
 

Vindues- og Facadedag 2015 
 

Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart, danner ramme for Danske Byggematerialers og Vinduesindustriens 
temadag den 2. marts 2015. Med hotellets centrale placering tæt ved banegården bliver det ikke nemmere, 

hvad enten du ankommer i bil eller med tog. 
 

Program 

 

09.30 Velkomst 

 

09.45 Tæthedsproblematik for vinduer ved lavenergibyggeri 
 v/ teknisk konsulent Niels Strange, Dansk Byggeri   
 Efterhånden som husene skal være tættere og tættere er der mindre plads til utætheder. Dette gælder 

også for vinduer og deres indbygning. Det er vigtigt vi får gang i yderligere innovation på området. Ind-
lægget vil kaste lys over problematikken – og give input til den udvikling, der skal finde sted fremadrettet. 

 

10.15 Kaffepause  

   

10.30 Overophedning, brug for køling og aktiv solafskærmning. 
 v/ Professor Per Heiselberg, Aalborg universitet.  
 Aalborg universitet har kontinuerligt udviklingsprojekter vedr. energirigtigt byggeri – og de implikationer 

dette giver. Specielt for vinduesområdet er det jo gældende at vi ønsker megen lys, ingen varmetab, stor 
tæthed og mulighed for ventilation. Disse aspekter, især vedr. overophedning, vil Per Heiselberg komme 
ind på i dette indlæg. 

 
11.15 AktivHus Danmark 

v/formand for Aktivhus Danmark Brian Møinichen Wendin, Velux   
AktivHus Danmark er ikke en certificering men en kategorisering. Alle der har interesse i den lettilgænge-
lige bæredygtighed vil finde det interessant at høre om AktivHus Danmark. Ikke mindst fordi dette er en 
nem måde at anvende bæredygtighed indenfor markedsføring af byggeri. 
 

11:45 Det nye Bygningsreglement 2015 - lancering af den frivillige bæredygtigheds-
klasse 
v/ teknisk konsulent Niels Strange, Dansk Byggeri  
BR2015 er på trapperne og kommer snart i høring. BR vil blive uddybet og det vil være muligt at komme 
med input til Dansk Byggeris høringssvar. Det vil ikke mindst være relevant at diskutere input til overfla-
detemperatur af rammekonstruktioner. 
 

12:30 Frokost og telefoner 

 

13:15 Miljøvaredeklarationer, EPD Danmark og status for vinduers bæredygtigheds-
certificering 
v/Mathias Sehested Møller, EPD Danmark/Teknologisk Institut 
Måske synes du bæredygtighed kun er noget for studerede røvere, akademikere og teoretikere. Men 
bæredygtighedsbegrebet er kommet for at blive. Og i den henseende skal vi deklarere vores produkter 
og gøre data tilgængeligt. Indlægget vil give klarhed over de forskellige aspekter. 

 
13:55 PANELDEBAT: Spørgsmål fra salen vedr. BR2015 og bæredygtighed 

v/Niels Strange, Per Heiselberg, Mathias Sehested Møller og Brian Møinichen 
 

14:25 Kaffepause 

 

14:40 APP vedr. kvalitetssikring ved fx pladsmontage 

 Task-Lift er en fuldautomatisk måde at udføre kvalitetskontrol af fx montage. 



 

Du kender det sikkert godt. Du får monteret alupartier eller et pladsbygget vinduesparti og ved ikke hvor-

dan du udfører kvalitetssikring. Se hvordan man automatisk får kortlagt kvalitetssikringen på en plads-

montage og automatisk får gemt vigtige detaljer med ét tryk med tommelfingeren. 

 

15:10 Faglig opdatering fra Alucobond, Alumeco og Schüeco 

 Korte faglige indlæg om nyheder som har relevans for branchen. 

 

15:50 Prisoverrækkelse ALU-pris 2015 
Alufacadesektionen og Aluminium Danmark overrækker prisen til et ALU-projekt som løfter branchen til 

nye højder. Prisen overrækkes af dommerkomiteens formand Professor Per Heiselberg. 

 

 Herefter snacks og forfriskning.  

 

17:00 Generalforsamling Industrisektionen (Invitation til medlemmer af Industrisekti-

onen fremsendes separat) 

 

18:00 Middag for dem som ønsker (tilmelding nødvendig) 

 

 

 

Tilmeldingsblanket: 

 

Følgende tilmelder hermed til vindues- og facadedagen: 

 

Firma: ___________________________________________________ 

 

Postadresse:______________________________________________ 

 

 

 Konference (kr. 550,-)           Middag (Kr. 350,-) 

 

Deltager: _________________________________________________    __________ 

 

Deltager: _________________________________________________    __________ 

 

Deltager: _________________________________________________    __________ 

 

Deltager: _________________________________________________    __________ 

 

Deltager: _________________________________________________    __________ 

 

Deltager: _________________________________________________    __________ 

 

 

Sendes til jef@danskbyggeri.dk 

 

Priser er ekskl. moms. 

mailto:jef@danskbyggeri.dk

