
DESIGN & SPORBARHED 
CIRKULÆRT 

EN ILLUSION ELLER ET REALISTISK  
BUD PÅ FREMTIDENS BYGGEBRANCHE 

 

? 

PRAKTISK INFO 
Konferencen afholdes torsdag d. 17. maj, 2018, fra kl. 09.30-15.45, på Teknologisk 
Institut, Gregersensvej 1, 2630 Taastrup, indgang 1, konferencesalen. 

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt.  

Vi forbeholder os ret til at fakturere et no-show gebyr på kr. 500,- ved udeblivelse 
eller for sen afmelding. Hvis man bliver forhindret på dagen er man velkommen til at 
sende en anden deltager afsted. 

Målgruppen for konferencen er alle der interesserer sig for cirkulær økonomi. 

 

TILMELD DIG HER 

Bygge- og anlægsbranchen har fået øjnene op for cirkulær økonomi, hvor den helt 

store udfordring og mulighed er byggeaffald. Det handler om minimering af affald, 

om hvordan vi designer vores byggerier og vores byggepladser og ikke mindst om 

sporbarhed. Vi skal vide hvad vi bygger ind i vores byggeri og hvordan vi skiller det 

ad igen – og vi skal være helt sikre på, at vi bygger sundt og uden giftige stoffer.  

I den cirkulære verden er mulighederne mange. Alligevel bliver ikke alle gode ideer 

til markedsnære løsninger. Men hvordan griber vi de mange muligheder og realise-

rer dem, uden at gå på kompromis med sundhed, sikkerhed og bygbarhed?  

OM KONFERENCEN 

På denne konference ser vi på realistiske muligheder og på, hvordan vi skal navige-

re i en cirkulær verden af design, sporbarhed og dokumentation – en nødvendighed, 

hvis vi for alvor skal have det cirkulære ind under huden og gøre affald til det grønne 

guld. 

MØD BLANDT ANDRE 

NCC Danmark, Miljø– og Fødevareministeriet, Komproment, Vandkunsten,  

Realdania By & Byg samt Teknologisk Institut. 

VEND og  

se programmet 

https://www.innobyg.dk/aktiviteter/tilmeldinger/tilmelding-til-konference-om-cirkulaert-design-og-sporbarhed/


PROGRAM 

9.30  Registrering og morgenmad 

10.00  Velkommen og intro til dagen 

 v/ Mette Glavind, Direktør, Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg 

10.05 Sigtelinjer for den cirkulære økonomi i byggeriet  

v/Aruwa Bendsen, Teknisk Rådgiver, Miljø– og Fødevareministeriet  

10.30 Hvordan kan vi tænke cirkulært, når vi bygger? 

v/Anna-Mette Monnelly, bæredygtighedschef, NCC Danmark A/S 

11.00  Pause 

11.20  Cases fra Teknologisk Institut 

 Case 1 -  Minimering af affald fra byggeplads  v/Katrine Hauge Smith, Seniorkonsulent 

 Case 2 - Indbygning af sporbarhed i beton v/Katja Udbye Christensen, Faglig leder 

 Case 3 - Design af murværk til adskillelse v/Abelone Køster, Faglig leder 

12.00 Frokost 

12.45  Sikring af cirkulære facader med dokumentation og design 

 v/Mads Røge, CSR & Miljø chef, Komproment 

13.15  Design for disassembly i præfabrikeret byggeri – Et InnoBYG projekt  

v/Ulrik Stylsvig Madsen, lektor, CINARK/KADK 

13.45 Samarbejde som vejen frem mod cirkulært byggeri 

v/Christina Grann Myrdal, projektleder, Aalborg kommune  

14.15 Pause 

14.30 Paneldebat 

Hvilke krav skal vi stille til vores byggeri, hvis vi skal have mindre affald? Er den bedste måde at bygge 

holdbart eller skal vores huse bygges så de kan skilles ad og genbruges eller skal vi bygge således, at vi 

kan få råmaterialerne igen til en ny produktion?  

 Paneldeltagere: 

Søren Nielsen, partner, Vandkunsten 

Mads Røge, CSR & Miljø chef, Komproment 

Thea Bech-Petersen, restaureringsarkitekt, Teknologisk Institut 

Thomas Kingo, Kingo Karlsen  

Jørgen Søndermark, Realdania By og Byg 

Anke Oberender, VHGB  

 Paneldebatten faciliteres af Mette Glavind, Teknologisk Institut 

15.30 Opsamling 

v/ Moderator 

15.45 Tak for i dag 

 

Moderator for dagen: Grith Bech-Nielsen, Netværksleder, InnoBYG 


