2017
KLARSKOVGAARD
KORSØR
DANMARK
29.-31. AUGUST

INVITATION TIL

NORDISK VANDSKADE SEMINAR 2017
Nordisk vandskadegruppe indkalder igen vådrumsspecialister fra hele norden til
”Nordisk vandskade seminar 2017”, der finder sted i den danske by Korsør. Nordisk
vandskadegruppe har i 2017 særligt fokus på udfordringer i byggeriet, køkkenet som
det nye vådrum, forebyggelse af fugt- og vandskader og ikke mindst forskning og udvikling. I seminaret er også den traditionelle seminarmiddag, hvor uddelingen af ”store
nordiske vandskadepriset” finder sted. Nordisk vandskadeseminar byder også på en
tur til fortidens byggeri, når den indlagte studietur tager os tilbage til vikingetiden.

PROGRAM

(ændringer kan forekomme)

Tisdag 29 augusti
16.00

Buss avgår från Köpenhamns flygplats till Korsør

18.30

 et-together arrangemang med utställning, buffé och
G
samkväm

Torsdag 31 augusti
TEMA: Forskning och utveckling (Ordförande: Rolf Kling)
09:00	
Behov av forskning inom mögel- och vattenskadeområdet
Olafur Wallevik, NSI (IS)
Funktionsprovning av tätskiktsystem för våtutrymmen
Peter Bratt, Länförsäkringar (S)

Onsdag 30 augusti
08:55

 älkommen till Nordiskt Vattenskadeseminarium 2017
V
Borgmästare Steen Knuth, Slagelse kommun

TEMA: Utmaningar i byggandet (Ordförande: Thomas Helmerson)
Utmaningar med nya produkter – livslängd på våtrum,
installationer och tätskikt
Leon Buhl, Teknologisk Institut (DK)
	
Besiktningsdokumentation på byggplatsen
?? (SF)

 eparation av ingjutna golvvärme- och vattenrör utan förR
störande ingrepp i golvet
Per Sundberg, Topdanmark (DK) och Kim Laursen, Unipak
A/S (DK)
10:30-11:00 KAFFE
Reparation av avloppsrör
Pål Harstad, SINTEF (N) och Karolina Stråby, SINTEF (N)
Reparationsmetoder för våtrumsgolv
Arne Nesje, SINTEF (N)

 uktskador efter vattenskador, riktiga eller ogrundade risker
F
Johan Mattson, Mycoteam (N)

Kunskap och attityder i byggprocessen
Bjørn Grimsrud, Fagrådet for våtrom (N)

10:45-11:15 KAFFE
13:00
Kvalitet från offert till utförande
Anders Neander, Stockholms Byggmästareförening (S)
		
Produktgodkännde. CE-märkning enligt harmoniserade
standarder och nordiska nationella byggnormskrav
Martin Strand, DIBK (N)

LUNCH

14:00	
Buss till Köpenhamns flygplats (ankomst till Kastrup cirka
15:30) Flygtid tidigast klockan 17:00

12:15-13:15 LUNCH
TEMA: Köket det nya våtrummet (Ordförande: Oddvar Stensrød)
Kökets funktionella och tekniska utveckling
Jonas Engberg, Ikea (DK)
 andskaderisker i kök. Försäkringsbranschens fokus på
V
vattenskador i kök
Lars Angell, Tryg Forsikring (N)
 eknisk utformning av kök med hänsyn till vattenskaderisker
T
Fredrik Runius, Säker Vatten (S)

UDSTILLING

14:45-15:15 KAFFE
TEMA: Skadeförebyggande arbete (Ordförande: Oddvar Stensrød)
Vatteninstallation i stora byggnader. Vattenskaderisker, rör,
inspektion, utbytbarhet, klamring
Lars-Erik Fiskum, SINTEF (N) och Kasper Boel Nielsen, Byggeskadefonden (DK)
 äckageskydd med vattenstoppventil/vattenfelsbrytare.
L
Montering, funktion och drift
Leon Buhl, Teknologisk Institut (DK)
16:30

Studiebesök till Trelleborg vikingaborg

19:30

Seminariemiddag  
Utdelning av det Stora Nordiska Vattenskadepriset 2017

Deltagere i seminaret kan ved ”get together” arrangement tirsdag
den 29. august etablere en udstillingsstand for fremvisning af
relevante produkter.
Det er kun tirsdag aften der må udstilles. Udstillingsstand skal være
pakket væk under selve seminaret.
Opstilling af stand og bemanding er op til deltagerne, dog skal alle
personer på standen være tilmeldt seminaret.
Det er gratis at udstille for deltagere i nordisk vandskadeseminar

PRAKTISKE OPLYSNINGER
STED: Comwell Campus Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, DK 4220 Korsør. Tlf.nr.: +45 72162000
Seminar afvikles i perioden tirsdag den 29. august 2017 kl 17.30 (CPH lufthavn kl 16) - torsdag den 31. august kl 14 (CPH lufthavn 15.30)
PRIS for deltagelse i seminar: 4.600 dkr (incl moms/eksl. overnatning)
(Deltagelse i indlagt studietur og seminarmiddag er inkluderet)
PRIS for tilvalg af overnatning: 2 x 945 dkr i enkeltværelse
PRIS for tilvalg af transport fra/til CPH lufthavn: 350 dkk/deltager
TILMELDING HER
Nordisk Vandskadegruppe web: www.teknologisk.dk/nordisk-vandskadegruppe/seminar-2017/25275

