
Registrering, networking og morgenmad
Velkommen til dag 1 v/ Christina Hvid, Molio
Internationalt oplæg v/ Ken Webster, forsker og forfatter til bogen The Circular Economy: A Wealth of Flows
Paneldebat med Jesper Kort Andersen Lejerbo Gitte Krusholm Nielsen DANSKE TEGL Gitte Haar Center for 
Cirkulær Økonomi Thomas Søgård Sindinger J-Jensen Martha Lewis Henning Larsen Gitte Gylling Olesen Rambøll

Frokost og networking

Parallelle sessioner

Pause og networking

Parallelle sessioner

Pause og networking

Åben i udstilling m. interessante virksomheder og organisationer
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Bæredygtigt byggeri 
og design. Sælger det 
bygninger? 

TOVHOLDER
Pernille Skytte Brøste 
Byggesocietetet

Cirkulær økonomi 
i praksis 

TOVHOLDER
Richard Kristensen
Kingo Karlsen A/S

Er der økonomi i 
genbrug af materialer 
og elementer? 

TOVHOLDER
Anne-Mette Manelius 
Vandkunsten

Stiller bygherrer nok 
(konkrete) krav til 
cirkulær økonomi?

TOVHOLDER
Lars Hjort IDA Byg
Sigrid Sturlason MOE

Leverandørernes 
rolle i omstillingen 
til cirkulært byggeri

TOVHOLDER
Bo Riisbjerg Thomsen
Molio

Dag 1 

Standarder, regler og 
regulativer - hvordan 
understøtter de 
cirkulær økonomi?

TOVHOLDER
Jesper Ring 
Frame

Den bæredygtige 
byggeplads

TOVHOLDER
Ole Berard 
Molio

LOKALE: HENNING LARSEN 1+2 LOKALE: HENNING LARSEN 3LOKALE: EXNER LOKALE: UTZON

LOKALE: EXNER LOKALE: HENNING LARSEN 1+2LOKALE: UTZON LOKALE: HENNING LARSEN 3

Myndighedens mulig-
heder og begrænsninger 
som driver for cirkulært 
byggeri 

TOVHOLDER
Anders Gideon 
DAKOFA



Registrering og morgenkaffe
Velkommen til dag 2 v/ Anke Oberender, VCØB
Cirkulær økonomi fra investorperspektivet v/ Olav de Linde, Ejendomsselskabet Olav de Linde
Sådan drives en cirkulær forretning i praksis v/ Thomas Kingo Karlsen, Kingo Karlsen A/S
Parallelle sessioner

Pause og networking

Parallelle sessioner

 

Frokost og networking

Parallelle sessioner

Tak for nu – snacks and drinks

Der vil fortsat være mulighed for at besøge 
udstillingen i løbet af eftermiddagen

Cirkulære byggematerialer og 
upcycling - hvor giver det mening?
 
TOVHOLDER
Niels Jakubiak Andersen Næste
Lene Brix MATTER bybrix
Anders Sørensen Enemærke & Petersen
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Er cirkulær 
økonomi en god 
business case?

TOVHOLDER
Gitte Haar Center for 
Cirkulær Økonomi

Hvad betyder 
digitalisering for 
cirkularitet i byggeriet?

TOVHOLDER
Mie Bjerre Wester 
buildingSMART Danmark

Dokumentation af 
cirkulære løsninger - 
hvad er miljøgevinsten?

TOVHOLDER
Harpa Birgisdóttir BUILD 
Lisbeth Ottosen DTU

Social bæredygtighed - 
kan det måles?

TOVHOLDER
Anders Sørensen
Enemærke & Petersen

Hvordan skaber 
vi forretning? 

TOVHOLDER
Anke Oberender 
VCØB

Fra forskning til praksis 
– en pitchsession

MODERATOR
Lisbeth Ottosen DTU

Program Dag 2 

Alternative greb i den 
cirkulære dagsorden

TOVHOLDER
Lise Lyngfelt Molander og 
Jacob Andreas Lützen Teknologisk Institut

Samarbejde og plan-
lægning, vejen til et bedre 
nedrivningsprojekt  

TOVHOLDER
Niels Trap Trap, Rose & Ekblad 
Jesper Salling Nielsen DI Dansk Byggeri

Kan kommunerne 
være løftestang for 
cirkulær økonomi? 

TOVHOLDER
Graves Simonsen 
Bygherreforeningen

Lokale: EXNER Lokale: HENNING LARSEN 3Lokale: UTZON Lokale: HENNING LARSEN 1+2
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Bæredygtigt byggeri og design. 
Sælger det bygninger? 
FACILITATOR

Henriette Falk Olesen Sweco Architects
DEBATØRER

Anna-Mette Monnelly NCC 
Jesper Hoffmann Scandibyg
Rasmus Olsen NREP 

DEBAT

Sessions

12.45

Dag 1 

TOVHOLDER

Pernille Skytte Brøste Byggesocietetet

INDHOLD

Det er vigtigere end nogensinde at byggebranchens aktører forholder sig til det at bygge bæredygtigt 
og indarbejder bæredygtighedsprincipper, visioner og mål i virksomhedernes strategi. Udover at tage 
ansvar som branche og bidrage til den grønne omstilling, CO2-reduktioner og de 17 verdensmål, så 
er økonomien en uundgåelig driver, når der tales bæredygtigt byggeri. Kan det overhovedet lade sig 
gøre både at bygge bæredygtigt og samtidig levere overskud og vækst i virksomhederne?

Det er det, vi skal diskutere i denne session, hvor vi stiller spørgsmålene: Holder business casen, når 
der bygges bæredygtigt og hvilke parametrer er med til at skabe både bæredygtige og sorte tal på 
bundlinjen?

18. august

LOKALE: EXNER



TOVHOLDER

Richard Kristensen Kingo Karlsen A/S

INDHOLD

Her får du en introduktion til cirkulær økonomi i praktisk anvendelse, demonstreret med to cases 
fra den virkelige verden. De praktiske udfordringer bliver gennemgået og der lægges op til en 
spændende debat om de grundlæggende forudsætninger for en god cirkulær økonomi.

Paneldebat om miljø- og ressourcekortlægning betydning for en god cirkulær økonomi.

Cirkulær økonomi i praksis
MODERATOR

Nina Koch-Ørvad lægger op til sessionen med 
en introduktion til cirkulær økonomi i anvendelse

OPLÆGSHOLDERE

Lisbeth Odsbjerg Rambøll
Richard Kristensen Kingo Karlsen A/S 
Michael Meldgaard Thomsen COWI
Rasmus Krag Tscherning

OPLÆG + PANELDEBAT

Sessions

12.45

Dag 1 

18. august

Case 1
Nedrivning af skole i Herning førte til 
direkte genbrug af betonelementer på ny 
genbrugsterminal i Horsens.

Case 2 
Erfaringer med bæredygtig nedrivning af 
Gladsaxe Skole fra udbud til aflevering af 
materialer og byggegrund.

LOKALE: UTZON



Er der økonomi i genbrug af 
materialer og elementer?
INDLÆGSHOLDER

Maria Saridaki Tegnestuen Vandkunsten 
Signe Bang Korsnes Arkitema
Nichlas Moos Heunicke 3XN/GXN

OPLÆG WORKSHOP

Sessions

12.45

Dag 1 

TOVHOLDER OG FACILITATOR

Anne-Mette Manelius Tegnestuen Vandkunsten

INDHOLD

Genbrug vinder frem i flere byggeprojekter og der er nu basis for at beregne omkostningerne ved 
selektiv nedrivning og de totaløkonomiske aspekter for nybyggeri. Denne session er en blanding af 
workshop og præsentationer med udgangspunkt i konkrete cases. Her serveres friske erfaringer fra 
CIRCuIT – Circular Construction in Regenerative Cities, et aktuelt udviklingsprojekt med 31 partnere, 
der udvikler metoder til mindre nedrivning og mere cirkulært byggeri. Hvordan ser Danmarkskortet ud 
for aktuelle genbrugsprojekter?

18. august

LOKALE: HENNING LARSEN 1+2



Leverandørernes rolle i omstillingen 
til cirkulært byggeri
INDLÆGSHOLDER

Peter Tranberg NTI
Michael Porskær NTI
Per Monby Saint Gobian
Jeppe Rasmussen Woodsense

OPLÆG WORKSHOP

Sessions

12.45

Dag 1 

TOVHOLDER 

Bo Riisbjerg Thomsen Molio

INDHOLD

Leverandørernes evne til at skabe og levere nye innovative løsninger er afgørende i omstillingen til 
cirkulært byggeri. På dette spor præsenterer nogle af landets førende aktører deres bud på løsninger, 
materialer og elementer, som kan lægge fundamentet for fremtidens bæredygtige byggeprojekter.
 
Hør indlæg fra NTI, Saint Gobain og Woodsense, som fortæller, hvordan de hver især bidrager med 
teknologi, know-how og materialer, som bidrager til den bæredygtige udvikling i byggebranchen.

18. august

LOKALE: HENNING LARSEN 1+2



Sessions Dag 1 

Standarder, regler og regulativer – 
hvordan understøtter de cirkulær økonomi?
DEBATTØRENE 

Helle Redder Momsen Udenrigsministeriet
Birgitte Ostertag Dansk Standard
Anna-Mette Monnelly NCC
Christian Hylgaard Kolding Kommune og VIA

DEBAT

TOVHOLDER

Jesper Ring Frame

INDHOLD

Det er vanskeligt at forestille sig, at vi vil lykkes med cirkulær økonomi på den store klinge, hvis vi ikke 
finder frem til ensartede begreber, processer, regler og samarbejdsformer i branchen – i Danmark 
såvel som i EU. Men hvordan kan regler og standarder egentlig understøtte cirkulær økonomi? Og 
hvad skal vi forvente os af fremtidens måde at arbejde med materialevalg, udvikling af projekter og 
dokumentation af vores valg? 

I denne debat vil vi høre om igangværende initiativer på EU-niveau og hvilken rolle Danmark spiller i 
den udvikling, bl.a. gennem arbejdet i CEN og Dansk Standard. 
Derudover vil vi høre om erfaringer fra konkrete projekter omhandlende udviklingen af et muligt dansk 
materialepas og hvordan der kan stilles krav til cirkulær økonomi i udbud.

I debatten vil vi høre korte indlæg fra nogle af de mest vidende aktører på den danske og europæiske 
scene, og vi vil debattere udfordringer og muligheder i forhold til nye standarder og regler inden for 
cirkulær økonomi.

18. august14.45

LOKALE: UTZON



Dag 1 Sessions

Den bæredygtige byggeplads 
MODERATOR

Ole Berard Molio

OPLÆGSHOLDERE

Anders Systad MT Højgaard
Lars Andersen NCC

WORKSHOP

TOVHOLDER

Ole Berard Molio

INDHOLD

Minimeret ressourceforbrug, øget genbrug, minimeret transport, mere el-drevet materiel er kun nogle 
af de tiltag, der skaber en mere bæredygtig byggeplads – og ofte er det, der er godt for miljøet også 
godt for bundlinjen. I denne workshop vil vi både se på, hvad en bæredygtig byggeplads er i dag, og 
hvordan teknologi og digitalisering kan være med til at skabe endnu mere bæredygtige byggepladser.  
Udover to spændende indlæg er der også tid til, at vi arbejder med hvad muligheder og potentiale 
betyder for deltagerne.

18. august14.45

LOKALE: HENNING LARSEN 3



Stiller bygherrer nok (konkrete) 
krav til cirkulær økonomi? 
MODERATOR

Tine Lange Responsible Assets
PANELISTER

Leonora Eberhardt BUILD 
Jens Breinholt PensionDanmark 
Hanne Ullum Bygherreforeningen 
Jens Runge Chefkonsulent i Københavns Kommune 

PANELDEBAT

Sessions Dag 1 

TOVHOLDER

Lars Hjort og Sigrid Sturlason IDA Byg

INDHOLD

Byggeaktiviteter står for 30% af CO2 udledning og 35% af alt affald i Danmark. Bygherrerne er en af 
samfundets største indkøbere og deres investeringer rækker ofte flere årtier ud i fremtiden. Derfor har 
de et særligt stort ansvar ift. den cirkulær samfundsudvikling. Hvis bygherrer stiller kvalificerede krav 
ift. cirkulær økonomi, kan det drive en cirkulær omstilling af hele sektoren. Men hvordan og hvilke krav 
kan/skal bygherre stille til cirkulær økonomi?

18. august14.45

LOKALE: EXNER



Sessions Dag 1 

Myndighedens muligheder 
og begrænsninger som driver 
for cirkulært byggeri 
MODERATOR 

Niels Trap Trap Rose & Ekblad
Anders Gideon DAKOFA
OPLÆGSHOLDER

Henriette Soja HORTEN
Tine Veng Basse Middelfart Kommune
Jette Bjerre Hansen NORRECCO

OPLÆG + DEBAT

TOVHOLDER

Anders Gideon DAKOFA

INDHOLD

Cirkulation af bygge- og anlægsaffaldet er nødvendigt for cirkulært byggeri. Langt det meste af det 
affald går på en eller anden måde gennem mindst en myndighed. 

I denne session ser vi på, hvilke muligheder og begrænsninger affaldsmyndigheden har for at 
katalysere og bremse det cirkulære byggeri – begge dele er nemlig vigtigt, hvis det cirkulære 
byggeri også skal blive sundt og bæredygtigt – både økonomisk og miljømæssigt. Samtidig vil vi 
debattere, hvordan kommunernes rolle kan være i fremtiden – så byggeriet bliver så cirkulært som 
muligt. 

18. august14.45

LOKALE: HENNING LARSEN 1+2



Dag 2 Sessions

Er cirkulær økonomi en god business case?
OPLÆGSHOLDER

Gitte Haar Center for Cirkulær Økonomi
Tina Snedker Kristensen Troldtekt 

OPLÆG + DEBAT 

TOVHOLDER

Gitte Haar Center for Cirkulær Økonomi

INDHOLD

Kom og få inspiration til at omstille din virksomhed til Cirkulær Økonomi og hvilke elementer, der bør 
indgå i et cirkulært byggeri. Forstå klimakoblingen og hvordan løsningerne på klimaudfordringerne 
kan blive et lokomotiv for en helhedsorienteret omstilling til en bæredygtigt samfund. Gitte Haar 
holder oplæg om, hvordan virksomheder omstiller til Cirkulær Økonomi samt om udfordringerne med 
de globale værdikæder og hvorfor verdensmålene også er virksomhedernes vigtigste plan. Der vil 
være korte oplæg af virksomheder, der har omstillet til CØ.

19. august09.50

LOKALE: UTZON



Kan kommunerne være løftestang 
for cirkulær økonomi? 
PANELISTER

Pernille Kern Kernel Region Hovedstaden
Klaus Kellermann Roskilde Kommune
Erika Yates Høje Taastrup Kommune 

SALONSAMTALE

Dag 2 

TOVHOLDER + MODERATOR

Graves Simonsen Bygherreforeningen

INDHOLD

Som landets samlet set største bygherrer og porteføljeejere afvikler eller udvikler kommunerne årligt 
egne bygninger for milliarder. Kommunerne er desuden ansvarlige for den fysiske planlægning af 
byerne og det åbne land, og spiller en central rolle i forhold til råstofudvinding og affaldshåndtering. 
Gennem bæredygtighedsstrategier, konkrete projekter og målrettede indkøb viser kommunerne i 
disse år vejen til, hvordan genbrug og genanvendelse kan indpasses i en ny cirkulær miljømæssig og 
social markedsøkonomi – på både nationalt og europæiske plan.

Sessions

19. august09.50

LOKALE: HENNING LARSEN 1+2



Dag 2 

Hvad betyder digitalisering for 
cirkularitet i byggeriet?
OPLÆGSHOLDERE

Britta T. Hougaard JELD-WEN
Thomas Graabæk GRAPHISOFT

DEBAT + WORKSHOP

FACILITATOR + TOVHOLDER

Mie Bjerre Wester buildingSMART Danmark 

INDHOLD

Det er godt for planeten at forlænge livet på vores byggematerialer. Enhver som har en lille skatte-
jæger eller von And i maven, får kløen i fingrene på nedrivningssites. Mængden af ressourcer er enorm. 
Men vejen til at give nyt liv til det gamle kan være dyr og besværlig. Så hvordan kan vi kortlægge 
ressourcerne bedre? Hvordan kan gamle gulvbrædder og vinduer få nyt liv uden at se stort på brand-
krav, miljø og sundhed? Og hvordan kan digitale værktøjer understøtte det hele? Det og meget mere 
forsøger vi sammen at blive lidt klogere på i denne session.

Sessions

19. august09.50

LOKALE: EXNER



Dag 2 

Samarbejde og planlægning, 
vejen til et bedre nedrivningsprojekt
ORDSTYRER

Jesper Salling Nielsen Dansk Industri 

DELTAGERE

Niels Trap Trap, Rose & Ekblad
Nico Jørgensen Kingo Karlsen A/S 
Kasper Sørensen Søndergaard
Nina Koch Værdibyg

OPLÆG + CASE

TOVHOLDER

Niels Trap Trap, Rose & Ekblad
Jesper Salling Nielsen DI Dansk Industri

INDHOLD

Nedrivning udgør en helt central del af det cirkulære byggeri. Det er hér materialer tages ud, og altså 
hér fundamentet for genbrug og genanvendelse af byggematerialer opstår. Cirkulær nedrivning stiller 
særlige krav til kvaliteten af nedrivningsarbejde, og dermed stiger behovet for professionel planlægn-
ing og godt samarbejde i nedrivningsprojekter. 

I denne session ser vi nærmere på Danmarks pt. største nedrivningsprojekt, nedrivningen af højhusene 
i Brøndby Strand. Vi hører om projektet, og stiller skarpt på planlægningsprocessen og hvad man har 
gjort for at sikre et godt samarbejde i projektet. Vi hører også om Værdibygs kommende vejledning, 
som samler branchens anbefalinger til, hvordan det gode samarbejde etableres og fastholdes gennem 
hele nedrivningsprocessen. 

Afslutningsvist skal vi høre om erfaringer fra TRUST-projekterne og diskutere i plenum, om strategisk 
samarbejde er vejen til bedre nedrivningsprocesser.
NY TEKST: Nedrivning udgør en helt central del af det cirkulære byggeri. Det er hér materialer tages 
ud, og altså hér fundamentet for genbrug og genanvendelse af byggematerialer opstår. Cirkulær ne-
drivning stiller særlige krav til kvaliteten af nedrivningsarbejde, og dermed stiger behovet for professi-
onel planlægning og godt samarbejde i nedrivningsprojekter. 

Sessions

19. august09.50

LOKALE: HENNING LARSEN 3



Dag 2 Sessions

Dokumentation af cirkulære løsninger – 
hvad er miljøgevinsten? 
OPLÆGSHOLDERE 

Karoline Gustavson Lendager
Ditte Lysgaard Vind Lendager
Charlotte Vartou Forsingdal Dansk Standard

DISKUSSION

TOVHOLDER

Harpa Birgisdóttir BUILD
Lisbeth Ottosen DTU

INDHOLD

I denne session kommer vi ind på hvor langt vi er nået med dette arbejde, men også hvad der 
mangler og hvilke barrierer der er. Vi tager fat i konkrete projekter vi har været med til, fx Upcycle 
House, Circle House og Ressourcerækkerne. Vi forventer at have oplægsholdere fra branchen med 
i vores session som har arbejdet med emnet. I øjeblikket er der stor fokus på reduktion af den 
miljømæssige belastning i byggeriet, hvor der især er fokus på at nedbringe klimabelastningen fra 
byggeri. Samtidig er der også fokus på byggesektorens cirkulære omstilling som kan medføre øget 
genbrug og genanvendelse, design for adskillelse, design for øget fleksibilitet mv. Snart bliver det 
krav at klimabelastningen ved alt nybyggeri skal dokumenteres ved udførelse af en LCA. Men hvordan 
dokumenterer vi den miljømæssige gevinst ved cirkulære byggematerialer? Hvordan kommer de i spil 
når bygningers bæredygtighed vurderes og måles? For at de cirkulære produkter skal kunne indgå i 
en bygnings LCA er der behov for miljødata for cirkulære byggematerialer, samt dokumentation på 
levetider og holdbarhed.

19. august11.30

LOKALE: UTZON



Dag 2 Sessions

Cirkulære byggematerialer og upcycling -
hvor giver det mening? 
MODERATOR 

Thomas Fabian Delman Circle Bank

OPLÆGSHOLDERE

Niels Jakubiak Næste
Lene Brix MATTER bybrix
Anders Sørensen Enemærke & Petersen

DEBAT

TOVHOLDER

Niels Jakubiak Næste
Lene Brix MATTER bybrix

INDHOLD

Cirkulære løsninger skal nu anvendes bredt i byggeriets økosystem og kan snart ikke længere betegnes 
som banebrydende. Upcycling og genbrug vil i fremtiden være mainstream og vil i stor skala indgå i 
både renoveringer og nybyggerier som byggeriets primære råvarer. Denne nødvendige omstilling er 
kolossal. Ikke bare for hele byggebranchen, men også for affaldssektoren.

Med nylige erfaringer fra branchen og med Thomas Fabian Delman som djævelens advokat stiller vi 
skarpt på spørgsmålet om mening, ikke bare nu, men også i byggeriets fremtid anno 2030.

19. august11.30

LOKALE: EXNER



Dag 2 Sessions

Hvordan skaber vi forretning?
MODERATOR

Anke Oberender VCØB 

OPLÆGSHOLDERE

Gitte Haar Center for Cirkulær Økonomi 
Rasmus Martens Jakobsen Transition Aps

OPLÆG + WORKSHOP 

TOVHOLDER

Anke Oberender VCØB
Jacob Andreas Lützen Teknologisk Institut 

INDHOLD

Vi har endnu ikke et effektivt marked for cirkulær økonomi. Vi ser så småt de første eksempler og cas-
es, hvor aktørerne lykkes med opgradering og genbrug af produkter, genanvendelse af materialer, 
cirkulære byggerier, om end der fortsat er en række ubesvarede spørgsmål i forhold til, hvordan man 
kan skabe en forretning, der bygger på principperne for cirkulær økonomi. I denne session dykker vi via 
oplæg og workshops ned i det økonomiske flow i det cirkulære byggeri.

19. august11.30

LOKALE: HENNING LARSEN 1+2



Dag 2 Sessions

Alternative greb i den cirkulære dagsorden  
MODERATOR

Lise Lyngfelt Molander Teknologisk Institut 

OPLÆGSHOLDERE

Mikkel Christensen Christianias Tekniske Forvaltning 
Martin Hedevang Andersen ORCA

OPLÆG + WORKSHOP 

TOVHOLDER

Lise Lyngfelt Molander og Jacob Andreas Lützen Teknologisk Institut

INDHOLD

Byggeaffald udgører en betragtelig del af den samlede mængde affald på verdensplan. Samtidigt ser 
vi få veletablerede eksempler på, hvordan cirkulær økonomi fungere i større skala i byggebranchen. 
Med udgangspunkt i to cases, der begge har en alternativ tilgang til udførelsen af cirkulær økonomi, 
forsøger vi at give inspiration til at undersøge nye muligheder. Gennem to workshops opfordrer 
vi deltagerne til at udfordre barrierer i forbindelse med skaleringen af CØ i byggebranchen og 
undersøge muligheder for nye løsninger.

19. august13.45

LOKALE: HENNING LARSEN 1+2



Dag 2 Sessions

Fra forskning til praksis – en pitchsession  
MODERATOR

Lisbeth Ottesen 

OPLÆGSHOLDERE

Lene Brix Circle Bank
Mia Scheel RUM
Klaus Jepsen RUM
Julia Nuβholz Aalborg University
Heidi Merrild Aarhus School of Architecture & SDU
Mia Kruse Rasmussen Aarhus University & Aalborg University, BUILD

OPLÆG + PITCHES

INDHOLD

Vi har i de senere år, set eksempler på small-scale-eksperimenter inden for cirkulært byggeri der 
har givet os et indblik i potentialet i byggebranchen. Det er dog stadig billigere, mere effektivt og 
hurtigere at bygge lineært, og byggebranchen står overfor en strukturel udfordring i den cirkulære 
transformation. Denne session vil præsentere nye tiltag og forskningsprojekter der sigter mod at 
skabe nye standarder for bæredygtigt byggeri. Herunder Circle bank der, med digital platform, 
har ambitioner om at udkonkurrere lineært byggeri og skabe branchens nye samarbejdsplatform 
til cirkulært byggeri. Og det cirkulære fyrtårnsbyggeri, Circle House, der har til formål at skabe 
et skalerbart cirkulært koncept og udbrede viden om cirkulært byggeri i hele branchen. Hertil 
vil sessionen byde på pitches fra igangværende forskningsprojekter om cirkulær økonomi i 
byggebranchen. 
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Dag 2 Sessions

Social bæredygtighed - kan det måles?  
FACILITATOR

Anders Sørensen Enemærke & Petersen A/S

OPLÆGSHOLDERE

Morten Nielsen National Museet
Vibeke Grupe Larsen PhD Forsker - Verdensmål/Bæredygtighed, Arkitekt MAA
Lasse Kjeldsen Center for Boligsocial udvikling (CFBU)
Christina Schultz Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA)

OPLÆG

TOVHOLDER

Anders Sørensen Enemærke & Petersen A/S
INDHOLD

Vi skal høre om social bæredygtighed i det byggede miljø. På nye perspektiver om inddragende 
byplanlægning og ”sociale bymodeller”, og om social livscyklusvurdering som forudsætning for 
omstilling til cirkulær økonomi. Vi skal ud på byggepladserne og høre om hvordan den sociale 
bæredygtighed kan understøttes i udførelsesfasen, og hvordan nye redskaber kan understøtte 
bygherrer i at inkludere social bæredygtighed i deres udbud. 

En væsentlig barriere for et større fokus på social bæredygtighed i byggebranchen, er dog at det er 
uvist hvad og hvordan der skal rådgives omkring socialt bæredygtighed. 

Den anden del af sessionen vil derfor tage udgangspunkt i de 4 oplæg – og vil på baggrund af input 
fra oplægsholdere og sal samskabe et bud på hvad en ydelsesbeskrivelse for rådgivning i social 
bæredygtighed skal indeholde – og måles!
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