
 
 

Invitation til 
Green Building Council Denmarks

Forårskonference
”Danmark skal være bæredygtigere – perspektiver fra EU”

Dato:  Onsdag d. 16. maj 2018, kl. 9:00-14:00
Sted:  BLOX, Frederikholmskanal 30, 1220 København K
Pris:  750 kr (medlem) 1.500 kr. (ikke-medlem) pr person (inkl. moms)
Tidsfrist: Tilmelding senest 9. maj 2018

Tilmeld dig her 

___________________________________________________________________ 

Forord
Vi oplever såvel politikere som branchens aktører har øget fokus på, at der skal 
tages mere ansvar til den bæredygtige omstilling af vores samfund. 

Vi er derfor glade for at kunne byde velkommen til en repræsentant for EU, der 
vil orientere om Level(s), som er en frivillig rapporteringsramme til forbedring af 
bæredygtighed i bygninger i Europa. Ved brug af eksisterende standarder, giver 
Level(s) en fælles tilgang til vurderingen af bæredygtige præstationer i det byg-
gede miljø. Parallelt med dette europæiske initiativ er vores egen regering også i 
gang med at udvikle frivillige bæredygtighedsklasser, og status på dette arbejde 
bliver præsenteret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

I de seneste år har der været gang i en heftig byggeaktivitet. Dette har medført, 
at flere bygherrer, som f.ex det almene, pensionskasser og ejendomsfonde, har 
valgt at lade deres bygninger bygge efter bæredygtige rammer, hvor deres valg 
bliver dokumenteret, således, at bygningerne repræsenterer større transparens 
til eftertiden. 
Vi har inviteret forskellige bygherrer til at dele deres erfaringer. 
Sluttelig så handler det jo også om os selv, og Anders Morgenthaler, der meget 
kompromisløst har omstillet sit liv for at leve mere bæredygtigt, giver sit indspark.

https://www.place2book.com/da/9654/choose_ticket_sales_workflow?seccode=787602f201


9.00 - 9.30 Registrering og morgenmad

9.30 - 9.40 Introduktion til dagen 
v. Mette Qvist, direktør, DK-GBC 

9.40 – 10.10 10 Level(s) – The EU wide approach to sustainable building performance  
reporting by Dr. Josefina Lindblom, DG Environment European Commission 

10.10 – 10.20 Introduktion til arbejdet med frivillige bæredygtighedsklasser  
v. Ingeniør Morten Buus, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

10.20 – 11.10 Historien om et personligt bidrag til den bæredygtige omstilling 
v. Forfatter Anders Morgenthaler

11.10 – 11.25 Pause

11.25 – 12.00 Paneldebat om den bæredygtige bevægelse i byggeriet i Danmark Industrivirksomheder: 
• Novo Nordisk (v. Vicepresident Susanne Stormer) Inviteret
• Pensions kasser: PFA Ejendomme (v. ejendomsdirektør Michael Bruhn)
• Kommuner: København (v. direktør Mikala Kreiser) Inviteret 
• Regioner: Sjælland (v. chefkonsulent Jens Peter Nielsen)

12.00 – 13.15 Når bæredygtighed skaber nytækning – erfaringer fra aktuelle projekter
• ”Ryesgade 25, København - en ambitiøs renovering” 

(v. direktør Morten Heding Andersen, Drostfonden)
• ”En træbygning og dokumenteret bæredygtighed i Lisbjerg, Aarhus”  

(v. direktør Allan Werge, AL2 Bolig) 
• ”Alment og bæredygtigt - AAB i Skæringbæk, Aarhus”  

(v. projektleder Carina Hedevang, Arbejdernes Andels Boligforening)

13.15 – 14.00 Frokost og netværk

PROGRAM FOR DAGEN 

Forårskonference d. 16. maj


