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Månedens NYHEDSBREV fra IDA Bygningsfysik 

NYHEDSBREV
oktober 2014

Kære nyhedsbrevs-læser! 

Så kan efterårets og vinterens arrangementer offentliggøres! 

 
Ekskursion til nye ferieboliger på Rørvig Centret – Træhuse med 2020-tæt klimaskærm, helt uden
dampsspærre!
14. november, 15-18 med efterfølgende fællesspisning, Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, Rørvig

Beskrivelse: 

Kom med til Rørvig Centret og hør om opsigtsvækkende tests på tre træhuse isoleret med 240 mm papiruld.

Husene er mere tætte end 2020-kravene, uden brug af dampspærre. Læs mere her

Program:

– Byggeprojektet og erfaringer set med rådgiverens briller v. Hans Dollerup (energirådgiver og termografør)

– Den udførendes erfaringer med at bygge træhuse uden dampspærre v. Janus Rasmussen (tømrer)

– Papirulds egenskaber og anvendelse v. Sana Saleem (konsulent) 

– Vurdering af byggeriets holdbarhed i relation til isoleringsmateriale, relativt diffusionsåbne flader med

vedvarende 2020-lufttæthed v. Ernst D.P. Hansen (seniorforsker)

– Rundvisning på Rørvig Centret og til tre 2020-tætte træhuse

– Overværelse af Blower-door test og termografering i 2020-tæt feriebolig 

– Spørgsmål, diskussion og middag

Deltagelse: 

Gratis. Tilmelding via Ingeniørforeningens hjemmeside (Arrangementsnr: 312413)

Der arrangeres fælleskørsel fra København.

Forplejning:

Der serveres mad efter arrangementet.

Hold øje med vores hjemmeside for yderligere informationer!  

http://www.bygningsfysik.dk/lufttaethed-og-holdbarhed-ift-2020-krav-nybyggeri.html
http://ida.dk/event/312413
http://www.bygningsfysik.dk/category/kommende-aktiviteter
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EKSTERNT EVENT  FuktCentrums Informationsdag i Lund

21. november kl. 9-17, Elite Hotel Ideon, Scheelvägen 27, Lund

Tema: Hvordan bygger vi fugtsikkert i fremtiden?

Uddrag fra program:

– Fremtiden klima og fugtsikkerhed

– Grønne vægge

– Fugtforskning og praktiske erfaringer fra Norge de seneste 10 år

– Bygningsmaterialet i fokus

Læs mere her

EKSTERNT EVENT  Norsk Bygningsfysikdag 2014? 

26. november kl. 9.00-16.30, UBC-salen, UBC Ullevaal Business Class, Sognsveien 77, indgang C –

via Thon Hotel Ullevaal Stadion, Oslo

Beskrivelse: 

For tiende år i træk arrangerer NTNU og SINTEF Byggforsk Norsk Bygningsfysikdag.

Konferencen er et vigtigt mødested, hvor forskere og andre aktører i byggebranchen kan udveksle erfaringer.

Målgruppen for dagen er derfor alle som er interesserede i hvordan vi kan skabe bedre bygninger, blandt andet

med hensyn til energiforbrug og afvejning af fugtproblemer.

Praktikere er specielt velkomne.

Året arrangement favner bredt. Temaerne spænder fra indvendig efterisolering af ældre murvægge til vinduer

for norsk klima. At det æstetiske kan være vigtig bevæggrund for bygningsfysiske og mere klimavenlige

løsninger, får vi mere at høre om... Læs mere her

Uddrag fra program:

– Træfiberisolering – Et miljøvenligt og fugtteknisk godt alternativ?

– Konsekvenser af geografisk placering for udformning af passivhuse

– Programmer til energiberegning – fordele og ulemper

http://www.bygningsfysik.dk/fuktcentrums-informationsdag-i-lund.html
http://www.bygningsfysik.dk/eksternt-event-norsk-bygningsfysikdag-2014.html
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Julearrangement – "Istapper"

16. december kl. 16-18, Ingeniørhuset, København

Beskrivelse: 

Foredrag ved Anker Nielsen (SBi) og derefter gløgg og æbleskiver.

Læs mere og følg med i opdateringer her.

Ekskursion til Gladsaxe Svømmehal

Februar 2015, eftermiddagsmøde, flere detaljer på vej

Beskrivelse: 

I sommeren 2014 blev en delvis energirenovering af klimaskærmskonstruktionerne udført og yderligere tiltag

samt installering af nyt ventilationsanlæg er planlagt.

Gå-hjem-mødet vil fokusere på konstruktionerne, men der vil også være indlæg om ventilationsprojektet og

forbedring af styring af fugtbelastning samt energieffektivitet. Derudover vil mødet komme ind på en artikel om

http://www.bygningsfysik.dk/julearrangement.html
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projektet af Niels Radisch og Henrik M. Tommerup fra Rambøll.

Læs mere og følg med i opdateringer her.

Herudover arbejder bestyrelsen i IDA Bygningsfysik på nedenstående arrangementer:

Lufttæthed og holdbarhed i forhold til 2020-krav – Energirenovering

Forår 2015, flere detaljer på vej

Beskrivelse:

Ekskursion til renoverede boliger. Anden ekskursion ud af to, hvor den første omhandlede nybyggeri (se

arrangement d. 14. november 2014).

Generalforsamling og foredrag om varmekapacitet

Forår 2015, flere detaljer på vej

Beskrivelse:

Foredrag om varmekapacitet i bygninger og byer som del af smartgrid, samt efterfølgende

generalforsamlingsmøde: Årsberetning, budget, valg og øvrig formalia.

Studietur til Stuttgart eller München

Forår 2015, flere detaljer på vej

Beskrivelse:

3-4 dage. 2-3 nætter.

Folehaven - Pilotprojekt om renovering og almene boliger

Skoler, luftkvalitet og sundhed 

Ekskursion til Realdania arkitekt-husene

Erfaringer med russervinduer (ventilationsvinduer) 

http://www.bygningsfysik.dk/ekskursion-til-gladsaxe-svoemmehal.html
http://www.bygningsfysik.dk/ekskursion-til-gladsaxe-svoemmehal.html
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Jeres input betyder alt

Vi vil fortsat opfordre jer alle til at sende en mail til os, hvis I har gode ideer til arrangementer, eller til hvordan vi

når ud til både arkitekter, konstruktører, bygningsejere... eller blot hvis I vil give os ris og ros! 

Vi ønsker frem for alt at facilitere vidensdeling og dialog imellem alle parter i bygningsindustrien, således at

praksis og teori kan forenes og supplere hinanden – Dette skulle derfor gerne afspejles i vores tilbud af

arrangementer.

 
Hjælp os med at udbrede kendskabet til IDA Bygningsfysik

IDA Bygningsfysik bestræber sig på at bidrage til bedre og mere dialog om bygningsfysiske forhold i alle led af

byggeriet. Fra forskning til udførelse.

Jo flere vi er, jo bedre mulighed er der for dialog og vidensudveksling.

Så derfor:

– Del dit kendskab til IDA Bygningsfysik med dit netværk.

– Tag del i diskussionerne på Linked-in

– Like os på facebook

– Foreslå arrangementer 

– Meld dig ind i IDA Bygningsfysik

Tak for dit indsats!

Følg os på Linked-in       Følg os på Facebook

Kontakt
info@bygningsfysik.dk

"Vi skal bygge bedre.."

https://www.linkedin.com/groups/IDA-Bygningsfysik-5040130?home=&trk=anet_ug_hm&gid=5040130
https://www.facebook.com/IDAbygningsfysik
mailto:info@bygningsfysik.dk
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