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SEMINAR PÅ BUILDING GREEN 2015

DEN BÆREDYGTIGE VILJE
SUSTAINOVATION er partner på årets Building Green fagmesse og
inviterer i den forbindelse til seminaret “Den bæredygtige vilje – fra
udkant til hovedstad”. Vi sætter skarpt fokus på de fremadrettede
målsætninger inden for det bæredygtige byggeri og reflekterer over
den bæredygtige udvikling, der sker hele vejen fra Region Nordjylland
til hovedstaden. I panelet sidder Martin Lidegaard, Arne Boelt, Lene
Espersen og Peter Grønlund, som giver fire forskellige indgangsvinkler til bæredygtigt byggeri, nemlig bæredygtighed via lovgivning, i
kommunerne, i organisationerne og i virksomhederne.
Building Green er Danmarks største og vigtigste event inden for bæredygtige og energieffektive bygninger, og en enestående mulighed
for at høre nyeste viden, skabe samarbejdspartnere og få indblik i
seneste løsninger. I år afholdes Building Green for 5. gang.
For program: http://buildinggreen.eu/program/seminar-28-oktober/

BYGGERI

2 8
OKT

2015
15:30
PRAKTISK INFO OM MESSEN
Building Green 2015 finder
sted onsdag d. 28. og torsdag d. 29. oktober 2015.
Messen åbner dørene kl.
9:00 og lukker kl. 17:00.
Sted: FORUM Copenhagen
Julius Thomsens Plads 1,
1925 Frederiksberg C
Det er gratis at deltage i
messen. Gratis tilmelding og
billet kan hentes på http://
buildinggreen.eu/besogende/gratis-adgangsbillet/

PROGRAM FOR SEMINARET, 28. OKTOBER 2015
15:30 - 15:45

Velkomst

15:45 - 16:15

Påvirkning af bæredygtig vilje via lovgivning, ved Martin Lidegaard, MF Radikale Venstre
Bæredygtighed i Hjørring, ved Arne Boelt, Borgmester i Hjørring
Danske Arks vej mod bæredygtighed, ved Lene Espersen, Direktør i DANSKE ARK
Producentens arbejde med bæredygtighed, ved Peter Grønlund, Manager LIVINGlab by DOVISTA

16:15 - 16:45

Paneldebat

16:45

Afslutning

Ordstyrer: Trine Saaby, UCN, Aalborg
SUSTAINOVATION - Erhvervsnetværk for bæredygtigt byggeri er et åbent tværfagligt erhvervsnetværk med fodfæste
i byggebranchen. Netværkets fokus og faglige omdrejningspunkt er bæredygtig udvikling rettet mod fremtidens bæredygtige byggeri og dermed en sikring af god kvalitet i byggeriet i mange år fremover. Det er målet med netværket at
sprede viden om bæredygtigt byggeri samt etablere nye samarbejder mellem virksomheder, som arbejder bæredygtigt.
For yderligere information:
Tine Steen Larsen, tsl@civil.aau.dk | Aalborg Universitet
Dorte Hovaldt, dorte@hovaldt.com | Arkitektfirmaet Hovaldt
Dorte Marie Frilund Grøn, dmm@ucnact2learn.dk | UCN act2learn TEKNOLOGI

