
INVITATION TIL INNOBYG FORÅRSKONFERENCE 2015 

BÆREDYGTIGT BYGGERI 

ER DANMARKS FREMTID 
- En konference med afsæt i de bæredygtige initiativer i den Byggepolitiske Strategi 
I november 2014 lancerede Regeringen den Bygge-

politiske Strategi under overskriften ”Vejen til et  

styrket byggeri i Danmark”.  

Strategien indeholder bl.a. et punkt om bæredygtig-

hed, som består af følgende 5 initiativer: 

 Frivillig bæredygtighedsklasse 

 Vejledningsindsats på bæredygtighedsområdet 

 Task force for bæredygtige byggematerialer 

 Koordineret indsats for genbrug af mursten og an-

dre byggematerialer 

 Genanvendelse af bygningsmasse, der er en del 

af kulturarven 

Den 12. marts 2015 inviterer InnoBYG til forårs-

konference, hvor vi tager afsæt i de fem initiativer.  

For hvordan spiller initiativerne sammen med ”den 

virkelige verden”? Og hvordan kan branchen bruge 

initiativerne konstruktivt? Vi får branchens bud på at 

bringe strategien i spil i forhold til hverdagen i bygge-

riet og ser desuden nærmere på, hvordan initiativer-

ne passer ind i allerede eksisterende initiativer. 

Vi har inviteret en række oplægsholdere, som hver 

især har praktisk eller teoretisk erfaring med områ-

derne i strategien. Sammen med dem dykker vi ned i 

de enkelte initiativer og får branchens feedback på, 

hvordan den bæredygtige fremtid i byggeriet ser ud.  

Vil du være med i debatten og komme med dit input? 

Så mød op den 12. marts - det er kun i fællesskab vi 

kan få strategi og virkelighed til at stemme overens. 

 

Praktisk info 

Konferencen afholdes på Teknologisk Institut,  

Gregersensvej 1, indgang 1, konferencesalen. Det koster kr. 400 

at deltage for InnoBYG medlemmer og kr. 800 for ikke-

medlemmer. Studerende kr. 160. Alle priser er uden moms.  

Tilmeldingsfrist den 9. marts 2015. Herefter betales fuldt  

deltagergebyr ved afmelding. 



PROGRAM 
09.00  Morgenmad og registrering 

 
09.30   Velkommen og formål med dagen  
  v/ Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri og styregruppeformand i InnoBYG 

09.45  Intro til den Byggepolitiske Strategi med bæredygtighed i fokus  
  v/ Dorte Nøhr Andersen, vicedirektør i Energistyrelsen 

 

10.15  Intro til Frivillig bæredygtighedsklasse  

10.20  DGNB Danmark - erfaringer og fremtid  
  v/ Mette Qvist, direktør i Green Building Council 

10.40  Aktivhus Danmark  
  v/ Kurt Emil Eriksen, Generalsekretær Active House Alliance  

11.00  Bæredygtighedsklasser set fra Rådgivere 
  v/ Signe Kongebro, Arkitekt MAA og partner, Henning Larsen Architects 

 
11.20  Kort pause 

 

11.30  Intro til Koordineret indsats for genbrug af mursten og andre byggematerialer 

11.35  Cirkulær økonomi, lære af naturen  
  v/ David Goehring, Arkitekt, Chora Connection 

 
11.55  Netværksfrokost 

 
12.55  Genbrug i praksis  
  v/ Tom Jørgensen, indkøbschef og medejer af Genbyg  

13:15  Håndtering af affald og ressourcer - et InnoBYG projekt  
  v/ Martin Nerum Olsen, teamleder, Teknologisk Institut og Rasmus Jørgensen, ejer af KALK 

   

13.35  Intro til vejledningsindsats på bæredygtighedsområdet 

13.40  LCA og LCC værktøjer  
  v/ Harpa Birgisdottir, seniorforsker, SBi 

 

14.05  Netværkspause 

   

14:30  Intro til Task force for bæredygtige byggematerialer 

14.35  Kommissionens arbejde og branchens egne initiativer  
  v/ Mathias Høeg, Chefkonsulent, EPD Danmark 

   

15.00  Intro til Genanvendelse af bygningsmasse, der er en del af kulturarven 

15.05  Kulturarv – klassens umulige dreng eller en inspirerende ressource? 
  v/ Thea Bech-Petersen, Restaureringsarkitekt, Teknologisk Institut 

 

15.30  Opsamling og afslutning 

 
16.00   Netværkscafe  

16.45  Tak for i dag 


