
BÆREDYGTIGT BYGGERI  
– FRA ET TEKNOLOGISK PERSPEKTIV 

INVITATION 

 
Praktisk info 
Konferencen afholdes den 23. november 2021 fra kl. 9.30-16.00 (morgenmad fra kl. 9.00), på 
Teknologisk Institut, Gregersensvej 1, indgang 1, Konferencesalen, 2630 Taastrup. 

OBS: Vi er blevet lidt trætte af at fortælle gennem en skærm, så konferencen afholdes kun fysisk 
(i hvert fald så længe coronareglerne tillader det). Så mød op og få den nyeste viden om 
bæredygtighed fra os direkte - i den virkelige verden. 

Se programmet på næste side     

 

Den 23. november 2021 inviterer Teknologisk Institut til konference om bæredygtigt 
byggeri i samarbejde med WE BUILD DENMARK. 

På konferencen inviterer vi til dialog med bygge- og anlægsbranchen om, hvordan vi får 
bæredygtigheden ind de byggematerialer, vi bygger med, så vi undgår yderligere 
klimaforandringer og mangel på ressourcer i fremtiden. Samtidig stiller vi skarpt på 
teknologier, der kan afhjælpe klimaforandringernes påvirkning i byggeriet her og nu. 

Teknologisk Institut arbejder intensivt med dokumentation, viden og 
teknologier inden for ovenstående emner, i samarbejde med branchen. På 
konferencen deler vi vores resultater og overvejelser med deltagerne, så vi 
sammen kan diskutere, hvad de gode løsninger er.  

Niels Krause Kjær vil styre slagets gang og sikre, at vi sammen får undersøgt 
både de store perspektiver og de dagligdags udfordringer i det bæredygtige 
byggeri. 

Med nøgleord som byggematerialer, klimatilpasning og innovation, inviterer vi inden for i 
vores univers, hvor vi arbejder med både spændende vinkler på kendte materialer, nye 
løsninger til branchen. Vi har desuden inviteret en række spændende virksomheder, som 
fortæller om projektarbejdet ud fra deres synspunkt.  

Som deltager får du mulighed for at stille spørgsmål til alt det vi går og laver samt netværke 
med både vores eksperter, samarbejdspartnere og alle de andre deltagere.  

 

 

TILMELD  

DIG HER 

https://podio.com/webforms/25922492/1941049?fields%5Bevent%5D=1845366603
https://podio.com/webforms/25922492/1941049?fields%5Bevent%5D=1845366603


Kl. 9.30  Velkommen v/ Mette Glavind, Teknologisk Institut og Niels Krause Kjær 

Kl. 9.40 INTRO: Bæredygtige Byggematerialer – Introduktion  

 v/Katrine Hauge Smith, Teknologisk Institut 

Kl. 09.55 Byg med træ: Mere træbyggeri i fremtiden – hvordan bygger vi mere med træ?  

 v/Anders Kjellow, Teknologisk Institut  

Kl. 10.10 Byg med beton: CO2 reduktion i beton - Hvordan reducerer vi CO2 aftrykket af beton?  

 v/ Claus Vestergaard Nielsen, Teknologisk Institut 

Kl. 10.25 Pause 

Kl. 10.35 Byg med tegl: Det holdbare murværk – Hvordan bruger vi styrkebestemmelser af 

 murværk som beslutningsstøtte til renovering eller nedrivning?  

 v/ Toke Rask Frandsen, Teknologisk Institut  

Kl. 10.50 Byg med asfalt: Udvikling inden for bæredygtig asfalt – vejen til nye ressourceanvendelser  

 og CO2-besparelser  

 v/Ole Grann Andersson, Teknologisk Institut  

Kl. 11.05  Sofasamtale: Hvordan bygger vi bæredygtigt – fremtidens bæredygtige byggeri 

 Sofasamtale med branchens aktører faciliteret af Niels Krause-Kjær  

 Deltagere: Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør Pension Danmark,  Morten Mejsen Westergaard,  

 Klimachef, Middelfart Kommune, Casper Østergaard, Head of Circular Building Practice, GXN,  

 Janne Axelsen, Direktør og partner, Banegaarden.  

Kl. 11.45 Netværksfrokost 

Kl. 12.30     INTRO: Klimatilpasning – få styr på byggeskikken  

 v/Grith Bech-Nielsen, Teknologisk Institut 

Kl. 12.45 Hvad gør vi med vandet over jorden og under jorden?  

 v/Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut  

Kl. 13.00 Hvad gør vi med vandet i vores bygninger? – Håndtering af fugt  

 v/Thor Hansen, Teknologisk Institut  

Kl. 13.15  Sofasamtale: Klimatilpasning – udfordringer, samarbejde & løsninger   
 Sofasamtale med branchens aktører faciliteret af Niels Krause-Kjær.  

 Deltagere: Frank Brodersen, formand DNNK, Lykke Leonardsen, Københavns Kommune, Anders Hertz 

 Kristensen, Niras, Allan Malskær, Landsformand, Parcelhusejernes Landsforening  

Kl. 14.00 Kort kaffepause 

Kl. 14.15 INTRO: Kan vi innovere os ud af klimakrisen? v/Mette Glavind, Teknologisk Institut 

Kl. 14.20 Build in Wood  

 v/Horst Günther, Tekniske Chef, Scandibyg  

Kl. 14.35 Circle Bank 

 v/ Lene Brix, Matter 

Kl. 14.50 Klimabyen 

 v/ Flemming Rafn Thomsen, Tredje Natur 

Kl. 15.05 Nordic Climate Wall 

 v/ Søren Storm, Byggros 

Kl. 15.20 Hvordan kan samarbejde og innovation gøre en forskel?  

 Sofasamtale med oplægsholderne fra denne blok, faciliteret af Niels Krause-Kjær.  

Kl. 15.50 Outro og tak for i dag v/ Niels Krause Kjær 

PROGRAM 

Vi forbeholder os ret til at ændre i programmet. 


