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Konferenceprogram
Tjek ind og morgenmad

Velkomst
v/Nikolaj Sonne, moderator

På vej mod den digitale omstilling af byggeriet
v/Kaare Dybvad, boligminister (S)

Mulighederne med teknologien i byggebranchen
v/Rolf Büchmann-Slorup, direktør i HD Lab 

Pause

IKT, der giver værdi 
v/Morten Søegaard-Larsen, driftsdirektør i Byggeskadefonden

Frokost 

Fagspor
Spor 1: Paneldebat: Er fremtidens bæredygtige byggeri intelligent? 
Spor 2: Bæredygtigt byggeri med ny digitaliseringsguide for byg- og 
driftsherrer
Spor 3: Skab bedre drift, bæredygtigt vedligehold og optimale 
tilstandsvurderinger
Spor 4: Nye værktøjer til vurdering af totalværdi og mærkning af 
indeklima

Pause

HSB - Living Lab 
v/Freja Bramsen, udvikling- og bæredygtighedschef i HSB Living Lab 

Opsummering på dagen

Tak for i dag
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Fagspor

Med Business Intelligence og IoT er det muligt at få visualiseringer af forbruget, 
nudge til godt indeklima og meget andet. IoT forventes i de kommende år at blive 
almindelig i danske bygninger, men hvilke data er relevante, hvordan bidrager 
de til klimavenlighed og er det overhovedet økonomisk rentabelt for de almene 
bygherrer og beboere?
#IoT #BuisnessIntellegence #energi #forsyning

Via partnerskabet REBUS er der blevet udviklet to nye værktøjer til vurdering 
af hhv. Totalværdi og Indeklimakvalitet. Totalværdimetoden understøtter dine 
prioriteringer af renoveringstiltagene ved at værdisætte både kvantitative og 
kvalitative forbedringer i boligerne. IK-kompas vurderer indeklimaets kvalitet 
med samme bogstavskala fra A-G, som kendes fra energimærket. 
#indeklima #totalværdi 

Spor 1: Er fremtidens bæredygtige byggeri intelligent?
v/Dorte Nørregaard Larsen, Energiforum Danmark

Spor 4: Værktøjer til totalværdi og indeklima

I en ny rapport fokuseres der på, hvordan man gennem øget digital bygnings-
drift kan forlænge bygningers levetid og markant reducere miljøbelastningen.
#tilstandsvurderinger #vedligehold #FM

Spor 3: Skab bedre drift

Ny guide giver gode råd og tjeklister til at stille digitale krav i udbuddet, så  
bæredygtigt byggeri kan opnås. Bliv klogere på, hvordan du kan stille krav til 
bl.a. totaløkonomi, ressourceforbrug og energiforbrug i dit næste udbud.
#IKT #BIM #udbud #kontrakter

Lokale: Salon F, 1. sal

Lokale: Sal 3, 2. sal

v/Sara Asmussen, Assistant director Deloitte & Morten 
Strunge, projektchef AAB Aarhus

Spor 2: Bæredygtigt byggeri med ny digitaliserings-
guide

Lokale: Salon A, stuen

v/Poul Henrik Due, chefkonsulent i Leif Hansen 
Bygherrerådgivning Lokale: Sal IV, 2. sal

v/Olena Kalyanova Larsen, Kim Haugbølle og Søren Aggerholm, 
BUILD-AAU & Brian Thomsen, Frederikshavn Boligforening



Vidste du ...

Som almen boligorganisation 
har du adgang til 

Den Almene 
Projekthåndbog?

AlmenNets hjemmeside 
rummer over 200 projekter 

om byg og drift i den 
almene sektor?

På inspirationskatalog.dk kan 
du finde viden og inspiration 
fra færdige nybyg- og reno-

veringssager?

Den 1. april kan du gratis 
komme med AlmenNet til 

Frederiksberg og se 
Delehusene?

Læs mere på
www.almennet.dk


