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PROGRAM 

 

11:00 Oplev Folkemødets debatter og stemning 

Vi har samlet et forslag af arrangementer, som vi 

synes ser interessante ud fra en byggebranche- og 

bylivsoptik, men der er selvfølgelig MANGE andre at 

vælge imellem, så det er bare at gå på opdagelse 

 

14:30 Byggeriets dilemmaer  

– debat med Sara Bro 

Vi mødes til en debat arrangeret af Byens Netværk i 

samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder og BL 

- Danmarks Almene Boliger, hvor Sara Bro og 

et byggefagligt monopol vil bringe en række dilemmaer 

til torvs i krydsilden mellem borgere, politikere og 

centrale aktører i byggebranchen. 

 Sted: C17 - BL's Dome, C - Cirkuspladsen 
 

15:30 Oplev flere af Folkemødets debatter og stemning 

 

17:30 Fællesspisning i BL's Dome  

Vi samles og nyder en let anretning og evaluerer 

dagens mange oplevelser 

 

Sted: C17 – BL’s Dome - Danmarks Almene Boliger 

 

19:00 Oplev endnu flere af Folkemødets debatter og 

stemning 

 

21:00 Afgang med bus fra Allinge 

  



10:00 - 11:00 

Grøn omstilling i byggeriet 

Hvordan sikrer vi, at vi bygger reelt bæredygtigt, 

holdbart og klogt? 

Arrangør: Danske Tegl 
Sted: K10 – Friday (K – Kirkepladsen) 

Alle diskuterer datakvalitet, CO2-indhold, beregningsmodeller mv. og 
det er vigtigt, MEN hvis ikke vi kommer op i helikopteren og 

anerkender, at den grønne omstilling er den største game changer 

for byggeriet, som kræver noget helt nyt af branchen, så fejler vi big 
time. For at lykkes, kræver det, at vi bygger på nye måder/nye 
teknikker, at vi samarbejder meget mere på tværs af værdikæden og 
fra start, at vi inddrager værdikædens kompetencer, diskutere 
hvordan ”laveste pris” passer i den nye verden osv. Hvordan sikrer 
vi, at vi i byggebranchen kommer i gang med at diskutere og agere 

sådan hurtigst muligt? 

Deltagere 
Gitte Nielsen, Direktør, Danske Tegl 

11:00 - 11:45 

Innovation af ingenting 

Hvorfor er det nemmere at lægge til end at trække fra i 

byggeriet? 

Arrangør: Den Sociale Scene 
Sted: A30 - Den Sociale Scene (A - Danchells Anlæg) 

Innovation af ingenting – hvorfor er det nemmere at lægge til end at 

trække fra i byggeriet? I byggeriet er vi vant til at bygge os ud af 
problemerne. Hvis indeklimaet i vores huse er dårligt, kan vi tilføre 
mekanisk ventilation, akustiklofter eller automatisk solafskærmning. 

Hvis vi mangler boliger, kan vi bygge flere huse. Hvis havvandet 
stiger, kan vi bygge dæmninger. Byggeriet har masser af løsninger, 
men de handler næsten altid om at lægge noget til. Hvis vi skal nå 
vores klimamål, har vi brug for en helt ny tilgang. Vi skal simpelthen 

lære at trække fra i stedet for! Men det er ikke så nemt, som det 

lyder. Hvordan opfinder vi ingenting? Løsninger med mindre 
ressourceforbrug, mindre materialeforbrug og lavt CO2 aftryk 
kræver, at vi tænker os meget bedre om. 

Deltagere 
Natalie Mossin, Institutleder, Det Kongelige Akademi - Arkitektur, 
Design, Konservering 
Mikkel Thomassen, Post.Doc og stifter af Smith Innovation, Det 
Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering 

Ingeborg Hau, Indehaver Andel, Andel 
Kent Fonseca, GENTRÆ Ambassadør / Bæredygtigheds STARK´tivist, 

STARK 
Laila Kildesgaard, Direktør, KL 

11:00 - 12:00 

Handler gode skoletoiletter bare om nyt 

byggeri? 

Godt byggeri er fundamentet for trygge og sunde 

rammer, men gode skoletoiletter kræver meget mere! 

Arrangør: IWI Technology II 

Sted: J16 - En ny skole for toiletter (J - Kæmpestranden 

Fundamentet for gode sanitære forhold, skoletoiletter, trivsel og 
tryghed er godt byggeri Vi kunne også sige ”sundt byggeri” Men hvad 
betyder godt og sundt byggeri egentlig? Det stiller vi skarpt på i dette 
oplæg, hvor Lars Forsberg vil give sine anbefalinger til kommuner og 

skoler, arkitekter, forældre og skolebestyrelse og byggeriet øvrige 
rådgivere, entreprenører m.m. Med mere end 5 års erfaring i netop 
denne disciplin vil Lars forsøge at forklare, hvilke faktorer i byggeriet 
der kan motivere god adfærd og hvilke er er dømt til det modsatte. 
Så her får du et kig ind i maskinrummet, viden om de store linjer og 

de helt små. Lars har et bagkatalog af mange projekter og bruger ny 
teknologi, adfærdsdesign (nudging), samt innovation til at bryde den 

onde cirkel og gøre toilettet til et rart og vigtigt sted. 

Deltagere 

Gitte Hauge Hansen, Administrativ leder, Århus Kommune 



Lars Forsberg, CEO, IWI Technology 

Mette Loiborg, Arkitekt, Allerum 

11:00 - 12:45 

Kom og skab visioner og løsninger for 
bæredygtige byggeri 
Vi inviterer FMs gæster, unge, ministeren og 

Bonderøven til workshop om løsninger for fremtiden 

Arrangør: NREP, Green Building Council Denmark 

Sted: A1 - Verdensmålenes Telt (A - Danchells Anlæg) 

Byggeri står for en tredjedel af verdens affald og udledning af 
drivhusgasser. Som mennesker tilbringer vi 90% af vores liv i 
bygninger. Globalt set bygger vi et New York hver måned for at møde 
behovet for tag over hovedet. Måden vi udvikler byer, og måden vi 
bygger på har enorm indflydelse på vores eksistens og på de 
presserende klimaudfordringer. Vi taler ikke nok om det og handler 

ikke nok på det! Et panel af interessenter fra byggesektoren, unge og 
Bonderøven giver deres perspektiv på udfordringer og behov for 
fremtiden. Teltets gæster bliver bedt om at byde ind med guidance 
og løsninger og inddrages direkte ved tematiske borde for til sidst at 

præsentere deres input til panelet og Indenrigs- og boligministeren. 
Kom hvis du som ung vil præge din fremtidige by og bolig, kom hvis 
du brænder for innovative løsninger på fremtidens materialer, kom 

hvis du er optaget af social bæredygtighed og nye boligformer, eller 
bare kom fordi det er vigtigt og definerer dit liv! 

Deltagere 
Susanne Pedersen, Direktør, UNEP Copenhagen Climte Centre 
Henrik Skovby, Executive Chairman, Dalberg Group 
Frank Erichsen, Selvforsynende bonde, TV-vært, foredragsholder og 
forfatter, Selvstændig 

Mette Qvist, CEO, Green Building Council 
Mikkel Bülow-Lehnsby, Medstifter og bestyrelsesformand, NREP 

 

 

11:00 - 12:00 

Asbest, nej tak! 
Hvordan baner vi vejen for et asbestfrit Danmark? 

Arrangør: Blik- og Rørarbejderforbundet, BAT-kartellet 
Sted: K6 - Folkets Hus (K – Kirkepladsen) 

Tænker du, at asbest hører fortiden til? Selvom asbest blev forbudt 
at bruge og producere i 80’erne, så findes det livsfarlige materiale 
stadig i mange af vores bygninger. Faktisk mener man, at der findes 

asbest i op mod 30 procent af alle bygninger i Danmark. Ved 
renoveringer bliver de farlige fibre spredt – og er potentielt livsfarlige 

for alle, der indånder støvet. Kræftens Bekæmpelse vurderer, at der 
dør helt op til 300 mennesker årligt af asbestrelaterede 
kræftsygdomme. Selvom der er sket noget på området siden 80’erne, 
så halter Danmark stadig bagefter andre EU-lande, når det kommer 
til krav om asbest. Det er på den baggrund, at BAT-Kartellet og Blik- 
og Rørarbejderforbundet inviterer til debat og stiller spørgsmålet 

”hvordan baner vi vejen mod et asbestfrit Danmark?” Journalist og 
tidligere TV-vært Rie Helmer er moderator for debatten, og inddrager 
løbende tilskuerne i en quiz om asbest, hvor der er også mulighed for 
at vinde en præmie. 

Deltagere 
Jesper Arent Andersen, Miljø og kvalitetschef, Kingo Karlsen A/S 
Henrik Fugmann, Formand, TEKNIQ Arbejdsgivere 
Halime Oguz, Medlem af Folketinget, Socialistisk Folkeparti 
Nikolaj Villumsen, Medlem af Europa-Parlamentet, Enhedslisten 

Jesper Fisker, Administrerende direktør, Kræftens Bekæmpelse 
Harald Meyer, Overlæge ved Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg 
Hospital, Bispebjerg Hospital 
Henrik W. Petersen, Forbundsformand, Blik- og Rørarbejderforbundet 
Rie Helmer, Journalist og tidligere TV-vært 

 

 

 



11:15 - 12:15 

Design til evigheden 
Smag og behag kan ikke diskuteres, men det gør vi 

alligevel sammen med Ane Cortzen. 

Arrangør: Dansk Beton, Danske Arkitektvirksomheder, Danske Tegl 

Sted: K10 – Friday (K – Kirkepladsen) 

Smag og behag kan ikke diskuteres. Men det gør vi alligevel i debat 
om æstetisk bæredygtighed sammen med Ane Cortzen, der den 

seneste tid har dissekeret byggerier på TV i ”Er der en arkitekt til 
stede?” For hvorfor bliver noget byggeri ”grimt” i fremtiden, mens 
noget andet ikke gør? Er det materialerne eller designet? Hvordan 
sikrer vi, at dét vi bygger i dag, er noget eftertiden får lyst til at 
bevare? Kan man overhovedet designe og planlægge sig ud af det? 
Det er oplagt at tænke i at bruge materialer som beton og tegl, når vi 
taler om bygninger der skal stå i flere hundrede år – men hvad nytter 

det, hvis designet ikke holder mere end et par årtier? Og hvad med 
klimaaftrykket? Du får alle nuancerne på, når vi har inviteret 
branchens direktører, arkitekten, entreprenøren og kulturordføreren 
til en debat om æstetik og materialer der holder – næsten – evigt. 

Deltagere 
Lene Espersen, Direktør, Danske Arkitektvirksomheder 
Dorthe Mathiesen, Branchedirektør, Dansk Beton 
Gitte Nielsen, Direktør, Danske Tegl 

Henrik Mielke, Koncerndirektør, MT Højgaard 
Flemming Rafn, Arkitekt og Founding Partner, Tredje Natur 

12:00 - 13:00 

Er byggebranchen klar til Generation Z? 
Hvordan flytter vi struktur og kultur for at få flere unge 

godt igennem en uddannelse i byggeriet? 

Arrangør: Bygherreforeningen, BL - Danmarks Almene Boliger 
Sted: C17 - BL's Dome (C – Cirkuspladsen) 

Synes unge om den bramfri tone på byggepladsen? Er pinup-piger i 

frokoststuen udtryk for en moderne arbejdsplads? 40 pct. af de unge 
forlader uddannelsen i utide. Er det de unge den er gal med, eller er 
det kulturen på mange byggepladser, der ikke er kommet ind i det 
nye årtusinde? På dette event diskuterer vi, om byggeriet er dygtige 
nok til at fastholde og udvikle unge mennesker. Vi mangler dygtige 
faglærte til at opføre fremtidens byggeri. Tre lærlinge fortæller om 

forskellige udfordringer som lærling i byggebranchen Repræsentanter 
for entreprenør, bygherre, ledelsesekspert, lærlinge og politikere 
diskuterer lærlingenes perspektiver.  

Deltagere: 

Julie Madsen, Formand, EEO 
Gitte Willumsen, Medlem af Folketinget, uddannelsesordfører, Det 
Konservative Folkeparti 
Jesper Malm, Områdechef, kommunikation og udvikling, 
Bygherreforeningen 

Henrik Mielke, Koncerndirektør, MT Højgaard 
Ann-Christina Matzen Andreasen, Virksomhedsleder, JAK 
Thomas Holluf Nielsen, Adm. Direktør, Domea 

12:00 - 12:45 

Smarte bygninger – So ein Ding? 

Drukner vi i bygningsdata, eller kan vi lære at svømme? 

Nikolaj Sonne og Byggeriet øver sig. 

Arrangør: Konstruktørforeningen 

Sted: G2 – PFA (G - Yder-/indermolen) 

I nutidens byggeri samler vi enorme mængder af data – lige fra vi 
tegner byggerierne digitalt til vi samler bygningsdelene med alle 

deres varedeklarationer. Lige til den nøglefærdige løsning og driften 
af bygningen de næste 100 år. Gennem vores digitale 
bygningsmodeller (BIM - Building Information Modelling) og IoT 

(Internet of Things) kan vi overvåge hvornår de enkelte 
bygningskomponenter skal vedligeholdes eller udskiftes. Ja, kan 
endda vide hvordan vi kan genanvende alt det hele, når husene en 

gang rives ned. I princippet er det smart. I princippet gør det os 
effektive og bæredygtige. Men hvad er virkeligheden? Hvad stiller vi 
op med vores data? Hvordan bliver informationerne delt i byggeriet 



og driften? Og fra den ene generation til den næste? Kan vi det vi 

skal kunne? Hvordan lærer vi det? Med Nikolaj Sonne som 
svømmetræner kaster vi os i bassinet med konkrete cases om data i 
nutiden byggerier. Hvad har vi gjort? Er vi på rette kurs? Eller på vej 
hårdt ind i kanten? 

Deltagere 
Kirsten Nielsen, Formand, Konstruktørforeningen 
Lars Andersen, Udviklingschef, NCC 
Nikolaj Sonne, Moderator, Journalist 

Lars Have Hansen, Formand, Maskinmestrenes Forening 

13:00 - 14:00 

Hvordan opbygger vi ressourcer og 
fællesskaber i byområder? 
Debat om udvikling af fællesskaber og ressourcer i de 

bydele og kvarterer vi etablerer og omdanner. 

Arrangør: Den Sociale Scene 
Sted: A30 - Den Sociale Scene (A - Danchells Anlæg) 

Vi inviterer til en debat med erfarne by- og kvarterudviklere om 
visioner for de kommende års bydels- og omdannelsesprojekter. 
Debatten vil kredse om spørgsmål som; Hvordan udvikler vi 
fællesskaber og ressourcer i bydele og kvarterer vi etablerer eller 
som vi omdanner? Kan vi ved at retænke byggeprojekternes 
målsætninger og organisering tilføre boligområderne nye muligheder? 
Kan vi i højere grad bruge de større byggeprojekter til at overskride 

siloerne og med tværgående samarbejder få skabt lokalt erhverv, 
fællesskaber, naboskaber, uddannelse, jobåbninger? 

Deltagere 
Mette Mogensen, By og boligudviklingschef, Domea.dk 

Peder Johansen, Direktør – kunder, marked og forretningsudvikling, 
Enemærke & Petersen 
Henning Winther, Strategisk Byudvikler, A. Enggaard a/s 
Mia Manghezi, Projektudviklingsdirektør, PensionDanmark 

 

13:30 - 14:30 

Clement Talk - Retten til at bo i en sund og 

betalelig bolig 
Hvornår har man ret til at bo hvor og hvordan sikrer vi 

at alle har adgang til en god og sund bolig? 

Arrangør: BL - Danmarks Almene Boliger 

Sted: C17 - BL's Dome (C – Cirkuspladsen) 

Det er blevet meget dyrt overhovedet at bo i byen. Unge, der er født 
og opvokset i København, kan have svært ved at komme ind på 
markedet i deres egen by. Problemet adresseres også i FN’s 
Verdensmål 11, hvor det hedder ‘alle sikres adgang til egnede og 

sikre boliger til en overkommelige pris inden 2030’. Lige nu optræder 
hver 10. almene bolig på en listen over forebyggelsesområder. Det 
betyder, at der er begrænsninger på, hvem der kan flytte ind 
hvornår. Clement Kjersgaard spørger: Hvornår har man ret til at bo 
hvor og hvordan sikrer vi at alle har adgang til en god og sund bolig? 
Mens debatten torsdag i BL's Dome med Clement handler om 
‘boligidealerne og krisen på boligmarkedet’ - og de større tendenser, 

kigger denne talk på de barrierer og problemer, der er på markedet 
helt i gulvhøjde. Som politiker er man fortaler for den blandede by, 

men det er lige nu svært. 

Deltagere 
Benedikte Kiær, Borgmester i Helsingør, Bestyrelsesformand i Det 
Sociale Netværk / headspace Danmark 
Thomas Holluf Nielsen, Adm. Direktør, Domea 
Maria Ventegodt, National chef, Institut for Menneskerettigheder 
Halime Oduz, Integrationsordfører, Socialistisk Folkeparti 

Winnie Grosbøll, Direktør, Friluftsrådet 
David Pedersen, Bestyrelsesformand, De Anbragtes Vilkår 
Clement Kjersgaard, Journalist, DR 

14:00 - 15:00 

Ligger nøglen til EU’s grønne omstilling i 

byggeriet? 



Hvordan renovering kan være nøglen til den grønne 

omstilling i EU og uafhængighed af russisk gas? 

Arrangør: BAT-kartellet 
Sted: K6 - Folkets Hus (K – Kirkepladsen) 

Bygninger står i dag for 40 pct. af EU’s samlede energiforbrug, så 
potentialet inden for energirenovering er enormt. Derfor er der stor 
efterspørgsel på danske løsninger inden for bæredygtigt byggeri. Det 
åbner også muligheden for at forbedre indeklimaet bygningsmassen, 
asbestfjernelser i vores bygninger og vil samtidig sikre arbejde til 
danske arbejdere i byggebranchen i mange år fremover. EU-

Kommissionen har valgt at satse massivt på denne dagsorden og har 
igangsat opdateringer af de vigtigste stykker lovgivning på området. 
Vi samler derfor de mest centrale politikere på området og stiller dem 
over for eksperter inden for branchen til en diskussion af, hvordan 
energirenoveringer og danske løsninger måske er nøglen til både at 
løse den grønne omstilling og gøre os uafhængige af russisk gas. 

Deltagere 
Bjarke Møller, Direktør, Rådet for Grøn Omstilling 
Bendt Bendtsen, Bestyrelsesformand, SYNERGI 

Niels Fuglsang, Medlem af Europa-Parlamentet, Socialdemokratiet 
Gunde Odgaard, Sekretariatsleder, BAT-Bygge-, Anlægs- 

Trækkartellet 

14:15 - 15:15 

Byggepladsen som drivkraft til jobskabelse 
Byggebranchens potentiale til at skabe jobmuligheder 

for borgere på kanten af arbejdsmarkedet 

Arrangør: Den Sociale Scene 

Sted: A30 - Den Sociale Scene (A - Danchells Anlæg) 

Byggebranchen mangler hænder, og samtidig står en gruppe borgere 

helt udenfor eller på kanten af arbejdsmarkedet. Det kan være både 
langtidsledige, psykisk sårbare, veteraner, fysisk handicappede og 
unge, der ikke har været i job eller under uddannelse inden for de 
seneste to år. Med lidt ekstra oplæring eller understøttelse i jobbet vil 
de kunne løse en lang række af de kompetence lette arbejdsopgaver, 

der er rundt om på landets byggepladser. I en ny publikation samler 

Værdibyg, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Enemærke 
& Petersen op på en lang række erfaringer som byggebranchen har 
gjort sig med sociale beskæftigelsesindsatser, og beskriver en række 
værktøjer, som kan anvendes. Vi tager med udgangspunkt i 
publikation og erfaringer fra praktikere en debat om, hvordan vi får 
skabt sociale indsatser og sikrer en god implementering af social 

beskæftigelse rundt på om på byggepladserne. 

Deltagere 

Helle Nielsen, Specialkonsulent, Center for Boligsocial Udvikling 

(CFBU) 
Mudi Jarkass, Daglig leder, Frak 

Anders Sørensen, Bæredygtighedschef, Enemærke & Petersen 
Christina Schultz, Sekretariatschef, Foreningen for Byggeriets 
Samfundsansvar 
Mette Skouenborg, Seniorprojektleder, Værdibyg 

14:30 - 15:30 

Byggeriets Dilemmaer på Folkemødet – med 

Sara Bro 

Vær med når byggeriets dilemmaer vendes af radiovært 

Sara Bro og et skarpt panel. 

Arrangør: BL - Danmarks Almene Boliger, Danske 
arkitektvirksomheder, Byens Netværk 
Sted: C17 - BL's Dome (C – Cirkuspladsen) 

Hvad har den grønne omstilling med Niels og Johanne fra Hornslet at 
gøre? Er nybyggede huse af halm og træ mere bæredygtige end den 

gamle gård i Utterslev, når bofællesskabet Grønlund skal etablere 
sig? Hvordan får vi plads til Ukraines flygtninge i byens baghaver, og 

hvad betyder energikrisen for vores kommende byggeri? Kom til 
livedebat med Byggeriets Dilemmaer på Folkemødet, hvor 
programvært Sara Bro - kendt fra Sara & Monopolet på DR - vil 
bringe en række dilemmaer til torvs i krydsilden mellem borgere, 
politikere og centrale aktører i byggebranchen. Bag arrangementet 

står Byens Netværk, Danske Arkitektvirksomheder og BL - Danmarks 



Almene Boliger, og debatten kan opleves fredag den 17. juni på den 

udendørs terrasse ved BL’s Dome. 

Deltagere 

Kristian Würtz, Direktør, Brabrand Boligforening 
Jacob Trøst, Borgmester, Bornholms Regionskommune 
Anne Mette Boye, Stadsarkitekt, Aarhus Kommune 
Anne Katrine Harders, Programleder, ph.d., Dansk Arkitektur Center 
Lene Espersen, Direktør, Danske Arkitektvirksomheder 

15:00 - 18:00 

Studio Home – en studiebolig med fokus på 
bæredygtighed 
Studio Home er en bæredygtig mikrobolig bygget i træ, 
Svanemærket og certificeret til DGNB Guld. 

Arrangør: 2030 Beyond co Next Step Enigheden, PensionDanmark 
Sted: A3 - Verdensmålenes Plads (A - Danchells Anlæg) 

Mød fremtidens studiebolig. I Studio Home er fokus på fællesskab og 
bæredygtighed. Konceptet er udviklet af PensionDanmark, 

Boligfonden DTU, Scandi Byg, Stykka, Vandkunsten og 400 DTU-
studerende. Sammen har vi spurgt os selv, hvordan vi kan rykke 

bæredygtigt byggeri til et nyt niveau og bygge boliger, som er endnu 
bedre at bo i. Resultatet er en kompakt bolig bygget i ét modul, som 
kan stables og bygges sammen. Boligen er produceret i Danmark og 
lever op til høje standarder for bl.a. energieffektivitet, CO2-udledning 
og indeklima. Den er bygget i træ fra bæredygtigt skovbrug, 
ressourceforbruget er optimeret, og vedligeholdelsen er tænkt ind fra 
begyndelsen. Det giver boligen et væsentligt lavere klimaaftryk. 

Samtidig mindsker det byggetid og -omkostninger, så boligerne i 
sidste ende får en lav husleje, som studerende kan betale. Studio 
Home er et skalerbart koncept, der kan gentages og tilpasses til 
lokale forhold uden større udviklingsomkostninger. 

Deltagere 
Sermin Atici, Asset Manager, PensionDanmark 
Thomas Kjær Petersen, Projektudviklingschef, PensionDanmark 
Mia Manghezi, Projektudviklingsdirektør, PensionDanmark 

16:30 - 17:30 

Fra Bolig til Hjem 

Hjælp til boligen efter et ophold på krisecenter øger trivslen 
og skaber tryghed efter et liv i kaos 

Arrangør: Røde Kors, BL - Danmarks Almene Boliger 
Sted: C17 - BL's Dome (C – Cirkuspladsen) 

Frivillige arkitekter hjælper i projektet Fra Bolig til Hjem kvinder, der 
har boet på krisecenter, med at skabe gode, trygge, og funktionelle 

hjem. Resultatet er højere trivsel, bl.a. gennem et styrket socialt liv i 
hjemmet, viser en ny evaluering fra VIVE for Røde Kors. Et 

velfungerende hjem har stor betydning for menneskers trivsel, 
selvforståelse og oplevelse af tryghed, glæde og stabilitet i livet. Men 
for de omkring 2.000 kvinder og 2.000 børn, som hvert år flytter fra 
et krisecenter i Danmark, kan det at skulle etablere sig i eget hjem 
være en yderst vanskelig og uoverskuelig opgave. Derfor er Røde 
Kors gået sammen med KAB og Arkitektforeningen om projektet Fra 
Bolig til Hjem, hvor kvinder og børn, som flytter fra krisecenter, får 

hjælp til indretning af deres nye bolig. Hør om det spændende 
projekt på terrassen ved BL's Dome. Projektet er økonomisk støttet 
af Den A.P. Møllerske Støttefond. 

Deltagere 
Lars Benjaminsen, Seniorforsker, VIVE 
Sanne Kjær, Kundedirektør, KAB 
Ziga Friberg, Sektionsleder, Røde Kors 
Linnea Voss, Skuespiller, Selvstændig 
Anja Toxværd, Arkitekt, Fra Bolig til Hjem 

Lars Autrup, Direktør, Arkitektforeningen 

16:30 - 17:20 

Er byerne klimasyndere eller redningen til en 
grøn fremtid? 

Hvilken rolle spiller byerne i den grønne omstilling? 

Arrangør: Realdania 
Sted: N6 - Haveteatret, Grønbechs Hotel (N – Nørregade) 



Klimaforandringerne er synlige og mærkes også i byerne. Men 

hvilken rolle spiller byerne egentlig i den grønne omstilling, og hvad 
er potentialerne og udfordringerne? – Det er spørgsmål, som Bloxhub 
og Realdania beskæftiger sig med til dagligt og i denne fælles 
paneldebat. Det handler bl.a. om øget befolkningstilvækst, øget pres 
på de ydelser, borgerne forventer, og de fysiske rammer som 
sammen med dens indbyggere udgør byen. Kom til debatten og hør 

om de initiativer, der allerede er i gang i byer i Danmark og resten af 
verden, for at sikre en mere bæredygtig fremtid. 

Deltagere  
Birgitte Krohn, Senior Manager, Steering Committee, C40 

Jesper Nygård, Administrerende direktør, Realdania 
Ane Cortzen, Arkitekt og kulturkritiker, Freelancer 
Hans Jørgen Andersen, Institutleder ved AAU og formand for 
styregruppen, DARE 

17:30 - 19:30 

DAC på Folkemødet: Dræber moderne 

arkitektur byens sjæl? 
Dræber moderne arkitektur byens sjæl – eller kan vi 

miste byens sjæl, hvis vi ikke udvikler byen? 

Arrangør: Dansk Arkitektur Center, Den Sociale Scene 

Sted: A30 - Den Sociale Scene (A - Danchells Anlæg) 

Byggeboomet buldrer og ny arkitektur skyder op i både små og store 
byer. Men de nye byggerier bliver ikke modtaget med lige stor 

begejstring alle steder. Hvad mister vi, når gammel arkitektur rives 
ned og måske erstattes af beton, stål og glas? Hvad betyder det for 
et bymiljø, når ny arkitektur tilføjes ved siden af de eksisterende? Vi 
spørger, om moderne arkitektur kan dræbe byens sjæl – eller om vi 
faktisk kan miste byens sjæl, hvis vi ikke længere udvikler os og 

bygger ny arkitektur. Arrangementet er en samtale, hvor Anne 
Katrine Harders fra Dansk Arkitektur Center, interviewer Jane 

Sandberg og Ane Cortzen. Sammen prøver vi at indfange og 
beskrive, hvad der er byens sjæl, for at forstå hvorfor netop 
arkitektur – både det nye og gamle – betyder så meget for os, at vi 
både kan blive begejstrede og fortvivlede - nogle gange over den 
samme arkitektur. ’Byens sjæl’ er også temaet for DACs årlige 

fotoudstilling ’Fang din by’, som vi udstiller i Allinge under 

Folkemødet. 

Deltagere 

Ane Cortzen, Arkitekt og kulturkritiker, Freelancer 
Jane Sandberg, Museumsdirektør og forfatter, Enigma 
Anne Katrine Harders, Programleder, ph.d., Dansk Arkitektur Center 

20:00 - 21:30 

Debatten live 

Debatten sender live fra molen i Allinge på Bornholm 

Arrangør: DR 
Sted: G33 – DR (G - Yder-/indermolen) 

Debatten samler partiledere og toprepræsentanter fra Christiansborg 
om tidens sværeste beslutninger. 

Deltagere 
Clement Kjersgaard, Journalist, DR 
m.fl. 

 

19:30 - 21:00 

Har du Folkemødets skarpeste hjerne? 

Fem forskere udfordrer dig og dine venner. Test din 

viden og bliv klogere 

Arrangør: Københavns Universitet 
Sted: G30 - Københavns Universitet (G - Yder-/indermolen) 

Bliv testet på din viden, når Københavns Universitet inviterer dig og 
dine venner til underholdende, udfordrende og uformel 
videnskabsquiz. Fem førende forskere inden for sundhedsvidenskab, 
jura, samfundsvidenskab, naturvidenskab og humaniora har lavet 

spørgsmålene og står klar med svar. Rektor er quizmaster.  



 

Deltagere 
Maria Kristiansen, Lektor, vicedirektør og viceinstitutleder, Center for 

Sund Aldring, Københavns Universitet 
Bjarke Oxlund, Professor MSO, vicedirektør og institutleder, Center 
for Sund Aldring, Københavns Universitet 
Peter Ditlevsen, Professor, Københavns Universitet, Center for Is og 
Klima 
Aske Juul Lassen, Lektor. PhD, Københavns Universitet 

Ida Helene Asmussen, Lektor, Det Juridiske Fakultet, Københavns 
Universitet 

Henrik Wegener, Rektor, KU 


