
 
 
 
 
 
Selskab for Bygningsfysik  

Studietur til Sydtyskland  
 
I planlægningen af turen er der lagt vægt på, at vi kommer på byggepladser (både nybyg og 
renovering), at vi møder arkitekter og ingeniører som arbejder mere med bygningsfysik og energi 
end de fleste, og at vi så vidt muligt ser nogle interessante produkter.  
 
5. juni 2015  
Turen starter kl 9 i Aschheim lige øst for München  
Dagen slutter med middag i Erding  
 
6. juni 2015  
Dagen starter kl. 9 hos Transsolar i München  
Turen slutter ved Terme Bad Aibling omkring frokost 
 
 
Vigtige numre undervejs  
Civilingeniør Søren Pedersen, Passivhus.dk, mobil +45 25 31 92 11  
Taxi München: +49 89 450 540 



Fredag d. 5. juni kl. 09.00  
Her besøger vi en byggeplads, en ombygning af et kontorbyggeri fra 1989 til boliger. Det er 
entreprenørfirmaet NEST Ecoproject, der udvikler og gennemfører projektet, og Michael Joachim, 
partner i NEST Architekten viser os rundt. Renovering og ændret anvendelse er i sig selv 
interessant, men det giver os også en ”stikprøve” på en byggeplads i Tyskland.  
 
Se http://www.website.nest-passiv.de/  
og http://media.wix.com/ugd/a98649_105d8cbbc7d649e6b5212562463e9aa0.pdf 
 
Michael Joachim fortæller også kort om et andet projekt fra NEST, som vi senere ser udefra.  
 
 
Vi kører sammen videre i lejet bus og besøger en anden byggeplads, hvor man skal til at montere 
facadeelementer. Arkitekt og byplanlægger Rainer Vallentin viser projektet.   
 

   
 
 
Vi kører igen videre med bussen og ser to byggerier ved Ackermannbogen udefra. Det ene er et 
fireetagers boligbyggeri i træ af NEST. 16 lejligheder, 1875 m² nettoareal, passivhus, plusenergi.  
 
 
De andet byggeri er rækkehuse, ligeledes af Rainer Vallentin (og han bor der faktisk selv), opført i 
2006. Det er passivhuse i beton og træ.  
 
Rainer Vallentin laver en meget fin byggeteknisk detaljering OG tænker meget i rummene mellem 
husene. Passivhus.dk engagerede ham i 2009 til et meget krævende passivhus- og plusenergiprojekt 
i østfinsk fastlandsklima, netop fordi han både har styr på teknik og ”liveability”.  
 

http://www.website.nest-passiv.de/
http://media.wix.com/ugd/a98649_105d8cbbc7d649e6b5212562463e9aa0.pdf


   
 
Hvis det er godt vejr, er det et superfedt område, hvor man udmærket kan gå en lille tur. Det er lige 
ved siden af Olympia Park, hvor OL afholdtes i 1972.  
 
 
12.00-13.30  
Her er der tid til, at I kan finde noget frokost. 13.30 kører vi videre med bussen til næste aftale.  
 
  
14.00   
Vi besøger Gernot og Rena Vallentin på Architekturwerkstatt Vallentins nye kontor, 
Dornbergstraße 13, München. De gør (delvist) op med den stramme ”kasse”-arkitektur og er 
ekstremt optaget af bæredygtighed, men vil ikke puttes i nogen bestemt kasse. Passivhus er 
dog ”Mindeststandard”.  
 
Gernot fortæller bl.a. om et Ungdoms- og mødecenter i Korea. Heldigvis har de også projekter lidt 
nærmere München og vi kan derfor tage bussen videre til dagens sidste projekt.  
 
 
16.00   
Bussen forlader os i Erding hvor Gernot Vallentin viser os et Montessori børnehus, som stod 
færdigt i 2013.  
 

 
 



Efter besøget er der fri tid til kl. 18, hvor vi mødes i centrum 
af Erding til fælles middag på Hotel & Gaststätte zum 
Erdinger Weissbräu, Lange Zeile 1.  
 
Der er forudbestilt en treretters menu med to glas vin eller to 
øl samt kaffe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lørdag d. 6. juni kl. 09.00  
 
Dagen starter med foredrag hos Transsolar, som er et af de mest kendte ingeniørfirmaer med fokus 
på bygningsfysik i design i alle mulige klimaer.  
 
TRANSSOLAR Energietechnik GmbH 
Landwehrstr. 60/62, D-80336 München 
Tel +49 89 590 688 41 
www.transsolar.com 
 
 
Efter foredraget tager vi toget fra München Hbf til Rosenheim for at se den renoverede Sparkasse-
bygning udefra. Det er Kufsteiner Strasse 1-5 i Rosenheim.  
 
Fra Rosenheim fortsætter vi til Bad Aibling hvor vi slutter ved Terme Bad Aibling. Mulighed for 
indgang på egen regning. Det er Lindenstraße 32 i Bad Aibling.  
 

 


