KONFERENCE

Byggeriets Miljødag 2017
- den nyeste viden og drøftelse af aktuelle
udfordringer inden for miljø, sundhed og sikkerhed
Dato
03.05.2017

Sted
HUSET Middelfart, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

Masser af udfordringer og spørgsmål trænger sig på i forbindelse med håndtering af
miljø, sundhed og sikkerhed på vores byggepladser, og nye lovkrav og regler øger til
stadighed kompleksiteten. På Molios Miljøkonference giver vi overblikket, og førende
eksperter og praktikere guider dig gennem udfordringerne og kommer med bud på
løsninger.
Du bliver bl.a. klogere på, hvordan vi påvirkes af et dårligt indeklima, hvordan støj på et
af Danmarks største anlægsprojekter håndteres, og hvad der sker med miljøfarligt affald,
når det forlader byggepladsen.
Konferencen er velegnet for alle, der skal forholde sig til miljøfarlige stoffer, sundhed og
sikkerhed i forbindelse med renoverings- og nedrivningsprojekter.

PROGRAM
8.30 - 9.00

Ankomst og registrering

9.00 - 9.15

Velkomst og præsentation af dagens program
v/kursusleder Henrik Eggersen, Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS

9.15 - 9.45

Indeklima og sundhed
Indeklimaet har stor betydning for vores velbefindende og sundhed.
Hvilke kilder er der til forurening af indeklimaet og hvordan påvirker et
dårligt indeklima vores sundhed? Hvad er status anno 2017 for
indeklimaets tilstand i vores bygningsmasse?
v/ Institutleder, professor, dr.med. Steffen Loft, Københavns Universitet

9.45 - 10.15

Radon - sundhedsmæssige konsekvenser og løsninger
Radon kan ikke ses, høres, føles eller smages. Det menes, at radon
årligt er medvirkende årsag til ca. 300 dødsfald i Danmark.
Vi ser på, hvad radon er, de sundhedsmæssige konsekvenser og
hvordan man kommer problemet til livs i både nybyggeri og i
eksisterende byggeri.
v/ Distriktschef Roald Sølager, Isola

10.15 - 10.30

Pause

10.30 - 12.00

Støj i byen - regulering og håndtering
De seneste år har Københavns Kommune oplevet en markant stigning af
støj-, lugt- og støvklager. Gennem tre indlæg ser vi på, hvordan støj
kan reguleres og håndteres, således at både borgere og byggepladser
tilgodeses.
• Miljøstyrelsens nye vejledning om miljøaktivitetsbekendtgørelsen og
dens konsekvenser for støjregulering af bygge- og anlægsprojekter i
Københavns Kommune
v/ Miljømedarbejder David Ramati, Københavns Kommune
• Ændringer i den ny bygge- og anlægsforskrift i Københavns Kommune
v/ Enhedschef Søren Geert Nielsen, Københavns Kommune
• Støjregulering af metrobyggeriet set ud fra entreprenørperspektiv
v/ Miljøinspektør Laust Ohlsen, Københavns Kommune

12.00 - 13.00

Frokost

13.00 - 13.30

De sundhedsskadelige aspekter af fugt og skimmel i boligen
De skærpede energikrav til vores byggeri har medført øgede
isoleringskrav med risiko for skimmelvækst. Nye materialer, herunder
MgO-plader, medfører også nye fugt- og skimmelproblemer ved at
overføre salte til de bagvedliggende trækonstruktioner.
Hvilke krav stiller de nye udfordringer til bygningens dampspærre og
ventilation? Og hvordan kan fugtproblemer afhjælpes og forebygges?
v/ Direktør Tommy Bunch-Nielsen, BUNCH BYGningsfysik

Henrik Eggersen

Steffen Loft

Roald Sølager

Tommy BunchNielsen

13.30 - 14.00

Kransikkerhed og nye tekniske hjælpemidler på byggepladsen
En korrekt brug af kraner og tekniske hjælpemidler er en vigtig faktor
for de sikkerhedsmæssige forhold på byggepladsen. Et antal ulykker og
påbud på disse områder tyder på, at sikkerheden ikke er orden i
Danmark.
BAMBUS præsenterer de alvorlige sikkerhedsrisici, der er i forbindelse
med anvendelse af kraner, mobilkraner og anhugning af emner m.fl. på
byggepladsen samt de initiativer, der er i byggebranchen, og den
vejledning, der kommer til at forebygge disse risici. BAMBUS
præsenterer også de nyeste og relevante, tekniske hjælpemidler, der er

Evald Zacho

på vej her i 2017.
v/ Arbejdsmiljøkonsulent Evald Zacho, BAMBUS
Niels Salling
14.00 - 14.30

Pause med kage

14.30 - 15.00

Nye grænseværdier for PCB og fortolkning af håndtering af
tungmetaller
Hvordan skal de nye grænseværdier for PCB håndteres i praksis, og
hvordan skal de nye tolkninger af tungmetalforurenet affald anvendes i
praksis ved renoveringsprojekter?
v/Arbejdsmiljøkoordinator Niels Salling, Hussvamp Laboratoriet og
Direktør/Arbejdsmiljøkoordinator Henrik Eggersen, Eggersen Miljø &
Sikkerhed ApS

15.00 - 15.45

Affaldshåndtering Hvor bliver det forurenede og miljøfarlige affald af?
Det miljøfarlige affald fra Danmarks byggepladser screenes,
undersøges, anvises af kommunerne, miljøsaneres og sorteres, men
hvad sker der så?
•
Bliver alt det miljøfarlige anvist af kommunerne?
•
Sorteres og bortskaffes det miljøfarlige og forurenede affald
lovligt og korrekt - og hvor ender det?
v/ Udviklingskonsulent Henrik Wejdling, AffaldPlus+

15.45 - 16.00

Afslutning og tak for i dag
v/kursusleder Henrik Eggersen, Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Henrik Weidling

Praktiske oplysninger
Tid og sted
Konferencen afholdes den 3. maj 2017 kl. 9 – 16 i HUSET Middelfart, Hindsgavl Allé 2,
5500 Middelfart.
Pris
Konferencen koster kr. 2.950, hvis du tilmelder dig senest den 1. april 2017. Herefter
koster konferencen kr. 3.450. Alle priser er ekskl. moms.
Tilmelding
molio.dk/kurser/konferencer/
Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.
Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.
Afmelding
Afmelding er vederlagsfrit indtil 4 uger før kursusstart. Ved senere afmelding opkræves
et gebyr på 50 % af kursusprisen, dog 100 % hvis afmeldingen sker senere end 7 dage
før kursusstart. Afmelding skal ske skriftligt til kurser@molio.dk.
Aflysning
Molio forbeholder sig ret til at aflyse arrangementet. Meddelelse herom vil omgående
blive givet de tilmeldte, og kursusafgiften vil blive betalt tilbage.
Yderligere informationer
På molio.dk/kurser/konferencer/ kan du læse mere om konferencen. Har du spørgsmål,
er du velkommen til at kontakte Hanne Høeg Jensen på tlf. 70 12 06 00 eller på
kurser@molio.dk.
Nyhedsmail
Hold dig opdateret med vores nyhedsmail. Få aktuelle nyheder om kurser og konferencer
serveret direkte i din indbakke. Som modtager af vores nyhedsmail er du den første, der
får besked, når vi udbyder et nyt kursus.
Du har desuden mulighed for at få særlige rabatter og deltage i konkurrencer og gratis
webinarer. Vi sender nyhedsmail ud ca. 3 gange om ugen, og du kan til enhver tid
afmelde dig igen. Tilmeld dig nyhedsbrevet nu på: molio.dk/kurser/
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