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ERFA-MØDER
Energibesparelser og godt indeklima ved energirenoveringer

For medarbejdere inden for byggeri og drift, herunder direktører, forretningsførere, bygge- og  

tekniske chefer, driftschefer og projektledere.

I de nærmeste år skal de almene boliger energireno-
veres og moderniseres for et tocifret milliardbeløb. 
Den store udfordring er, at resultaterne fra de gen-
nemførte projekter sjældent har leveret de forventede 
energibesparelser eller et godt indeklima. Dette læg-
ger en naturlig dæmper på investeringslysten. 

En succesrig modernisering, der udnytter såvel de 
tekniske som de adfærdsmæssige muligheder for 
sunde og energieffektive boliger, forudsætter et tæt 
samspil, klar arbejdsdeling og fælles succeskriterier 
mellem henholdsvis arkitekt, entreprenør, driftsperso-
nale og beboere. 

Med afsæt i et nyt projekt fra domea.dk, sætter vi fo-
kus på energibesparelser og godt indeklima ved ener-
girenoveringer i den almene boligsektor. 

PROGRAMMET 
1. Velkommen til dagens ERFA-møde

v/Niklas Jarnit og Mikkel Jungshoved, BL
2. Bedre indeklima ved renoveringer

v/Anton Ahnfelt-Rønne, domea.dk
3. Pause
4. Lokal case fra en boligorganisation
5. Workshops – hvad virker – erfaringsgrupper
6. Opsamling og sandwich

Som deltager på ERFA-mødet får du: 
• Viden og værktøjer fra projektet: Bedre indeklima

ved renoveringer
• Erfaringer fra domea.dk’s projekter med dynamiske

varmeregnskaber og Smart Autotuning
• Konkrete erfaringer fra andre boligorganisationer
• Mulighed for videndeling

TID OG STED 
Møderne afholdes 4 forskellige steder i landet: 

5. december 2019, kl. 9-12 på Aalborg Kongres og
Kulturcenter Europa Pl. 4, 9000 Aalborg (maks. 40
deltagere)

9. december 2019, kl. 9-12 BL, Studiestræde 50, 1554
København V (maks. 40 deltagere)

10. december 2019, kl. 9-12 på Hotel Skanderborghus, 
Dyrehaven 3, 8660 Skanderborg (maks. 40 deltagere)

11. december 2019, kl. 9-12 på Hotel Norden, 
Storegade 55, 6100 Haderslev (maks. 30 deltagere)

DELTAGELSE OG TILMELDING 
Fristen for tilmelding er en uge inden mødets 
afholdelse.
Tilmelding sker efter ”først til mølle-princippet”.
Tilmelding sker elektronisk via BL’s hjemmeside under 
punktet selvbetjening/kurser-og-uddannelse/ klik her!
Pris for tilmelding og deltagelse på ERFA-mødet er 
750 kr. pr. deltager. Vær opmærksom på, at der vil 
blive opkrævet ”no show fee”.

ARRANGØR 
BL arrangerer ERFA -møderne i samarbejde med 
AlmenNet og DriftsNet. Læs mere på:  
https://selvbetjening.bl.dk/driftsnet/arrangementer-og-
netvaerk/erfa-moeder/

SPØRGSMÅL 
Har du spørgsmål, kan du kontakte:
Mikkel Jungshoved på tlf.: 3376 2028 /
e-mail: mju@bl.dk
Niklas Jarnit på tlf.: 3376 2071 / e-mail: nja@bl.dk


