
Danvak Dagen 2018

Foreningen Danvak er et samarbejde mellem VVS Teknisk Forening og IDA HVAC, som arbejder for at højne  
medlemmernes kompetenceniveau gennem kurser, konferencer, netværk og faglitteratur.

Tilmeld dig

allerede i dag på 

danvak.dk/

   arrangementer

KOM OG FÅ DE NYE RETNINGSLINJER OG INSPIRATION  

til fremtidens byggeri, både hvad angår proces, design og funktionalitet.

Onsdag den 11. april 2018 fra kl. 08.30 – 17.30

IDA Huset, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

Konferencen er for alle i byggebranchen og specielt dem, som beskæftiger sig  

med HVAC, energi og indeklima.

– Den med viden vinder!
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DANVAK DAGEN 2018 – DEN MED VIDEN VINDER

I Danmark bygges der nyt og renoveres hver dag – hele året rundt. Der er mange interessenter involveret 
i byggeprojekter, eksempelvis bygherre, rådgiver, entreprenører og producenter, og det stiller store krav til alle  
involverede parter at levere netop dét, der skal til, for at et byggeri fungerer efter hensigten, når det skal tages  

i brug. Foreningen Danvak arbejder for, at byggebranchen bliver bedre til at sparre med hinanden, og at  
kompetenceniveauet i hele værdikæden bliver højnet og dermed får flere velfungerende slutbyggerier.  

Derfor har vi ”plukket” nogle af landets førende specialister til dig, for at give dig den seneste nye viden på området.

Der er selvfølgelig fuld forplejning på dagen, som er inkluderet i prisen.

Her på siden finder du et udpluk af dagens program 

Augmented Reality og 
interaktiv visualisering i 
byggeriet

Kim Bleshøy Nielsen, 

Direktør & Partner,

Intertisement

Fra en lineær til en  
cirkulær tænkegang inden 
for byggeriet                                                                                     

Julie Kathrine Jensen, 

cand.silv., Miljøkemi, Ph.d. 

Orbicon

Brandventilation 
– hvad sker der?

Lars Schiøtt Sørensen, 

Lektor, Civilingeniør, Ph.d., 

DTU Byg

Real-life operation of 
SOLUS system: a focus 
on thermal comfort

Alessandro Maccarini,  

Dr., 

SBi

Ændringer i bygnings- 
reglementet og revision 
af bygningsklasse 2020

Niels Brus Varming,  

Specialkonsulent,  

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Sundere indeklima i  
fremtidens boliger

Steffen E. Maagaard, 

Koncernkompetencechef,

Energidesign & Indeklima, MOE A/S 

Renovering af det energi- 
slugende boligbyggeri til 
ultralavenergi standarder

Søren Riis Dietz, Partner & Arkitekt 

MAA (Passivhus-designer)  

Bjerg Arkitektur

Hvorfor er det så svært  
at løse problemet med 
dårlig indeklima i klasse-
værelset?

Lene Wiell Nordberg,  

Projektleder,  

Realdania

Den optimale vand-
installation

Nils Overgård,  

Product Manager,  

Geberit A/S
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Spor 1 – fremtiden & energi  Spor 2 – Indeklima & ventilation   Spor 3  byggeri & drift



PÅ DANVAK DAGEN 2018 STILLER VI BL.A. SKARPT PÅ:

Speed præsentation  
Ph.d. projekter

Stigende krav fra  
eco-design til HVAC- 
komponenters energi- 
effektivitet

Bjarke Hansen,  

Akademiingeniør,  

Energistyrelsen

Tilsyn og byggeledelse  
– rettigheder og pligter i 
et praktisk lys

Lars Hauberg,  

Koncernjurist, Advokat, 

NIRAS - Virum

Skimmelsvampevækst  
og ventilation

Ulf Trane, 

Seniorforsker,  

SBi

Begrænsninger og  
muligheder i udbudsreglerne  
mht. komponentvalg

Bent Raben, 

Udbudsspecialist,  

Sweco Danmark A/S

16890 - Ny standard for 
ventilationsfilter

Jan Mottlau, 

Specialist,  

NIRAS - Virum

Indflytning i nybyggeri  
– Hands on erfaringer med 
overlevering

Dorthe Bechmann,

Projektleder CAS Driftsplanlægning  

og -projekter, 

DTU

Erfaring med energineutral 
etagebolig

Kim B. Wittchen, Seniorforsker,  

Civilingeniør (B), 

SBi 

Metoder til at udnytte  
energibesparelsen i  
spildevandssystemer

Henrik Madsen, 

Professor,

DTU COMPUTE

l  Ændringerne i bygnings- 
reglementet

l  Værktøjer til håndtering af  
entreprenører og bygherrer i 
udførelsesfasen

l  Sundere indeklima i fremtidens 
boliger

l  Nye krav fra ecodesign til  
energieffektivitet

l Interaktive visualiseringsløsninger
l  Cirkulær tankegang inden for 

byggeriet
l  Energi neutrale boliger

Midt på dagen afslører vi vinderen af professor P. Ole Fangers forskningslegat, som holder et indlæg omkring  
sin forskning. I pauserne har du mulighed for at netværke med dine fagfæller og få inspiration omkring nye spæn-

dende produkter på miniudstillingen.

– du finder det fulde program på www.danvak.dk/arrangementer



 Pris ved tilmelding  Pris ved tilmelding fra den  
 til og med den 31. januar 2018 1. februar 2018
 (inkl. 10% early bird rabat)     

Ordinært medlem 3.240 3.600
Juniormedlem * 225 250
Seniormedlem 1.350 1.500
Andre 4.050 4.500
Andre inkl. Danvak medlemskab ** 3.870 4.300

Priserne er ekskl. moms og inkl. fuld forplejning
  
PRISER FOR UDSTILLERE  
Udstiller inkl. 1 person på standen  8.000      
Ekstra deltager på standen (inkl. konference)  1.500      
Ekstra deltager på standen (ekskl. konference)  500      
  
Priserne er ekskl. moms 

VIL DIN VIRKSOMHED UDSTILLE JERES PRODUKTER?
Kontakt sekretariatet på 36369060 og forhør dig om ledige standpladser på Danvak Dagen 2018.

    * Der er afsat 20 billetter til juniormedlemmer, der fordeles efter først til mølle-princippet.
* *  Du kan med fordel melde dig ind i Danvak i forbindelse med din tilmelding til Danvak Dagen 2018. 
  Ved indmeldelse til og med den 31. januar 2018 er prisen for dit medlemskab 270 kr. (mod normalpris kr. 1.085). Ved indmeldelse fra den 1. 

februar 2018 får du dit medlemskab for 2018 for 700 kr. For at opnå rabatten skal du melde dig ind i Danvak på www.danvak.dk og oplyse 
koden “DD2018” i kommentarfeltet og herefter tilmelde dig konferencen.

Priser
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