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Indeklimaets værdikæde:
Tredje IKV-dag den 24.april – til gavn for indeklimaet
Onsdag 24. april bliver en god dag for indeklimaet – for tredje gang samles alle fire led i
indeklimaets værdikæde (IKV) på Nyborg Strand for at blive inspireret af spændende indlæg
til en debat, der er med til at udvikle samarbejdet om godt indeklima med lavt energiforbrug i
fremtidens byggeri og i de mange renoveringsopgaver, der står i kø for at blive gennemført.
Direktør Christian Lerche, Danske Arkitektvirksomheder, udtalte i Licitationen 1.februar, at
arkitekter og udførende virksomheder bør finde sammen i strategiske alliancer og partnerskaber for
at tilbyde afprøvede renoveringsløsninger uden samarbejdsproblemer.
IKV-dagen er et sted, hvor parterne kan forberede og debattere et samarbejde, hvor en bedre,
gensidig forståelse er med til at højne indeklimaet i renovering eller nybyggeri.
Der er indlæg fra alle byggeriets parter i programmet for IKV-dagen, 24.april 2013, denne gang fra
Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK), Dansk Byggeri, Dansk
Ventilation og fra Danvak, der som en væsentlig faglig forening har en mission i at fremme
bygningskvalitet og indeklima.

IKV-dagens indlægs-aktører:
Rene Stig Jacobsen, Rolf Simonsen, Mikael Koch, Jørn Flohr Schultz, Jan Alstrøm og Dan Stjernegaard.
Se i øvrigt programmet med mere information.

IKV-Dagens program:
09.30

Ankomst til hotel Nyborg Strand, registrering samt kaffe og croissant.

10.00

Velkomst ved formanden for Dansk Ventilation
direktør Dan Stjernegaard, Lindab.

10.05

Præsentation og orientering om program og debatform,
indkøbschef Rene Stig Jacobsen, Lindab, dagens konferenceleder.

10.10

Bygherrens rolle i byggeriets værdikæde
Rolf Simonsen, civilingeniør, Ph.D, Bygherreforeningen.

Rolf er projektchef i Bygherreforeningen og sekretariatsleder for brancheinitiativet ”Værdiskabende Byggeproces”.
Endvidere virker Rolf som faglig sekretær for Kvalitets- og Procesudvalget samt for Bygherreforeningens UdbudsNetværk.

Hvad giver værdi? Den professionelle dialog, merværdi ved øget fleksibilitet og nye samarbejdsmodeller.
10.35

Rådgiverens rolle i samarbejdet om et byggeprojekt
Mikael Koch, arkitekt m.a.a., DANSKE ARK
ansvarlig for bæredygtighedsområdet i DANSKE ARK og bestyrelsesmedlem i Green Building Council

Arkitektens syn og ønsker til indeklimaet.
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11.00

Oplæg til debatten ved bordene, Rene Stig Jacobsen
Muligheder for udvikling og forbedring af værdikæden, hvad er realiteter og hvad kan vi ønske os?
Er forståelse, viden og kommunikation vejen til bedre indeklima og mindre energiforbrug?

11.05

Der arbejdes ved bordene

11.35

Bordenes forslag sættes op på opslagstavler.
Kommentarer og spørgsmål til forslagene.

12.00

Frokost

12.45

Den faglige organisations rolle i værdikæden,
Jørn Flohr Schultz, civilingeniør, formand for DANVAK,
Jørn er afdelingschef for renoveringsafdelingen i Orbicon og formand for Danvak, der er det danske faglige netværk for
professionelle, der arbejder med indeklima, komfort og energi.

De faglige organisationer bakker op om indeklimaets værdikæde, men hvordan?
12.55

Oplæg til eftermiddagens arbejde, Rene Stig Jacobsen.
Kommentarer til formiddagens arbejde, eftermiddagens program

13.00

Entreprenørens rolle i projektsamarbejdet
Jan Alstrøm, konsulent ved erhvervs- og brancheservice i Dansk Byggeri
Jan har fagområderne Byggelovgivning,Byggetekniske forhold, Fugeteknik, Indeklima og Tilgængelighed

Byggebranchen er den del af indeklimaets værdikæde, der forvandler bygherrens ambitioner og rådgivernes
modeller til en håndgribelig livskvalitet for byggeriets brugere. Forudsætningerne for at løfte denne opgave
er et konstruktivt samarbejde om operationelle løsninger i et holistisk perspektiv.
13.25

Producentens rolle i projektsamarbejdet – teknologisk udvikling
direktør Dan Stjernegaard, formand for Dansk Ventilation
Udviklingen inden for materialer og komponenter går hurtigt, men ofte overses mulighederne i
projektsamarbejdet.

13.40

Der arbejdes ved bordene,

14.20

Kortfattet præsentation af forslag fra bordene

14.50

Opsummering ved konferencelederen.
De næste skridt, efteråret 2013, udgivelse af dagens arbejder, evaluering

15.10

Tak for i dag,
Formand for Dansk Ventilation, Dan Stjernegaard
Small talk, networking, snacks, drinks, kaffe mv.

15.30

Dagen afsluttes

Gratis for bygherrer, rådgivere, entreprenører og producenter med interesse for godt
indeklima.
Som ved de tidligere IKV-dage vil resultaterne fra dagens debatter blive refereret og offentliggjort,
så IKV-dagen kan bringe os et skridt videre mod et godt indeklima i byggeriet.
Tilmelding til IKV-dagen d.24.april kan ske pr. email: info@danskventilation.dk eller ved
henvendelse til sekretariatet, tlf.5783 0909, eller via hjemmesiden www.danskventilation.dk .
Gerne inden onsdag 17.april 2013.
♠ jsn

