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Tjek ind og morgenkaffe

Velkomst 
v. Rolf Andersson, formand for AlmenNet

Introduktion til konferencens tema og oplægsholdere
v. Direktør Thorkild Ærø, SBI/AAU

Hvad er et godt indeklima?
Indeklima som begreb og i praksis 
v. Professor Lars Gunnarsen, SBI/AAU

Ventilation, komfort og renovering
Hvad fungerer? Ny teknik og viden 
v. Udviklingschef Göran Hultmark, Lindab A/S og adjungeret professor SBI/AAU

Pause med kaffe

Den menneskelige faktor i energirenovering
Brugervinklen på indeklima i forbindelse med renovering 
v. Seniorforsker Kirsten Gram-Hanssen, SBI/AAU

Hvad gør beboeren med den friske luft udefra og ind i boligen – og hvorfor?
Antropologiske forklaringer på brugen af udeluft i hjemmet. 
v. Forsker Bettina Hauge, DTU

Dynamisk varmeregnskab og fokus på indeklimaforbedringer
Nyt koncept med afprøvning af indeklimamålere og et dynamisk varmeregnskab
v. Göran Wilke, partner i Exergi 

Konferenceprogram



Opsamling på formiddagens oplæg
v. Thorkild Ærø
 
Frokost

Byggeri-sightseeing i Teglværkshavnen 
Anderledes havnerundfart med bygge-guider. 

Speed-præsentationer af nye udviklingsprojekter
Seks ultrakorte projektpræsentationer med mulighed for dialog, videndeling 
og spørgsmål i mindre grupper. Inkl. kaffe og kage

Projekt nr. 1: Dynamisk varmeregnskab og fokus 
på indeklima, Exergi

Projekt nr. 2: Energirigtig ventilation, Kuben Management
Projekt nr. 3: Lydisolation mellem boliger i etagebyggeri 

– Forbedringsmuligheder?, SBI
Projekt nr. 4: Dagslys i boliger, SBI
Projekt nr. 5: Skjult skimmelvæksts påvirkning af indeklimaet, SMI
Projekt nr. 6: Bevaringsværdier og fremtidssikring, 

Bygningskultur Danmark

Vi præsenterer og fejrer ny AlmenNet publikation: 
“Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring” 
v. Direktør Ulrik Steen Jensen, Lejerbo 

Tak for i dag!
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AlmenNet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) samt Statens Byggeforsk-
ningsinstitut (SBi) har fornøjelsen at invitere alle interesserede til konference om udvikling 
af det almene byggeri med temaet ” Bedre indeklimakomfort gennem renovering”.
 
I de seneste mange år har fokus været på energibesparelser, byggeteknisk genopretning 
samt sammenlægninger og omdisponeringer, når almene boliger er blevet renoveret. Der 
har derimod ikke været den samme opmærksomhed på mulighederne for at forbedre inde-
klimaet i boligen – både rent teknisk og det oplevede. Dette hænger givetvis sammen med, 
at indeklima og komfort er størrelser, der kan være svære at formidle og ”sælge” overfor 
fx beboerne. Desuden er indeklimakomfort også forbundet med usikkerhed, når den men-
neskelige faktor spiller ind.
 
På konferencen vil vi diskutere konkrete muligheder og problemstillinger i forbindelse med 
indeklimakomfort, når almene boligbyggerier renoveres. Som deltager på konferencen får 
du ny og redskabsorienteret viden fra både en teknisk og brugerorienteret vinkel, der gør 
det nemmere at arbejde med indeklimakomfort som en åbenbar kvalitet og add-on ved 
almene renoveringer.
 
Vær med til at skabe innovation i det almene byggeri og deltag når almene bygherrer og 
byggeriets øvrige parter netværker.
 

God fornøjelse!

Tema



Speed-præsentationer
Projekt nr. 1: 
Dynamisk varmeregnskab og fokus på indeklima, 
Göran Wilke fra Exergi
Indeklimamålere og et dynamisk varmeregnskab, hvor kunden betaler for det indeklima, som 
lejeren vælger og får.

Projekt nr. 2: 
Energirigtig ventilation, Jakob Klint fra Kuben Management
Udvalgte og gode ventilationsløsninger baseret på dokumentation om energi- og 
indeklimaforhold samt brugererfaringer.

Projekt nr. 3: 
Lydisolation mellem boliger i etagebyggeri – Forbedringsmuligheder? 
Seniorforsker Birgit Rasmussen 
Nabostøj generer mange beboere i etageboliger.  Ved renovering bør forbedring af lydforhold 
planlægges  på lige fod med andre ændringer. Der vises eksempler på løsningsmuligheder for 
bl.a. gulvkonstruktioner.

Projekt nr. 4: 
Dagslys i boliger, Kjeld Johnsen
Er kunstlyset i en bolig med store vinduer tændt i kortere tid end i en bolig med mindre vinduer?

Projekt nr. 5: 
Skjult skimmelvæksts påvirkning af indeklimaet, 
PhD-stipendiat Sofie M Knudsen
Igangværende ph.d. projekt omkring skjult skimmelsvampevæksts påvirkning af indeklimaet. 
Sporegas metode som indikation af, i hvilken grad skimmelsvampevækst i div. konstruktionshul-
rum frigives til opholdszonen.

Projekt nr. 6: 
Bevaringsværdier og fremtidssikring, 
Søren Bøgh og Johan Hage fra Bygningskultur Danmark
Hvordan kan efterkrigstidens murede almene boligbyggeri sikres for fremtiden?



Konferencen er for alle med interesse for eller tilknytning til det almene byggeri.
 
Konferencen afholdes hos Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) i Københavns Sydhavn. 
Formiddagens program foregår i SBIs gæstekantine og eftermiddagens program foregår 
først til vands i Teglværkshavnen og herefter i SBIs aula.

Praktisk

Man tilmelder sig konferencen ved at gå ind på www.almennet.dk  ”Åben konference 2014”. 
Her udfyldes en online tilmeldingsformular. Tilmelding er bindende.
 
Alle spørgsmål vedrørende konferencen samt tilmelding rettes til almennet@almennet.dk 
eller pr. tlf. 3376 2000.
 
Der er plads til max 140 deltagere på konferencen.
 
Tilmeldingsfrist: 13. marts 2014

Tilmelding

Medlemmer af AlmenNet:     500 kr.
Medlemmer af SBIs Rådgivende Forum:   500 kr.
Øvrige:       750 kr.

Priser

Tid:
Sted:

Tema:
Arrangører:

20. marts 2014, kl. 10 – 16.
SBI/Aalborg Universitet, A.C. 
Meyers Vænge 15, 2450 Kbh. SV
Bedre indeklimakomfort gennem renovering
AlmenNet, SBI og MBBL


