BYGGERI 2014
STAND # E7519

PROGRAM

Miniseminarer med fokus på byggeteknik
BYG-ERFA og RENOVER-initiativet sætter fokus på byggetekniske udfordringer og løsninger på en fælles stand på byggerimessen i
Fredericia den 25.-28. februar 2014. Der vil være en fast bemanding på standen, som er klar til en faglig snak om metoder, produkter,
arkitektur, byggefejl og –skader, og ikke mindst viden om, hvordan byggeriet kan blive endnu bedre. Derudover vil en række gode og
vidende fagfolk gæste standen med spændende oplæg alle fire dage.

25. februar
Restaureringshåndværker:

11.00

13.00

14.00

14.30

15.00

Få historien med i en spændende
efteruddannelse

26. februar
Restaureringshåndværker:

Få historien med i en spændende
efteruddannelse

27. februar

28. februar

Nye håndbøger om
bygningsrenovering:

Renover med viden

Dialog er en forudsætning for et godt
renoveringsprojekt

Brug af viden skaber bedre resultater
– og viden findes!

Mogens Victor Andersen
Center for Bygningsrestaurering

Mogens Victor Andersen
Center for Bygningsrestaurering

Annemarie Holsbo
Teknologisk Institut

Graves Simonsen
Bygherreforeningen

Kvaliteter i bygningskulturen I:

Kvalitet i tagprojektet

Niveaufri adgang uden fugtskader

Klimaskærmens tæthed

Johan Hage
Bygningskultur Danmark

Morten Hjorslev Hansen
DUKO

Jens Dons
Byggeskadefonden

Jens Østergaard
BYG-ERFA

Klimaskærmens tæthed

Kvaliteter i bygningskulturen II:

Kvalitet i tagprojektet

Vedvarende energi i
eksisterende ejendomme

Parcelhuset

Byggetekniske konsekvenser
af øgede energikrav

Klassifikationsordninger for undertage
hhv. dampspærrer

Almene bebyggelser fra 1940’erne og
1950’erne

Med omtanke kan denne
problemstilling løses fornuftigt

Klassifikationsordninger for undertage
hhv. dampspærrer

Byggetekniske konsekvenser
af øgede energikrav

Muligheder og udfordringer

Jens Østergaard
BYG-ERFA

Søren Bøgh
Bygningskultur Danmark

Morten Hjorslev Hansen
DUKO

Amdi Schjødt Worm
Teknologisk Institut

RENOVER-prisen 2014

RENOVER-prisen 2014

RENOVER-prisen 2014

RENOVER-prisen 2014

Søren Meyer
GI / Renover.dk

Søren Meyer
GI / Renover.dk

Søren Meyer
GI / Renover.dk

Søren Meyer
GI / Renover.dk

Renover med viden

Opsætning af dampspærrer

Opsætning af dampspærrer

Klimaskærmens tæthed

Graves Simonsen
Bygherreforeningen

Christian Schjønning
MEMBRAN-ERFA

Christian Schjønning
MEMBRAN-ERFA

Jens Østergaard
BYG-ERFA

Hvad gør den godt for og hvordan
indstiller man projekter til prisen?

Brug af viden skaber bedre resultater
– og viden findes!

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Hvad gør den godt for og hvordan
indstiller man projekter til prisen?

Selv om det er svært, findes der
muligheder!

Hvad gør den godt for og hvordan
indstiller man projekter til prisen?

Selv om det er svært, findes der
muligheder!

Hvad gør den godt for og hvordan
indstiller man projekter til prisen?

Byggetekniske konsekvenser
af øgede energikrav

