ConClip: konstruktion af passivhuse i høj kvalitet
Passivhuse er den førende europæiske byggeteknologi og
er samtidig den hurtigst voksende standard inden for
lavenergi-byggeri. Indtil videre er 30.000 bygninger opført
ved hjælp af denne byggeteknologi. Passivhuse er ikke
kun energibesparende og en gevinst for miljøet; brugerne
af passivhuse oplever også helbredsmæssige fordele. Til
trods for den store succes står den nye byggeteknologi
over for tre udfordringer, der skal løses.
Kvaliteten af konstruktionen
Da teknologien bag passivhuse er forholdsvis ny, er der
risiko for konstruktionsfejl i opførelsen af bygningerne.
ConClip udpeger de væsentligste fejl, der kan opstå i
bygningsarbejdet, og tilbyder en øjeblikkelig løsning på
konstruktionsproblemerne ved detaljeret at eksemplificere
den korrekte monteringsmetode i videoklippene.

Uddannelse af håndværkere og tilsynsførende på pladsen
En anden udfordring ligger i den manglende uddannelse af
håndværkere og tilsynsførende inden for passivhuse og
deres særlige konstruktionskrav. ConClip tilbyder hurtigt
den nødvendige viden gennem korte, flersprogede videoklip
(ConClips), og man er altid sikret let adgang via mobilen.
Én fælles europæisk kvalitetsstandard
Den tredje udfordring, passivhuset står over for, er de
forskellige europæiske krav, der stilles til passivhusets
konstruktionskvalitet. ConClip samler ti byggeorganisationers viden på området og præsenterer én samlet forståelse,
der kan implementeres i undervisningen på erhvervsuddannelser og på andre uddannelsesinstitutioner i Europa.
Informationen er tilgængelig på otte forskellige sprog via
ConClip-hjemmesiden – og er ganske gratis.

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europakommissionen. Denne publikation afspejler udelukkende forfatterens egne holdninger, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for nogen brug, der baseres på baggrund af oplysningerne givet her.

ConClip Partner
ConClip er en gratis e-læringsplatform, der sætter fokus på konstruktionen af passivhuse

www.conclip.eu

ConClip er redskabet, der tilbyder den
helt særlige viden inden for passivhuse og deres konstruktion – direkte på mobilen!

Håndværkere og tilsynsførende på pladsen:
Med ConClip videoklippene får du hurtig og let adgang
til den nødvendige viden omkring konstruktionen af
passivhuse – direkte på mobilen!

Undervisere:
ConClip videoklippene er en effektiv og moderne
tilgang til uddannelse inden for passivhuse og er
med til at sikre bygninger af den højeste kvalitet.

Byggefirmaer:
ConClip videoklip er en innovativ og ny metode skabt
til og for håndværkere på byggepladsen, så de hurtigt
kan tilegne sig ny viden, der hjælper til en fejlfri og
bedre opførelse af passivhuse!

ConClip - en ny kvalitet i konstruktionsarbejde
Passivhuse kræver en helt ny kvalitet inden for konstruktionsarbejde. ConClip sætter fokus på de
største faldgruber i konstruktionsarbejdet og tilbyder
en hurtig og øjeblikkelig løsning.
ConClip - nye færdigheder til håndværkere
Håndværkere har brug for at tilegne sig nye færdigheder for at kunne arbejde så effektivt som muligt med
passivhusets teknologi. ConClip tilbyder hurtig og nem
adgang til den relevante viden inden for området.
ConClip - én fælles europæisk tilgang
Der er behov for én fælles europæisk tilgang til passivhuse og deres konstruktion. ConClip sammenfatter ti europæiske byggeorganisationers viden på området til én samlet kvalitetsstandard, der kan
benyttes på tværs af landegrænser.

den gratis online læringsplatform om konstruktionen af passivhuse
Den nye ConClip platform www.conclip.eu er en gratis
e-læringsplatform, der indeholder instruktionsvideoer
om passivhuse og deres konstruktion. Her har du mulighed for at søge på, udvælge, se og downloade de
ConClips, som du har behov for i dit daglige arbejde.
ConClip er på nuværende tidspunkt i gang med at udvikle den første serie af flersprogede videoklip til ConClip-platformen. Den første serie af ConClips bliver
præsenteret i efteråret 2015 og umiddelbart herefter offentliggjort. Hold dig opdateret og vær blandt de første til
at få besked, når de første ConClips bliver lagt ud på
platformen. Tilmeld dig nyhedsbrevet på www.conclip.eu!

✃

- bliv en del af projektet!
Interessenter og andre fra byggebranchen har mulighed for at blive en del af ConClip-projektet og
dermed få del i alle fordelene.

Kontakt ConClip direkte via www.conclip.eu eller udfyld
nedenstående med relevant information, så vender vi
tilbage hurtigst muligt.
Jeg ønsker at blive en del af ConClip. Vær venlig at
kontakte mig.

Du vil komme til at spille en vigtig rolle i udviklingen
af en europæisk kvalitetsstandard inden for passivhuse.

Navn

Du vil modtage støtte til formidling og har ret til at få
del i brugen af de flersprogede videoklip fra projektet.

Stilling

Potentielle partenere i projektet er:
• Beslutningstagere og interessenter i bygge- og
anlægsbranchen
• Undervisere inden for bygnings- og konstruktionsfag
• Interessentgrupper og interesseorganisationer
inden for branchen

Virksomhed

E-mail
Sendes til ConClip, Webgasse 29/3, 1060 Vienna, Austria

