
BÆREDYGTIGE
ALMENE
BOLIGER

ÅRETS KONFERENCE OM UDVIKLING AF DET ALMENE BYGGERI
3. september 2013 - Eigtved Pakhus, Asiatisk Plads 2G, 1448 København K

Mød ministeren, den almene
bygherre, BIG og mange flere.

Vær med når fremtidens almene
bolig bliver debatteret.



PROGRAM
Kl. 9.30 - 10.00 Ankomst og morgenkaffe
   Der serveres kaffe/the og rundstykker.

Kl. 10.00 - 10.15 Velkommen til konferencen
   v/Carsten Hansen, minister for By, Bolig og Landdistrikter

Kl. 10.15 - 10.25 Banen kridtes op
   Konferencens facilitator indrammer program og tema.
   v/Thorkild Ærø, direktør, SBI, Aalborg Universitet

Kl. 10.25 - 10.45 Formands-battle
   Hvorfor skal vi udvikle det almene byggeri, og kan vi reelt bruge bære-  
   dygtighed til noget? To foreningsformænd udfordrer hinanden på mål,   
   midler og myter.
   v/Rolf Andersson, AlmenNet og Peder Vejsig Pedersen, FBBB

Kl. 10.45 - 11.20 BIG og Bæredygtighed
   Hør hvordan arkitektfirmaet BIG arbejder med bæredygtighed i projek-  
   ter og som arbejdsmetode. 
   v/David Zahle, partner, BIG

Kl. 11.20 - 11.30 Pause

Kl. 11.30 -  11.55 Bæredygtighed State of the Art
   Det store overblik over bæredygtighed i byggeriet. Få den senest   
   opdaterede viden, nye initiativer og bliv klogere på bæredygtigheds-
   begrebet. 
   v/Henrik Bang, direktør, Bygherreforeningen

Kl. 11.55 -  12.15 Modspil og debat  
   Facilitatoren udfordrer og stiller spørgsmål
   v/Thorkild Ærø, direktør, SBI, Aalborg Universitet



Kl. 12.15 - 13.00 Frokost

Kl. 13.00 - 13.40 Fremtidens bæredygtige almene bolig
   Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har søsat et projekt om   
   fremtidens almene bolig. Ambitionen er høj og kravene skrappe. Vi   
   hører om visioner, rammer, arkitektkonkurrencen mm.    
   v/Mikael L. Kristensen, kontorchef MBBL, Morten Harder Hougaard,   
   afdelingsleder, Kolding Kommune og Claus Poulsen, seniorkonsulent   
   Al2bolig.
  
Kl. 13.40 - 14.30 Fire projektworkshops
   Deltag efter eget valg i en af fire projektworkshops, der baserer sig på   
   fire innovative udviklingsprojekter (se workshops på næste side).

Kl. 14.30 - 15.10 »Byggemarkedet« med kaffe og kage
   Markedsplads med små præsentationer af spændende projekter, ny   
   teknik og viden samt oplæg til samarbejde ved caféborde (se praktisk   
   info på næste side).

Kl. 15.10 - 15.30 Hvad har vi lært?
   Facilitator samler op fra dagen.
   v/Thorkild Ærø, direktør, SBI, Aalborg Universitet

Kl.  15.30  Afslutning og efterfølgende lounge

   
Obs! Kl. 16.00 - 18.00 Kickoff af konkurrencen »Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig« 
Arkitektforeningen Strandgade 27 A. Åbent arrangement for potentielle konkurrencedeltagere 
og andre interesserede. Se mere på www.fbab.dk



PROJEKTWORKSHOPS

PRAKTISK INFO

1 2

3 4

Hensynsfuld energirenovering 
Er det muligt at finde en balance i energirenove-
ring til nutidens boligkrav og samtidig bevare de 
arkitektoniske værdier? Hør om konkrete cases 
og diskutér resultaterne.
Se også www.denalmeneforsoegspulje.dk
v/Søren Peter Nielsen, Byggechef, Boligselskabet 
Sjælland og Ove Mørck, direktør, Cenergia

Omdannelse af boliger til erhverv
Der er mange udfordringer, men også gode 
muligheder for bæredygtig forandring, hvis man 
arbejder på at etablere erhverv i udsatte 
boligområder. Få konkrete forslag og diskutér 
realistiske løsninger. 
v/Rolf Andersson, byggedirektør, KAB

Bæredygtig Boværdi Barometer 
- om ’non energy benefits’
Hør om nyt, spændende værktøj, der vurderer 
boligkvaliteten i en bæredygtighedskontekst og 
deltag i den efterfølgende diskussion. 
Se mere på www.bbbarometer.dk
v/Elsebeth Terkelsen, Arkitektskolen Aarhus

Klimatilpasning og LAR
Få indblik i en stor kommunes planer og 
konkrete initiativer for lokal afledning af regn-
vand (LAR) i forhold til de almene boliger og 
vær med til at diskutere muligheder og udfor-
dringer.
v/ Lone Schock, Centerchef, Ballerup Kommune 

Konferencen er for alle med interesse for eller tilknytning til det almene byggeri og bæredygtigt byggeri

PRISER FOR DELTAGELSE
Medlemmer af AlmenNet eller FBBB: 500 kr.
Øvrige:     750 kr.

TILMELDING
Ved tilmelding sendes en mail til jda@bl.dk, 
senest d. 23. august med følgende oplysninger:

Navn, firma/organisation (evt. medlem af Almen-
Net/FBBB), adresse, stilling og e-mail.
Faktura fremsendes efterfølgende.

BYGGEMARKEDET
Følgende detagere præsenterer egne projekter 
ved caféborde:

Arcgency Arkitekter
Boligkontoret Danmark
Kuben Management
Lejerbo
Nova5 Arkitekter
Steni Denmark
AlmenNet og FBBB 

(NB. Alle borde er booket)


