen Professor  
P. Ole Fangers Forskningslegat til en lovende ung 
ph.d.-studerende, der forsker inden for området  
indeklima og energi. Afsløringen sker midt på dagen,  
og legatmodtageren holder umiddelbart efter  
overrækkelsen af legatet et overraskelsesindlæg  
om sit forskningsprojekt.

Læs mere på : www.danvak.dk

Din virksomhed har mulighed for at være til stede 
med en mindre stand på Danvak Dagen 2015.

Prisen for en stand er 8.000 kr. eks. moms.  
Standpladserne fordeles efter først til mølle- 
princippet.

Kontakt sekretariatet på 3635 9060 for flere  
oplysninger.

Faciliteterne og forplejningen er i top i IDA-huset.

Der var fuldt hus på Danvak Dagen sidste år.

Udstillerne har travlt med at fremvise deres produkter.

I pauserne er der tid til en snak med sidemanden.

Sidste års legatmodtager var Ongun Berk Kazanci

JO FLERE – JO BILLIGERE!
Ved tilmelding af mindst tre personer 

fra samme virksomhed gives

rabat til medlemmer og 
5 % rabat til ikkemedlemmer

10 %
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