
      

Facadeisolering – muligheder, myter og 
faldgruber? 
 

Energiforum Danmarks bolignetværk og Saint-Gobain ISOVER 

inviterer til kombineret virksomhedsbesøg og temamøde med fokus på 

facade-isolering 
 

Tid: Onsdag d. 26. september kl. 12.15-16.00 

Sted: Saint-Gobain ISOVER, Østermarksvej 4, 6580 Vamdrup 

Gjort rigtigt løser efterisolering af facader mange problemer; træk, 

kuldebroer, fugtproblemer og facader slidt og trist udseende. Gjort forkert 

skaber det mindst lige så mange problemer. 
 

Vi efterisolerer glad og gerne facaderne på betonbyggeriet fra 1960´erne og 
1970´erne, men tøver når det kommer til det murede byggeri fra årtierne 

før. Myterne er, at det er dyrt, ødelægger det arkitektoniske udtryk og 
skaber problemer i konstruktionerne. Men hvad er myte og hvad er fakta – 

og hvordan sikrer du, at du løser problemer frem for at skabe dem? 
 

Energiforum Danmark sætter d. 26/9 efterisolering af facader på dagsorden 
på et kombineret virksomhedsbesøg og temamøde hos Saint-Gobain 

ISOVER:  
 

● Hør om erfaringer med efterisolering af murede facader fra TI 
● Hør om faldgruber og typiske fejl fra en række syns- og skønssager 

● Deltag i rundvisning på Saint-Gobain ISOVER og hør om deres løsninger 

Se detaljeret program på næste side
 ››› 

 

Energiforum Danmark│Paul Bergsøes Vej 6│DK - 2600 Glostrup │Tlf.: +45 38 34 41 40 
info@energiforumdanmark.dk│www.energiforumdanmark.dk 



 

Program 
 
Kl. 12.15 

 
Velkomst, registrering og frokost 
v/ Energiforum Danmark og Saint-Gobain ISOVER 
 

Kl. 13.00 Sådan undgår du problemer med fugt og skimmel: Få nu styr på vandet 
Gennem flere syns- og skønssager og utallige syn af facader med udvendig efterisolering 
og puds, har Anders Birch fra RAMBØLL erfaret, at rigtig mange problemer opstår, fordi 
man ikke har styr på vandet. Hvad sker der med vandet når de forskellige 
bygningskomponenter mødes? Og kan den løsning den ene leverandør anbefaler, 
samarbejde med tilstødende bygningsdele? Anders Birch fortæller om erfaringer, 
udfordringer og løsninger. 
v/ Anders Birch, RAMBØLL 

 
Kl. 13.30 Metoder til energirenovering af murede facader 

Hvad stiller man op, når de murede facader trænger til efterisolering? Abelone 
Køster fra Teknologisk giver os et hurtigt overblik over forskellige løsninger, og ikke 
mindst deres fordele og ulemper. Bliv skarp på hvilke hensyn du bør tage hvornår 
v/ Abelone Køster, Teknologisk Institut 
 

Kl. 14.00 Rundvisning og erfaringer fra Saint-Gobain ISOVER 
Mikkel Frostholm vil på rundvisningen gennemgå produktionsmetoderne fra Saint-
Gobain ISOVER, hvor både nye og kendte facadesystemer også bliver præsenteret. 
Det vil blandt andet være integrerede løsninger, hvor komfort og energibesparelser 
bliver prioriteret, når bygningen alligevel skal renoveres. Mikkel Frostholm vil også 
fokusere på øget dialog, herunder beboerdialog, brug af digitale redskaber og 
byggelogistik. v/ Mikkel Frostholm, Saint-Gobain ISOVER 

Kl. 16.00 Farvel og tak 
 

 

Praktiske oplysninger 
 

Af hensyn til planlægning og traktement bedes tilmelding til arrangementet ske 
senest 19. september  

 
Tilmelding kan ske via mail til  
info@energiforumdanmark.dk eller på hjemmesiden: 

https://www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/ 
 

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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