
 

 

 

Invitation til møde om udkast til  

Branchevejledning for indeklima 
21. juni 2017 kl. 13 – 16 Industriens hus, Rådhuspladsen  
 

Der er stor frustration hos bygningsejere og rådgivere over, at indeklimaet efter renovering ikke lever 

op til forventningerne. InnoBYG arbejder for at sikre troværdige indeklimaberegninger i forhold til 

beregningsmetode, forudsætninger og detaljeringsgrad. Der er behov for en fælles forståelse i 

branchen for hvordan, man præsenterer og vurderer resultater af indeklimaberegninger. Derfor er der 

påbegyndt et arbejde med at udvikle en branchevejledning for indeklimaberegninger, hvor der i marts 

2017 blev holdt en indledende workshop. Siden er der arbejdet mod et første oplæg til 

branchevejledningen, som præsenteres på dette møde. Inden mødet rundsendes udkast til deltagere. 

Så kom og vær med til at diskutere første udkast til branchevejledningen, så vi sammen kan sikre 

troværdige indeklimaberegninger – og sammen sikre bedre indeklima i Danmark 

Program 

13:00 – 13:10 Velkommen, kort om baggrunden for branchevejledningen v. Lone Mortensen 

(InnoBYG/SBi) 

13:10 – 13:25 Branchevejledningens disponering og struktur, v. Steffen Maagaard (MOE) 

13:25 – 14.20 Præsentation af hovedtræk i branchevejledningen 

 - Metoder, krav og forudsætninger for boliger, v. Mads Wagner (MOE) 

 - Metoder, krav og forudsætninger for erhvervsbyggeri v. Peter Noyé (Niras) 

14.20 – 14.40 Pause 

14:40 – 15:00 Standard- og særydelser i henhold til FRIs ydelsesbeskrivelse, v. Peter Noyé (Niras) 

15:00 – 16:00  Diskussion og opsamling, v. Lone Mortensen (InnoBYG/SBi) 

Målgruppe: Personer som arbejder med energi og indeklima – enten som bygherre/driftsherre, 

rådgiver eller entreprenør. Vi håber, at deltagerne har lyst til at bidrage med kommentarer, viden og 

synspunkter til det videre arbejde. Det er ikke et krav at have deltaget i 1. Workshop. 

Tid og sted: Arrangementet afholdes i Industriens Hus. Det er gratis at deltage i workshoppen, men det 

kræver tilmelding. Du tilmelder dig arrangementet senest 15. juni 2017 ved at sende en mail til Nadja 

Lyng fra Teknologisk Institut på nal@teknologisk.dk  

Bag projektet: InnoBYG står bag projektet med Foreningen af Rådgivende Ingeniører, SBi og Teknologisk 

Institut. Niras og MOE har været penneførere på udkastet baseret på input fra første workshop, som 

rundsendes til deltagere før mødet.  

                Udvikling af branchevejledningen støttes af InnoBYG og Realdania.  
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