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Indbydelse til temadag på Nyborg Strand, torsdag 31.oktober 2013:

Indeklimaets værdikæde, IKV-dagen
Indeklimaet i vores bygninger er vitalt for sundhed, trivsel, energi og konkurrenceevne.
Dygtige forskere har gang på gang dokumenteret, hvor meget indeklimaet betyder for
sundhed og samfundsøkonomi – men alligevel kan indeklimaet mange steder forbedres
betydeligt i nybyggeri og renovering.
På IKV-dagen 31.oktober debatteres fremtiden for IKV-samarbejdet.
Det er byggeriets parter: Bygherrer, rådgivere, entreprenører og producenter, som i samarbejde
skaber indeklimaet - derfor kalder vi dem for ”Indeklimaets værdikæde”.
Dansk Ventilation vil gerne medvirke til at gøre samarbejdet endnu bedre, end det er.
Derfor inviterer vi nu for fjerde gang til IKV-dagen
for at få en frisk debat om byggeri og indeklima, og hvordan vi får videndeling til at fungere bedst
muligt i fremtiden – og hvordan fremtidens IKV-dage skal realiseres.
Vi bygger på erfaringerne fra de tre første IKV- dage, i foråret 2012, efteråret 2012 og foråret 2013.
Vores ambitioner med IKV- dagen er udbredelse af viden og forståelse for, hvordan vi tuner
samarbejdet i kæden, så danskernes indeklima bliver sundere og mindre energiforbrugende – både i
nybyggeriet og i det renoverede byggeri.
Vi har samlet nogle spændende indlægsholdere, der har omfattende erfaringer fra byggeriet og
kender betydningen af et godt samarbejde mellem byggeriets parter.
Efter dagens indlæg arbejder deltagerne i grupper med forslag til konkrete handlinger fremover – og
debattens resultater præsenteres.

Dagens aktører:

Bent Gordon Johansen, Peter Spøer, Rolf Simonsen, Christen Galsgaard, Alex Rasmussen og Dan Stjernegaard.

Markedschef Bent Gordon Johansen, Domea, som er en uafhængig boligadministration, der
administrerer 36000 almene boliger i Danmark, fortæller om lønsom energirenovering, godt
indeklima og tilfredse brugere.
Direktør Peter Spøer, Jeudan A/S, Danmarks største børsnoterede ejendomsinvesteringsselskab
med 850.000 kvm ejendomme i København, fortæller om bygherrens krav og forventninger.
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Civilingeniør, Ph.D., Rolf Simonsen, ”Værdibyg”, som er et brancheinitiativ inden for
Bygherreforeningen, fortæller om mål, midler og resultater for ”Værdibyg”.
Direktør Christen Galsgaard, Dansk Ventilation, fremsætter forslag til konkrete handlinger og
mulige strategier i fremtiden – bl.a. på baggrund af de forrige tre afholdte IKV-dage.
Direktør Alex Rasmussen, Systemair A/S, næstformand for Dansk Ventilation, sammenfatter
de konkrete forslag fra debatten til fremtidig handling.
Direktør Dan Stjernegaard, Lindab A/S, formand for Dansk Ventilation, sætter rammen for
dagen.
Indkøbschef René Stig Jacobsen, Lindab A/S, er som tidligere dagens ordstyrer.
Og – ikke mindst : Deltagerne på IKV-dagen 31. oktober 2013.
Vi ønsker at IKV - dagen kan påvirke byggeriets og indeklimaets situation konstruktivt og positivt.
Deltag den 31. oktober 2013 på Nyborg Strand, vi tager med glæde imod din tilmelding.
Deltagelsen er gratis for bygherrer, rådgivere, entreprenører og producenter.
Tilmelding: info@danskventilation.dk , gerne inden onsdag 23. oktober 2013

Se artikler om de tre første IKV-dage i HVAC-magasinets numre: 03-2012, 13-2012 og 7-2013.
Du kan også finde programmet og artiklerne på hjemmesiden:
http://danskventilation.dk/kommende-arrangementer.html
IKV-dagen starter kl. 9.30 og slutter kl. 16.15.

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.
samt

Præsentation og orientering om program og debatform,
indkøbschef Rene Stig Jacobsen, Lindab, dagens konferenceleder.
10.15

Dagens emne – fra debat til konkret handling
Christen Galsgaard, direktør Dansk Ventilation
Samarbejdet i indeklimaets værdikæde er blevet debatteret – og der kræves handling. På denne 4. IKV-dag vil
vi fremsætte forslag til konkrete handlinger - og debattere, hvilken vej, der er den bedste.

10.35

Lønsom renovering og godt indeklima - det kan lade sig gøre – det viser projekter
Bent Gordon Johansen - markedschef, DOMEA
DOMEA er en uafhængig boligadministration, der administrerer 36000 almene boliger i Danmark.
Et stort renoveringsprojekt fra 2009 viser, at energirenovering i etageejendomme lønner sig – og beboerne er
tilfredse, lejen er steget lidt, men kvaliteten er øget meget – og folk strømmer til.
Spørgsmål fra salen

11.15

Bygherrens situation – hvad skal jeg kræve, og hvordan sikres, at jeg får, hvad jeg betaler for?
Peter Spøer, Direktør, Jeudan A/S
Med en portefølje af ejendomme på. 850.000 m² til en værdi af 17 mia. er Jeudan Danmarks største
børsnoterede ejendoms- og serviceselskab.
Bygherrens synsvinkel på IKV-samarbejdet er ofte for lidt kendt blandt de andre led i kæden – derfor dette
indlæg om bygherrens krav og spørgsmål.
Spørgsmål fra salen
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11.55

Et brancheinitiativ: Værdiskabende Byggeproces – hvordan fungerer det?
Rolf Simonsen, civilingeniør, Ph.D. Værdibyg

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

Rolf beskriver mål og midler for Værdibyg samt resumerer de opnåede resultater.
12.35

Frokost

13.15

Hvordan får vi videndeling til at fungere i virkeligheden? – IKV-FORSLAG til fremtiden –
Christen Galsgaard, direktør Dansk Ventilation
Med afsæt i regeringens initiativer til energirenovering, erfaringerne fra de forrige 3 IKV-dage og andre brancheinitiativer
fremsættes forslag til konkret handling for at fremme videndeling i Indeklimaets Værdikæde.

13.45

Oplæg til eftermiddagens debat Rene Stig Jacobsen.
Kommentarer til dagens indlæg og igangsætning af eftermiddagens debat

13.50

Der arbejdes ved bordene –
1.
2.

Er forslagene til forbedringer i værdikæden for indeklimaet brugbare – og holdbare ?
Hvordan skal IKV dagen realiseres i fremtiden ?

14.40

Præsentation fra bordene. (Resultater indsamles og behandles)

15.15

Kaffepause.

15.40

Præsentation af forslag til fremtidens IKV dage.
Direktør Alex Rasmussen – næstformand for Dansk Ventilation.
Præsentation og plenumdebat om præferencer – og anbefalinger.

16.00

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

Tilmelding: info@danskventilation.dk , gerne inden onsdag 23. oktober 2013
Pris: Gratis for bygherrer, rådgivere, entreprenører og producenter

Velkommen til IKV-dagen 31. oktober på Nyborg Strand!
♥
Med venlig hilsen

Christen Galsgaard, direktør for Dansk Ventilation,
Jørgen S.R.Nielsen, fagsekretær, Dansk Ventilation,
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