
Almene boliger 2021
Fra mandag d. 23. august 2021 til mandag d. 23. august 2021
Middelfart - HUSET Middelfart

Dag 1: Mandag d. 23. august 2021

Registrering - og morgenmad08:30 - 09:00

Præsentation af program og mål med konferencen
v/ Ib Steen Olsen og Louise Skøtt Gadeberg

09:00 - 09:15

Kvalitet ved bygningsrenovering
v/ Jens Dons

Byggeskadefonden har i en ny guide samlet en række erfaringer og gode råd.

09:15 - 09:50

Den nye Erhvervsklynge for byggeri og anlæg
v/ Martin Manthorpe

Erhvervsklyngen er oprettet af regeringen og samler en række kræfter fra virksomheder, organisationer og
forskning om udvikling af sektoren for at fremme innovation, produktivitet, eksport og vækst.

09:50 - 10:20

Pause - kaffe/te10:20 - 10:30

KEYNOTE: Regeringens strategi for bæredygtigt byggeri

v/ Boligminister Kaare Dybvad Bek

10:30 - 11:00

De fremtidige rammer for det almene byggeri
v/ Bent Madsen

Orientering om udmøntningen af de politiske aftaler om krav og ønsker til det fremtidige almene byggeri.
Og om retningslinjerne for arbejdet i de kommende år i Landsbyggefonden.

11:00 - 11:45

Pause og besøg i udstilling11:45 - 12:00

Paneldebat: Hvilke kvaliteter skal vi fremelske i fremtidens bæredygtige almene boligbyggeri?
v/ Jens Dons, Christina Hvid, Martin Manthorpe og Bent Madsen

12:00 - 12:30

Frokost og besøg i udstilling12:30 - 13:30

Realdanias indsats ’Sammen om Bæredygtigt byggeri, almene renoveringer’
v/ Simon Kofod-Svendsen

Realdanias har støttet 13 konkrete boligrenoveringer med målrettede bæredygtighedsanalyser, der skal
hjælpe boligorganisationerne med at gøre renoveringerne mere klimavenlige.

13:30 - 14:00

Screening af grønne renoveringsprojekter - eksemplificeret
v/ Mads Kampmann Petersen

Den grønne screening er et centralt element i de støttede renoveringssager. Med udgangspunkt i den
store helhedsplan for Taastrupgaard dykker vi ned i hvad en grøn screening er, og hvordan den kan
bruges. Der gives også et bud på hvilke fokusområder man bør have, når ordningen her til efteråret skifter
navn til Energi- og klimascreening.

14:00 - 14:30

Den frivillige bæredygtighedsklasse
v/ Niels Bruus Varming

Med henblik på at supplere Bygningsreglementet med særlige krav om bæredygtighed er udarbejdet krav,
der skal afprøves i de kommende to år.

14:30 - 15:00

Bedre udnyttelse af driftsplaner
v/ Mikkel Madsen

Erfaringer viser, at besparingspotentialet ved renovering ofte ikke udnyttes. Med en mere effektiv
udnyttelse af driftsplaner sikres, at værdien af renovering forbedres under driften. Beboere og
driftspersonale får bedre muligheder for at følge op på renoveringen og udnytte de nye løsninger.

15:00 - 15:30

Pause med kage15:30 - 15:45



Strategiske partnerskaber i alment boligbyggeri
v/ Michael Nielsen-Elgaard

En række boligorganisationer har i de seneste år etableret strategiske partnerskaber, hvor der er et tæt
samarbejde over nogle år mellem bygherren og en gruppe af virksomheder. 
Det gælder KAB, der har valgt et partnerskab til at løse opgaver i de kommende fire til seks år. Alle sidder
sammen og løser alle aspekter af en byggeopgave. Hvad kan vi lære?

15:45 - 16:25

Konferencen rundes af
v/ Ib Steen Olsen og Louise Skøtt Gadeberg

16:25 - 16:30

Konferencen slutter - tak for i dag16:30


