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PROGRAM 

 

11:00 Oplev Folkemødets debatter og stemning 

Vi har samlet et forslag af arrangementer, som vi synes er interessante ud fra en 

byggebranche- og bylivsoptik, men der er selvfølgelig MANGE andre at vælge 

imellem, så det er bare at gå på opdagelse 

 

14:00 Byggeriets dilemmaer – debat med Mads Steffensen  

Vi mødes til en debat arrangeret af Byens Netværk i samarbejde med Danske 

Arkitektvirksomheder og BL - Danmarks Almene Boliger, hvor Mads Steffensen og 

et byggefagligt monopol tager pulsen på nogle af de dilemmaer, der knytter sig til 

den bæredygtige udvikling i byggeriet – fra hverdagens komplekse valg til de helt 

store verdensmål 

 Sted: C14 - BL - Danmarks Almene Boliger  

 

15:00 Oplev Folkemødets debatter og stemning 

 

17:30 Fællesspisning i BL's Dome  

Vi samles og nyder en let anretning og evaluerer dagens mange oplevelser 

 

Sted: C14 - BL - Danmarks Almene Boliger 

 

19:00 Oplev Folkemødets debatter og stemning 

 

21:00 Afgang med bus fra Allinge  



11:00 - 12:00 

Billige boliger - hvor er værdigheden? 

Alle skriger på billige boliger, men er der plads til værdigheden? 

Arrangør: Lindskov Communication 

Sted: F15 – Fællesskabsteltet (F - Ved Folkemødehuset) 

Eventbeskrivelse 

Det har længe i f.eks. Københavns kommune været et udtalt ønske om at fremme nybyggeri 

af billige boliger. Hvad forhindrer at det sker i virkeligheden? Er det statens anlægsloft? Er det 

implementeringen af EU’s udbudsdirektiv i Danmark? Er det konkurrencevilkårene på 

byggemarkedet? Eller er det blot et spørgsmål om forskellige politiske prioriteringer, der 

lægger hindringer i vejen for at flere kan få råd til at bosætte sig i de større byer. Uanset hvad 

der lægger hindringer i vejen står et spørgsmål tilbage, nemlig om vi har presset prisen så 

meget at kvaliteten efterlader et byggeri vi ikke kan være bekendt. Hvem står på mål for om 

vi også kan være resultatet af ”de billige boliger” bekendt? 

Deltagere 

Marie Kraul, Journalist, Politiken 

Hans-Bo Hyldig, Direktør, FB Gruppen A/S 

 

 

11:00 - 12:00 

Clement Talk: Hvad er et godt ældreliv? 

En debat med Clement Kjersgaard om værdier, fællesskaber og boliger i det gode 

ældreliv 

Arrangør: BL - Danmarks Almene Boliger 

Sted: C14 – BL - Danmarks Almene Boliger (C – Cirkuspladsen) 

Eventbeskrivelse 

I 2040 vil hver fjerde dansker være over 60 år, og ældres liv er allerede nu i forandring. 

Clement Kjersgaard og et bredt panel af debattører sætter fokus på ældres ønsker og krav til 

den 3. alder. Både hvad angår værdier, fællesskaber og boliger. En undersøgelse viser, at 

80.000 ældre overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste fem år. Men der er 

kun omkring 7.000 boliger af en type i alt. Og på villavejene drømmer mere end hver fjerde 

husejer mellem 50 og 64 år om at skifte græsslåmaskine og værktøjskasse ud med frihed og 

vicevært i en lejebolig.  

Deltagere 

Bjarne Hastrup, Formand, Ældre Sagen 

Bent Madsen, Direktør, Danmarks Almene Boliger 

Max Pedersen, mag.scient., ekspert i senorboliger, seniorboligen.dk 

Ann Nissen, Beboer i Korskærparken, Fredericia, - 

Clement Kjersgaard, DR-vært og udgiver af RÆSON, DR og RÆSON 

Erik Nissen, Beboer i Korskærparken, Fredericia, - 

Jesper Birn Lindeberg, seniorprojektleder, KAB 

Nina Kovsted Helk, Filantropidirektør, Realdania 



11:30 - 12:15 

Fremtidens arkitekter i løvens hule 

Tre unge arkitekter pitcher deres bæredygtige projektforslag foran et benhårdt 

ekspertpanel 

Arrangør: KADK 

Sted: A40 - Verdensmålenes Telt (A - Danchells Anlæg) 

Eventbeskrivelse 

FN’s verdensmål kalder på nye løsninger - men hvad kan vi egentlig gøre og hvordan? Få 

svaret, når tre unge arkitekter bryder vanetænkningen og bliver udfordret af knivskarpe 

eksperter og et borgerpanel. Vær vidne til hvem af de unge talenter der har den bedste ide, 

med det størst potentiale eller grobund for fremtidigt samarbejde, når arkitekterne pitcher 

deres projektforslag overfor et panel bestående af benhårde erhvervsfolk, politikere, investorer 

og helt almindelige borgere – og vær med til at udpege din favorit. 

Deltagere 

Lene Espersen, adm. direktør, Danske Arkitektvirksomheder 

Mette Fjord Sørensen, forskningspolitisk chef, Dansk Industri 

Lene Dammand Lund, Rektor, KADK 

Anne Skovbro, Direktør, By & Havn  

David Zahle, Partner i BIG Architects 

 

 

12:00 - 12:45 

København som verdens grønneste foregangsby 

V. Frank Jensen 

Arrangør: Socialdemokratiet 

Sted: D5 – Socialdemokratiet (D - Ved Brandstationen) 

Eventbeskrivelse 

Klimaforandringerne er globale, men de bedste løsninger er måske lokale? København er en af 

verdens grønneste byer og går forrest i kampen mod klimaforandringerne med målsætninger 

om CO2-reduktion, klimasikring og bæredygtig byudvikling. Hvordan sikrer vi, at denne 

udvikling fortsætter? Vi sætter fokus på de lokale løsninger i kampen mod de globale 

udfordringer og debatterer, hvordan fremtidens København skal indrettes. Til at debattere har 

vi overborgmester i København Frank Jensen m.fl. 

Deltagere 

Frank Jensen, Overborgmester København, Socialdemokratiet 

 

 

 

 



12:00 - 13:00 

Svinets smukke vision. Peter Aalbæk Jensen om fremtiden 

Hør om nye landsbyer, himmerige, økologi, kloden, fingeraftryk, ler og halm og 

visioner og samvær 

Arrangør: Gæstgiveren 

Sted: N9 – GÆSTEN (N – Nørregade) 

Eventbeskrivelse 

Peter Aalbæk Jensen drømmer om at skabe et anderledes sted, hvor arbejdet fylder mindre, 

men hvor samværet med dem, vi holder af, fylder mere. Et sted, tættere på naturen. Mød 

Peter Aalbæk i en samtale om fremtidsdrømme og nye landsbyer og store planer og 

virkeligheden. 

Deltagere 

Peter Aalbæk Jensen, Filmkøbmand, Lille Syd 

Malene Botoft, kromutter, Gæsten 

 

 

12:15 - 13:00 

Er der livskvalitet i seniorbofællesskaber 

Kan ensomhed forebygges og kan livskvaliteten forøges ved at tænke klogt, når vi 

bygger? 

Arrangør: Domea.dk 

Sted: A28 - Den Sociale Scene (A - Danchells Anlæg) 

Eventbeskrivelse 

Domea.dk administrerer seniorbofællesskaber over hele landet. Der er stor søgning, men er 

seniorbofællesskaber det eneste svar, når overvejelserne om alternative boformer melder sig? 

hvad med aldersblandede fællesskaber? Hvordan skaber vi de mest bæredygtige 

partnerskaber? Hvad vil vi reelt bidrage med i fællesskabet? Hvordan organiserer vi os så vi 

kan øge livskvalitet og forebygge ensomhed - og hvordan sikrer vi en blandet beboerne 

aldersmæssigt, så bofællesskaberne bliver ved med at forny sig selv beboermæssigt - eller 

med andre ord: flytter vi tids nok? I en debat med spørgsmål fra publikum drøftes hvem der 

bedst gør hvad, hvordan man kommer til at bo i et bofællesskab og hvad der skal til for at 

gøre rammerne optimale for det gode liv. Debatten sætter fokus på hvordan stærke 

partnerskaber kan styrke kvaliteterne i fællesskaber, således at også naboer, institutioner og 

by- eller landsdel oplever boformen som et egentligt kvalitativt tilskud. 

Deltagere 

Karsten Søndergaard, Borgmester, Egedal Kommune 

Poul Rasmussen, Bestyrelsesformand Domea.dk, Domea.dk 

Mette Mogensen, Moderator, Domea.dk 

Mette Margrethe Elf, Projektchef, Realdania 

Karen Henriksen, Initiativtager til Den 3.revle, seniorbofællesskab i Kbh., Den 3.revle 

 



12:15 - 13:00 

Cirkulær økonomi og genanvendelse - CO2-lagring i byggeri 

Hvordan bliver byggeriet CO2-neutralt? Hvilke byggematerialer skal vi bruge? Beton, 

træ, stål, glas? 

Arrangør: Konstruktørforeningen 

Sted: G2 - PFA - mere til dig (G - Yder-/indermolen) 

Eventbeskrivelse 

Debat om fremtidens byggeri og hvordan byggeriet går fra at være en CO2-belastning til at 

være klimaneutralt og måske endda understøtte lagring af CO2? I dag er byggeriet en af de 

helt store kilder til CO2-udslip, både i selve byggefasen og i den efterfølgende drift af 

bygningerne. Det skal der laves om på. Hvilke materialer kan vi bruge? Hvilke metoder skal vi 

anvende i byggeprocessen og i driften af vores bygninger? Hvordan kan byggeriet bidrage til 

opfyldelsen af klimamålene.  

Deltagere 

Lars Henrik Nielsen, Afdelingsleder, M.Sc og Ph.D, GEUS 

Allan Polack, Adm. direktør, PFA 

Mikael Koch, Direktør, Træinformation 

Gert Johansen, Formand, Bygningskonstruktør, Konstruktørforeningen 

Thomas Uhd, Branchedirektør, Dansk Beton hos Dansk Byggeri 

 

 

13:30 - 14:15 

Kan hjemløshed bygges væk? – og hvordan? 

Kan hjemløshed bygges væk, hvilke boligtyper passer og hvad skal der i øvrigt til af 

tiltag? 

Arrangør: Domea.dk 

Sted: A28 - Den Sociale Scene (A - Danchells Anlæg) 

Eventbeskrivelse 

Der er hjemløse, der sofa-surfer og endnu ikke har ramt gaderne, og der er hjemløse, der ikke 

ønsker sig – eller ikke magter – en fast bolig. I en paneldebat med særlige interessenter og 

repræsentanter for mulige tiltag og i dialog med gæster i teltet drøftes om og i givet fald 

hvordan hjemløshed kan bygges væk?  

Deltagere 

Thomas Holluf, Direktør, Domea.dk 

Lennie Clausen, Programchef, Realdania Filantropi 

Jann Sjursen, Formand for Rådet for Socialt Udsatte, Rådet for Socialt Udsatte 

Lene Hjorth, CSR Direktør Jyske Bank, bestyrelsesformand Kofoeds Skole, Kofoeds Skole 

Mette Mogensen, Moderator, Domea.dk 

 

 



14:00 - 15:00 

Byggeriets dilemmaer - debat med Mads Steffensen 

Få politikernes, branchens m.fl. syn på dilemmaer du og jeg - og 

byggebranchen - står overfor lige nu 

Arrangør: Danske Arkitektvirksomheder, BL - Danmarks Almene Boliger, 

Byens Netværk 

Sted: C14 - BL - Danmarks Almene Boliger (C – Cirkuspladsen) 

Eventbeskrivelse 

Hvordan bygger vi mest bæredygtigt, når vi ikke vil gå på kompromis med prisen? Hvad skal 

der ske med beboerne fra ”ghettolisten”? Hvem skal gå forrest i den grønne omstilling, når det 

gælder vores boligbyggeri? Vi har inviteret en række politikere og centrale aktører i 

byggebranchen til at diskutere de dilemmaer, vi står overfor lige nu i byggeriet. Journalist og 

programvært Mads Steffensen styrer slagets gang, og han vil i bedste ”Mads & Monopolet-stil”, 

tage udvalgte spørgsmål og problemstillinger under kyndig behandling. Det kommer til at 

handle om den måde vi bygger på, bor på og håndterer vores ressourcer på. Mød: Jim 

Lyngvild, designer og iværksætter Flemming Rafn, partner, Tredje Natur Winni Grosbøll, 

borgmester, Bornholm Dan Stubbergaard, arkitekt, COBE Balder Johansen, daglig leder, Logik 

& Co Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør, PensionDanmark Mette Qvist, direktør, Green 

Building Council Axel Nielsen, direktør i Calum Palle Adamsen, adm. direktør, Lejerbo 

Deltagere 

Flemming Rafn Thomsen, Partner og medejer, Tredje Natur 

Balder Johansen, Daglig leder, Logik & Co 

Jim Lyngvild, designer og iværksætter, Eventbureau 

Dan Stubbergaard, arkitekt og grundlægger, COBE 

Jacob Axel Nielsen, Direktør, Calum 

Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør, PensionDanmark 

Mette Qvist, direktør, Green Building Council Denmark 

Winni Grosbøll, Borgmester, Bornholms Regionskommune 

Mads Steffensen, Journalist og tv-vært, Eventbureau 

Palle Adamsen, Administrerende direktør, Lejerbo 

 

  



15:15 - 16:00 

Bærer pensionsselskaberne et ansvar for bæredygtige byer? 

Hvordan kan pensionsmilliarder hjælpe med at skabe bæredygtige byer 

Arrangør: PenSam 

Sted: D6 - FOA og Pensam (D - Ved Brandstationen) 

Eventbeskrivelse 

Hvordan får vi flere pensionsmilliarder i spil til at transformere de danske byer i en mere 

bæredygtig retning? I hele verdenen er der en stigende søgning mod at bosætte sig i 

byområder. Som det fremgår af FN’s verdensmål 11 om bæredygtige byer, vil dette tal i 2050 

være steget til 6,5 milliarder mennesker. Vi er derfor nødt til fundamentalt at ændre det måde 

vi bygger og styrer vores byrum på, så denne store omvæltning sker på en bæredygtig måde. 

De danske pensionsselskaber er i samarbejde med kommunerne meget betydningsfulde 

byudviklere, og hvis visionerne er til stede, er der et stort potentiale for at skabe en stor 

forandring. Vel at mærke uden at bæredygtighed nødvendigvis koster ekstra. Som 

pensionsselskab er vi ikke filantroper. Vi skal første og fremmeste skabe et godt afkast til 

vores kunder. Men vi skal skabe afkast på lang sigt, og vores erfaringer er, at grønne 

bæredygtige byer er en bedre langsigtet investering. 

Deltagere 

Ole Krohn, Journalist, TV2 News 

 

 

16:30 - 18:00 

Byggepladsen som social aktør 

Workshop-dyst: Hvordan kan byggepladsen være en social aktør og bidrage til 

bæredygtige lokalsamfund 

Arrangør: Enemærke & Petersen a/s 

Sted: A28 - Den Sociale Scene (A - Danchells Anlæg) 

Eventbeskrivelse 

Enemærke & Petersen inviterer til åben workshop-dyst med fokus på samskabelse og dialog 

om, hvordan byggepladsen kan fungere som social aktør, og bidrage til at skabe mere 

bæredygtige byer og lokalsamfund. Du kan som tilhører deltage på et af holdene, der dyster 

om at udvikle de bedste idéer og prototyper eller være med til at vælge det bedste forslag. Vi 

har fokus på at aktivere byggepladsen som en ressource for lokalsamfundet, der kan skabe 

beskæftigelse, læring, sociale aktiviteter og fysiske rammer, fremfor blot at være et element, 

der skaber støj og larm. Vi har på forhånd dannet fire hold, der skal dyste mod hinanden med 

deltagere fra de almene boligorganisationer, unge beboere, arkitektstuderende, byggefolk og 

med plads til tilhørere. Holdene får 45 minutter til at udvikle de bedste idéer og koncepter til 

byggepladsen som social aktør, som afslutningsvis præsenteres – og efterfølgende bedømmes 

af publikum. Vi slutter af med Social-Fredagsbar, hvor vi kan foresætte dialogen. 

Deltagere 

Anders Strange Sørensen, Projektleder, Enemærke og Petersen 


