
 

Smart behovsstyret ventilation 
eller et klassisk luftskifte-anlæg?  
 

Energiforum Danmarks bolignetværk inviterer medlemmer og andre 
interesserede til to spændende eftermiddage om fremtidens 

ventilationsløsninger i eksisterende byggeri 
 

Tid:  Tirsdag d. 8. september, kl. 13-16.30 

Sted:  Energiforum Danmark, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup 

Tid:  Torsdag d. 10. september, kl. 13.00-16.30 

Sted:  Scandic Aarhus City, Østergade 10, 8000 Aarhus C 

 

Mange ældre almene boliger er udfordret på ventilationen. De klassiske 

løsninger med luftskifte og varmegenvinding fylder og koster og det 

luftskifte bygningsreglementet stiller krav om, skaber trækgener og meget 

tør rumluft om vinteren. Derfor har Samvirkende Boligselskab (SAB) indledt 

et forsøg hvor de sammenligner ”smart behovsstyret ventilation” med mere 

klassiske løsninger i ejendommen Sallinghus. 

 

Kan behovsstyret ventilation være et billigere, bedre og mere energieffektivt 

alternativ til de løsninger bygningsreglementet foreskriver? 

 

Energiforum Danmarks Bolignetværk ser på koncepter og forudsætninger og 

diskuterer økonomi, energi, drift & vedligehold og komfort. Hør bl.a. om 

 
● Forsøget i Sallinghus 

● Fordele og ulemper set fra involverede parter 

● Paneldebat - hvilket system er mest optimalt – når det gælder økonomi, 
totaløkonomi og energi 

Se detaljeret program på næste side
 ››› 
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Program 
 
Kl. 13.00 

 
Velkomst og introduktion til dagens emne 
 

Kl. 13.15 
 
 
Kl. 14.00 

Forsøget i Sallinghus - Præmisser, koncepter og hovedspørgsmål 
v/ Meik Bille Keller, KAB 
 
Kage og kaffepause  
 

Kl. 14.30 Hvad håber vi at blive klogere på med forsøget? 
- En runde med tre nøgleparter, om energi, økonomi, totaløkonomi og 

drift/vedligehold 
Lars Gunnarsen – SBI, Mads Gudmand-Høyer – Landsbyggefonden (kun Aarhus) og 
Carsten Fløe Sørensen - Orbicon 

  
Kl. 15.00 
 
 
 
 

Seks spørgsmål – en paneldebat 
1. Hvilket system er det mest energioptimale? 
2. Hvilket system har den laveste anlægsomkostning? 
3. Hvad bliver de årlige finansieringsomkostninger? 
4. Hvilket system har den laveste omkostning til drift og vedligehold inkl. 

henlæggelser til fornyelser? 
5. Hvilket system har den laveste omkostning til el og varme? 
6. Hvad er de årlige faste udgifter til styring, IT, Cloud-løsninger osv. 

 
Panel: Lars Gunnarsen, Mads Gudmand-Høyer (kun Aarhus), Carsten Fløe Sørensen, 
John Kepny Rasmussen fra KAB og Göran Wilke fra Exergi 
 

Kl. 16.15 Evaluering, næste møde og farvel 
  

 

Praktiske oplysninger 
 
Af hensyn til planlægning og traktement bedes tilmelding til arrangementet ske 
Senest d. 1. september 
Tilmelding kan ske via mail til 
info@energiforumdanmark.dk eller på hjemmesiden: 
http://www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/ 
 
Arrangementet er gratis for medlemmer af Energiforum Danmark og 
koster 500 kr. (ekskl. moms) for ikke medlemmer. Beløbet faktureres 
efter mødet. Ved udeblivelse eller afbud senere end 1. september opkræves 
det fulde beløb. Vi sender kun bekræftelse på tilmelding pr. e-mail. 
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