
siger erfaringerne i forhold til konstruktiv beskyttelse, holdbarhed 
og byggeskik? I dette indlæg vil Direktør i Træinformation Mikael 
Koch ud fra erfaringerne, sammenholdt med traditionel byggeskik 
for træbyggerier, uddrage væsentlige ledetråde for den øgede 
anvendelse af træ i facaden.

Frokostpause
Besøg standene uden for kursuslokalet

Vindspærrer – Tommy Bunch-Nielsen 
Bunch Bygningsfysik ApS

Komplekse højhus-facader – Dr. Thomas Henriksen Dr-Ing, M.Sc 

Eng, CEng, MIStructE, Henriksen Studio

Pause

Vinduer i højisolerede ydervægge – Montering, 
opklodsning ogfugning – Walter Sebastian NCC Danmark A/S

Erfaringer med vinduer monteret i højisolerede facader viser at der 
ofte opstår skader som følge af ustabilitet i montagesystem eller de 
omkringliggende konstruktioner. I dette indlæg sætter Sebastian 
Walther Bryan dels lys på hvordan man historisk har monteret 
vinduer, og de relativt nye forudsætninger og problematikker vi ser 
som følge af vinduesmontage i højisolerede ydervægge hvor vinduer 
placeres væk fra hovedkonstruktionerne. Ydermere gennemgås 
2 for indlægget relevante BYG-ERFA blade og baggrunden for 
udarbejdelse heraf.

Tak for nu og på gensyn på Facadedagen 2023
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Registrering og morgenmad

Velkomst, introduktion og program – Erik Brandt BUILD (tidl.SBi)

Ydervægge overordnede krav og ønsker – Erik Brandt BUILD

Hvilke krav stilles der til facader, hvordan honorerer vi som ansvarlige 
de ofte komplekse krav, og hvad kan vi lære af fortidens synder.  I sit 
indlæg ”Ydervægge” kommer Erik Brandt vidt omkring.

Curtainwalls (påhængsfacader) – Carl Axel Lorentzen Glasfakta

Valg af facadesystem og curtainwalls med glas er en lille videnskab, 
der kræver såvel stor viden og erfaring. Det bekræfter Carl Axel 
Lorentzen fra Glasfakta i dette indlæg, hvor han sætter lys på 
funktionskrav til både facadesystemer og glasvalg som sikkerhed, 
sikring, støj samt ikke mindst energi og indeklimaforhold.

Pause

Isolering og tyndpuds – Dorte Johansen Byggeskadefonden

Tyndpuds på isolering som udvendigt facadeisoleringssystem er 
populært. Udvendig wrapping af bygninger yder en yderst effektiv 
isolering uden kuldebroer, men efter nogle års erfaringer med 
konstruktionen, viser det sig at systemet har svagheder, og kræver 
stor opmærksomhed i såvel udførelse som drift, for at undgå en 
række skadestyper. Teknisk sagsbehandler Dorte Johansen fra 
Byggeskadefonden redegør i sit indlæg for vigtige forudsætninger 
ved tyndpuds på isolering, og for Byggeskadefondens erfaringer med 
forskellige skadestyper samt muligheder for skadesudbedring.

Træbeklædning og CLT i facader – Mikael Koch Træinformation

Anvendelse af træ som facademateriale og CLT i facadeopbygning er, 
med den grønne omstilling af byggeriet, hastigt på vej frem. Der er hen 
over de seneste år bygget adskillige danske træbyggerier, men hvad 

Viden om facader
i fremtidens byggeri
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Program

Facadedagen er konferencen, hvor centrale 
aktører mødes for at høre om nyeste regler, teknik 
og løsninger inden for området og for at netværke.

På Facadedagen 2022 præsenteres du for den nyeste 
viden inden for facade-området. Forvent også at få et 
overblik over de nyeste regler, teknikker og praktiske 
løsninger på aktuelle temaer vedrørende facader.

Samlet set vil du blive bedre rustet til at foretage de 
rette valg, inspireret til gode løsninger, sikret overblik 
over, at overholde gældende regler og rig lejlighed til at 
netværke med samarbejdspartnere og videnspersoner.

Facadagen er for arkitekter, rådgivere, entreprenører 
og bygherrer, som beskæftiger sig med facader i 
forbindelse med nybyggeri og renovering.

Lokation

28. april 
fra 9.00-16.30
Hindsgavl Alle 2 
5500 Middelfart


