
Strategier for bæredygtig innovation i byggeriet

Tid
Seminaret afvikles torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 – 22.30.

Sted
IDA Mødecenter, Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Bæredygtighed er igen kommet på byggeriets dagsorden, men spørgsmålet er, hvordan byggeriet kan blive mere 
bæredygtigt. Seminaret vil sætte fokus på forskellige strategier for bæredygtig innovation i byggeriet. Som deltager får 
du mulighed for at høre om internationale erfaringer og drøfte innovative strategier med førende internationale forskere 
og praktikere, som selv forsøger at udvikle det byggede miljø i en bæredygtig retning. Desuden vil konferencen aktivt 
fremme dine muligheder for at etablere nye kontakter.

Program
12.00 – 13.00 Registrering og frokost

Tema 1: Bæredygtige udfordringer i det byggede miljø
13.00 – 13.15  Velkomst ved direktør Henrik L. Bang, 

Bygherreforeningen, Danmark
13.15 – 13.45  ”Challenges and responses to sustainable 

management of the built environment” 
ved CEO Keith Hampson, Sustainable 
Built Environment National Research 
Centre, Australia

13.45 – 14.15  ”Environmental certifi cation – a driver of 
innovation in the built environment” ved 
viceprojektdirektør Ida Garre, RAMBØLL 
& næstformand for GBC-DK, Danmark

14.15 – 14.30 Diskussion i små grupper bordvis  

14.30 – 15.00 Pause

 

Tema 2: Bygherren som innovativ efterspørger
15.00 – 15.30  ”Clients procuring innovation: Using three-

envelope bidding” ved Deputy Director of 
Housing Ada Fung, Hong Kong Housing 
Authority, Hong Kong PRC

15.30 – 15.45 Diskussion i små grupper bordvis
15.45 – 16.15  ”Reducing climate change: Swedish 

clients are driving sustainable innovation” 
ved direktør Mats Björs, Byggherrarna, 
Sverige 

16.15 – 16.30 Diskussion i små grupper bordvis

Besøg på byggeri
16.30 – 18.30  Sejltur til Nordhavnen med oplæg og 

forfriskninger undervejs

Middag
18.30 – 19.00  Transport til Nørrebro Bryghus
19.00 – 22.30 Middag inklusiv ”tournée de la brasserie”

Besøg Nordhavnen
København vokser, og de gamle havnearealer transformeres. Den bæredygtige udvikling af Nordhavnen få km nord 
for København City forventes at skabe 4 mio. kvadratmeter til 40.000 nye indbyggere og 40.000 arbejdspladser. I 2008 
lancerede BY & HAVN en international idekonkurrence, hvor fokus var at udvikle Nordhavnen til en levende og attraktiv 
by baseret på miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Udviklingen skal basere sig på 6 principper: En 
miljøvenlig by, en levende by, en by med grøn trafi k, en dynamisk by, en by ved vandet og en by for alle.

For yderligere oplysninger om Nordhavnen, besøg venligst: http://www.nordhavnen.dk/ 

Noget af turen vil foregå udendørs, så husk venligst at klæde dig på efter vejret. 

Deltagere/målgruppe
Seminaret henvender sig til danske og udenlandske praktikere og forskere, som arbejder med eller er interesseret i 
bæredygtige strategier for innovation i byggeriet. De udenlandske deltagere vil fortrinsvis, men ikke udelukkende, være 
fra de øvrige nordiske lande.



Arrangører
Seminaret er arrangeret af Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborg Universitet i samarbejde med Bygherreforeningen, 
International Construction Clients Forum og den internationale byggeforskerorganisation CIB.

Sprog
Seminaret afvikles fortrinsvis på engelsk. Det betyder, at alle indlæg afholdes på engelsk. Spørgsmål og kommentarer til 
indlæg og gruppediskussioner vil så vidt muligt kunne stilles på dansk eller et af de øvrige skandinaviske sprog.

Supplerende oplysninger
For supplerende oplysninger, besøg venligst: www.sbi.dk/industry_session 
Alternativt kan du kontakte Stefan Gottlieb (stg@sbi.dk) eller Kim Haugbølle (khh@sbi.dk).

Pris for deltagelse
Prisen for deltagelse i arrangementet er:
– 2.500 kr. ekskl. moms for seminaret torsdag den 14. april eksklusiv middag.
– 750 kr. ekskl. moms for middag.

Registrering og betaling
Hurtig tilmelding tilrådes, da antallet af pladser er begrænset. Tilmelding er bindende.

Registrering og betaling for deltagelse er nødvendig inden den 1. april 2011. For registrering, kontakt venligst Julie 
Kastoft-Christensen på jkc@sbi.dk, +45 9940 2321 eller +45 5183 8466. Du kan også udfylde nedenstående formular og 
faxe den til +45 4586 7535. 
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