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Månedens NYHEDSBREV fra IDA Bygningsfysik 

NYHEDSBREV
februar 2015

 

Kære nyhedsbrevs-læser

Det nye bygningsreglement er sendt til høring.

I den forbindelse afholder IDA Bygningsfysik et arrangement, hvor der er mulighed for at debattere, hvad de nye

krav har af betydning for dansk byggeri.

Herudover afholdes Generalforsamlingen i slutningen af marts. Nye bestyrelsesmedlemmer skal vælges og du

har mulighed for at få indflydelse på foreningens arbejde og fokus.

Samme eftermiddag afholdes et foredrag om varmeakkumulerings betydning for indeklima og energiforbrug.

Med andre ord – store og vigtige events er på plakaten og vi ser frem til at byde alle velkommen.

Nyt bygningsreglement – Hvordan bliver kravene?

9. marts 2015 kl. 16.00-18.00 på Statens Byggeforskningsinstitut, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Beskrivelse:

Så kom høringsudgaven af det kommende bygningsreglement (BR15).

Klik her for at læse udgaven.

I forhold til det eksisterende reglement er det især på energiområdet, der er sket ændringer. Derfor har IDA

Bygningsfysik bedt en af eksperterne ud i det kommende BR 15 om at fortælle, hvilke ændringer der er og hvilke

bevæggrunde der har været. Samtidig giver det publikum mulighed for at stille spørgsmål.

Så kom og hør og spørg eksperten, der har leveret en væsentlig del af inputtet til reglementet: Søren

Aggerholm, Statens Byggeforskningsinstitut

Til debatten vil vi meget gerne høre de spørgsmål og kommentarer, du måtte have. Send dem til

evm@sbi.aau.dk, senest en uge før mødet, så sørger vi for at Søren Aggerholm får dem i hænde, så han kan

være forberedt.

Læs mere her

http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/44451
mailto:evm@sbi.aau.dk
http://www.bygningsfysik.dk/nyt-bygningsreglement-hvordan-bliver-kravene.html
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Foredragsholdere:

Søren Aggerholm, SBi

Praktisk:

Gratis arrangement. Der serveres øl/vand

Tilmelding:

Klik her (Arrangementsnr: 313821)

 

Varmeakkumulerings betydning for indeklima og energi

25. marts 2015 kl. 15.30-17.45 på Statens Byggeforskningsinstitut, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Beskrivelse:

Varmeakkumulering i bygninger er interessant fordi det er en vigtig parameter i bygningers varmebalance.

I de seneste år har det fået fornyet interesse fordi det ønskes at udnytte varmeakkumulering i

bygningskonstruktionerne i bygninger, der opvarmes med varmepumper. Derved vil det være muligt at opnå

http://ida.dk/event/313821
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fleksibilitet i el-forbruget, ved at varmepumpernes stoppes i et tidsrum. Dette kræver et passende samspil

mellem varmekapacitet, varmetab fra bygningen og komfortforhold.

Læs mere her.

Foredragsholdere:

Carsten Rode, DTU Byg

Lars Olsen, Teknologisk Institut

Jørgen Rose, SBi - AAU

Søren Østergaard Jensen, Teknologisk Institut

Tilmelding: 

Klik her (Arrangementsnr. 313776)

Generalforsamling 2015

25. marts 2015 kl. 18.00-19.00 på Statens Byggeforskningsinstitut, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Dagsorden: 

1. Årsberetning

2. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

3. Fremtidigt arbejde i selskabet og budget for løbende år

4. Beretning om IDA's fagtekniske arbejde

5. Indkomne forslag (kandidater på valg)

6. Valg af formand

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af kritisk revisor

9. Eventuelt

Dirigent: 

Kurt Kielsgaard Hansen, DTU Byg

Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Søren Bjarløv, DTU Byg

Lars Olsen, Teknologisk Institut

Tilmelding:

Klik her (Arrangementsnr. 313777)

http://www.bygningsfysik.dk/generalforsamling-gaa-hjem-moede-om-udnyttelse-af-varmekapacitet-i-fremtidens-byer-smart-grid-og-bygninger.html
https://ida.dk/event/313776
https://ida.dk/event/313777
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Studietur

5.-6. juni 2015, Sydtyskland (Info om konkrete byer følger)

Beskrivelse: 

På studieturen besøger vi og undersøger en række steder og processer, hvor forskellige elementer af

bygningsfysikken anvendes i praksis. Udover ekskursioner og foredrag med lokale rådgivere er fokus på socialt

samvær. Mere specifik information er på vej.

Foredragsholdere: 

Vores guide er Søren Pedersen, Passivhus.dk, der har arrangeret omkring 20 studieture med fokus på

energieffektivt byggeri, arkitektur og passivhuse, primært til Tyskland, Østrig og Schweiz. Derudover

præsenteres projekterne af lokale arkitekter og ingeniører.

Praktisk:

Selve studieturen er på 1½ dag og starter fredag morgen i et sted i Sydtyskland. Deltagerbetalingen for

studieturen er på 1950 kr og den inkluderer guidning, besøg og foredrag, transport undervejs samt en middag

fredag aften. Rejse til start og hjem igen, hotel og andre måltider er IKKE inkluderet i prisen og skal arrangeres

og betales af deltagerne selv. Der er således rig mulighed for forlængelse af turen på egen hånd og evt. med

påhæng.

Tilmelding:

Sandsynligvis gennem IDA som normalt.

Yderligere information annonceres her.

http://www.bygningsfysik.dk/studietur.html
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7PHN (Passivhus Norden) Bæredygtige byer og bygninger

Torsdag-fredag 20.-21. august 2015, Bella Center, 2300 Københavns S

Beskrivelse: 

Bæredygtige Byer og Bygninger er en konference, hvor arkitekter, ingeniører og andre praktikere møder

hinanden og relevante forskere over et program tætpakket med konkrete erfaringer, viden og diskussioner.

IDA Selskab for Bygningsfysik er partner for konferencen og vi forventer at vores medlemmer vil få givtige, nye

kontakter og tage viden og erfaringer med fra hele Norden, og fra projekter eller fagområder, som de ikke

kendte før konferencen.

Dagen før konferencen er der faglige ekskursioner i Københavns-området.

Parallelt med konferencen er der en udstilling af relevante produkter og serviceydelser. Konferencemiddagen

finder sted i Skuespilhuset på konferencens første aften.

Konferencen er videnskabeligt anerkendt og giver point i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets

bibliometriske forskningsindikator, BFI. Derfor er abstracts og papers blevet vurderet af en international,

tværfaglig, videnskabelig komite bestående af 23 anerkendte forskere og praktikere.

Det hele arrangeres i et tværfagligt samarbejde mellem Kunstakademiets Arkitektskole, DTU Byg og
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Passivhus.dk.

Flere oplysninger og tilmelding: klik her

Foredragsholdere: 

Der vil være ca. 70 foredrag og oplæg.

Program:

Det løbende opdaterede og detaljerede program finder du på konferencens hjemmeside. Klik her for at se det

foreløbige program.

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 din indsats!

Følg os på Linked-in       Følg os på Facebook

Kontakt
info@bygningsfysik.dk

"Vi skal bygge bedre.."
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