
 

Renovering af boliger -  ventilation og 
massivt murværk – hvordan bruger vi 

pengene bedst? 
 

Energiforum Danmarks bolignetværk og Vejen Boligforening 

inviterer til debat om en konkret renoveringssag i Vejen. Vær med før den 
endelige beslutning tages, del dine erfaringer og få inspiration til hvordan 

du kan løse lignende dilemmaer i din næste renoveringssag. 
 

Tid: Mandag d. 13. november kl. 14.00-17.00 

Sted: Vi starter med en rundvisning i den konkrete boligafdeling: Lærkevej 

7, 6600 Vejen. 

Mødet afholdes i øvrigt hos Vejen Boligforening, Banegårdspladsen 2, 

6600 Vejen. 

Vejen Boligforening står over for en stor renovering af afdeling 12 fra 1964.  

Skitseoplægget indebærer blandt meget andet renovering af køkken/bad, 

ventilation uden varmegenvinding og renovering af gavle. En fuld renovering 

af det massive murværk står højt på ønskelisten, også for at løfte 

afdelingens udtryk, men kan ikke umiddelbart klares inden for rammerne. 

 

Projektet står i et vadested, det er nu de afgørende beslutninger skal tages: 

Vælger de den rigtige ventilationsløsning? Kan de få den ønskede renovering 

af murværket med, eller er det alligevel ikke pengene værd? Hør 

eksperternes råd, del erfaringer og få inspiration til næste renoveringssag: 

 

● Hvad siger fageksperterne til Vejen Boligforenings dilemmaer?  
● Hvad siger jeres erfaringer? 

● Hvad er det gode råd? 

Se detaljeret program på næste side
 ››› 
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Program 
 
Kl. 14.00 

 
Velkomst og rundtur i afdeling 12 
v/ Energiforum Danmark, Vejen Boligforening og Kuben Management 
 

Kl. 14.30 Renovering af afdeling 12 
- Udfordringer, dilemmaer og mulige løsninger 

v/ Emil Simonsen og Kasper Mølby Larsen, Skala Arkitekter og Heinrich Edvardsen, 
DRIAS Rådgivende Ingeniører 
Spørgsmål til forsamlingen: 

• Er en muret facadeløsning pengene værd? 
• Giver andre, og billigere, facaderenoveringsløsninger samme kvalitet i 

levetid, vedligehold og æstetik? 
• Hvordan etablerer man en god central ventilationsløsning med simpel 

udsugning og friskluft indtag uden trækgener?  
• Hvordan kan vi kompensere for den manglende varmegenvinding? 

 
Kl. 15.00 Pause med forfriskninger  

 
Kl. 15.20 Input fra fageksperter og debat i grupper 

Du kan på forhånd melde dig til den debat du synes er mest interessant: 
1. Facadeløsninger (eksperter: Per Zwinge og Anders Birch fra RAMBØLL) 
2. Ventilationsløsninger (eksperter: Claus Ankjærø, Kuben Management og Peter 
Svendsen, SOLAR) 
 

Kl. 16.05 Spørgsmål og svar 
Grupperne giver deres gode råd og svar til Vejen Boligforening, herefter er der 
spørgsmål og debat 

  
Kl. 16.45 Networking og sandwich 

 
 

Praktiske oplysninger 
 
Af hensyn til planlægning og traktement bedes tilmelding til arrangementet ske 
senest 6. november  
 
Tilmelding kan ske via mail til  
info@energiforumdanmark.dk eller på hjemmesiden: 
https://www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/1311-renovering-af-
boliger-ventilation-og-massivt-murvark-hvordan-bruger-vi-pengene-bedst/ 
 
Arrangementet er gratis for medlemmer af Energiforum Danmark og 
samarbejdspartnere, andre betaler 500 kr. (Ekskl. moms). Beløbet 
faktureres efter mødet. Vi sender kun bekræftelse på tilmelding pr. e-mail. 
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