
 
 

Bæredygtigt byggeri i et kommunalt perspektiv:

Den cirkulære vej til FN’s Verdensmål
Green Building Council Denmark inviterer til vinterkonference:

Dato:   Onsdag den 12. december 2018 kl. 10.00 - 16.00

Sted:  Middelfart Rådhus (Byrådssalen): Nytorv 9, 5500 Middelfart

Pris:  750 kr (medlem) 1.500 kr. (ikke-medlem) pr person (inkl. moms)

Tilmelding: Senest den 5. december 2018

Transport: Der arrangeres bus fra København for interesserede

TILMELD DIG HER

Fra mål og strategier til konkrete eksempler
FN’s verdensmål er blevet en rettesnor for, hvordan offentlige institutioner, private virksom-

heder og civilsamfund samlet kan bidrage til at skabe bæredygtig udvikling frem mod 2030. 

Samtidig er Regeringen kommet med et udspil for en national strategi for cirkulær økonomi. 

Begge agendaer kalder på en holistisk og strategisk indsats, mens de enkelte organisatio-

ner samtidig har behov for konkrete og målbare værktøjer til at arbejde med verdensmålene. 

Derfor sætter Green Building Council Danmark på årets vinterkonference fokus på, hvordan 

kommuner kan arbejde både strategisk og konkret med bæredygtigt byggeri. Det er nemlig 

Green Building Council Danmarks ambition at hjælpe kommuner på vej ved at stille en bære-

dygtig ramme og værktøjer via DGNB til rådighed i arbejdet med verdensmålene.

Så kom med til konferencen og bliv klogere på, hvordan I kan arbejde med bæredygtigt 

byggeri. I får indsigt i, hvordan DGNB bidrager til 14 ud af de 17 verdensmål - og I vil blive 

præsenteret for en række cases med inspiration til både det strategiske og konkrete arbejde 

med bæredygtigt byggeri. Og så runder vi dagen af med en paneldebat, hvor vi diskuterer, 

hvordan vi får omsat FN’s Verdensmål til praksis.

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=6fcf03379b


PROGRAM FOR DAGEN
Vinterkonference den 12. december 2018

10.00 – 10.20:  Registrering og formiddagskaffe

10.20 – 10.25:  Velkommen til Middelfart Rådhus
   Steen Vinderslev, Kommunaldirektør, Middelfart Kommune

10.25 – 10.35  Introduktion til dagens tema 
   Mette Qvist, direktør, Green Building Council Denmark

10.35 – 11.05  Absolut bæredygtighed som overligger
   Steffen Petersen, professor, Aarhus Universitet

11.05 – 11.35:  Cirkulær økonomi som udgangspunkt for design af 
   Skanderborg Fælled
   Knud Sørensen, driftschef, Skanderborg Kommune

11.35 – 11.50:  Pause

11.50 – 12.20:  Fra FN’s Verdensmål til konkret bæredygtigt byggeri
   Klaus Kellerman, projektleder, Roskilde Kommune

12.20 – 12.50:  Bæredygtigt byggeri med værdi for borgerne
   Katrín Ragnars, projektleder, Frederiksberg Kommune (TBC)

12.50 – 13.30:  Frokost

13.30 – 14.00  Rundvisning på Rådhuset (TBC)

14.00 – 14.30:  Det bæredygtige byrum i Ørestad Syd
   Rikke Faaborg Jarmer, udviklingschef, By & Havn 

14.30 – 15.00:  Bæredygtighed som fælles udgangspunkt for Middelfart Rådhus
   Henrik Mott Frandsen, arbejdsmiljøchef, Middelfart Kommune

15.00 – 15.15:  Pause

15.15 – 16.00:  Paneldebat: Hvordan får vi omsat FN’s Verdensmål til praksis?


