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Tjek ind og morgenkaffe med brød

Velkomst 
v. Rolf Andersson, formand for AlmenNet og formand for Bygherreforeningen

Det store udviklingsperspektiv
Hvordan udvikler det industrialiserede byggeri sig i Danmark? 
Aktuelle udfordringer og mulige løsninger.
v. Anne Beim, professor, CINARK, KADK

Industrialiseret nybyggeri - en case
Om produktet og processen bag Energi-0-Boligen. 
v. Per Rosbjørn Jensen, projektleder, Lejerbo 

Industrialiseret facaderenovering - en case 
Udskiftning af hele facaden som industrialiseret byggeproces. 
v. Enemærke & Petersen

Åbent indlæg - oplægsholder afsløres på konferencen

Pause med kaffe

State of the art and new avenues in industrialised building 
Internationale erfaringer. De østrigske arkitekter, Baumschlager Eberle, 
er verdenskendt for deres arbejde med det industrialiserede byggeri. 
(Oplægget holdes på engelsk). 
v. Willem Bruijn, Managing Partner, BE Architects

Etablering af camps i nødhjælpsområder 
Inspiration fra en uventet kant. 
v. Peter Hwan Lajgaard, First Lieutenant, Beredskabsstyrelsen

Konferenceprogram



Opsamling og diskussion
Hvad er udfordringerne og hvor står vi i dag? 
v. Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen 

Ud-af-huset-oplevelse i Nordhavn (bustransport)

Udstillingen Himmel og Hav og sandwich 
v. Rita Justesen, chef for planlægning og arkitektur, By og Havn

Guidet rundtur i det nye Nordhavn 
1:1 besigtigelse i Århusgadekvarteret af aktuelt byggeri: The Silo, Frihavnstårnet 
og Havnehuset. Tre grupper guides rundt og cirkulerer mellem byggerierne.  

Tilbage til Bygningskulturens Hus (bustransport)

Speed-præsentationer af nye udviklingsprojekter og initiativer
Seks ultrakorte præsentationer med mulighed for dialog, videndeling og spørgsmål i 
mindre grupper. Inkl. kaffe og kage.

Projekt nr. 1: Basisboligen, KAB 
Projekt nr. 2: Energifacaderenovering, Al2Bolig
Projekt nr. 3: IKT projekter, Bygherreforeningen
Projekt nr. 4: Vejledning til renoveringsprocesser, VærdiByg
Projekt nr. 5: AlmenBolig+, KAB
Projekt nr. 6: Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

Vi præsenterer og fejrer ny AlmenNet publikation: 
’Piktogrammer - ideografisk kommunikationsredskab til byggersager’ 
Bobler og en dugfrisk publikation til alle. 
v. Allan Werge, direktør, Al2Bolig

Afslutning og tak for i dag!
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Industrialisering i nybyggeri og renovering - State of the art og nye muligheder.

Modulbyggeri, montagebyggeri, kassettebyggeri, præfabrikation og systemleverancer 
– det industrialiserede byggeri i Danmark har mange navne og tilgange. Fælles for dem 
er ønsket om at øge produktiviteten og kvaliteten i byggeriet samtidig med, at der spares 
penge i nybyggeri såvel som i renoveringer. Med andre ord: Bedre, Billigere og Hurtigere! 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, AlmenNet og Bygherreforeningen inviterer til 
årets konference for bygherrer og den øvrige byggebranche, hvor vi tager temperaturen på 
udviklingen i det industrialiserede byggeri i Danmark såvel som internationalt og diskuterer 
nye muligheder og gamle udfordringer. Desuden byder konferencen på en specialguidet 
rundtur i Nordhavns nye byggerier samt en markedsplads for spændende projekter og 
initiativer. Kom og vær med til at præge udviklingen, skab netværk på tværs af branchen og 
få den seneste viden. Vi glæder os til at se dig!
 

God fornøjelse!

Tema



Speed-præsentationer af nye 
udviklingsprojekter og initiativer
Projekt nr. 1: 
Basisboligen, KAB
Udvikling af koncept for billige ungdomsboliger til godt 3.000 kr. pr. mdr.

Projekt nr. 2: 
Energifacaderenovering, Al2Bolig
Bygherrekrav til skabelse af bedre, billigere og hurtigere energifacaderenovering.

Projekt nr. 3: 
IKT projekter, Bygherreforeningen
IKT-specifikationer og netværk på tværs af den almene sektor og andre 
byg- og driftsherreorganisationer. 

Projekt nr. 4: 
Vejledning til renoveringsprocesser, VærdiByg
Vejledningsarbejde til bygherren om optimering af renoveringsprocesser.

Projekt nr. 5: 
AlmenBolig+, KAB
Forsøgskoncept for billiggørelse af alment byggeri gennem bl.a. industrialisering.

Projekt nr. 6: 
Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar
Nystiftet forening skal bidrage til samarbejde, gode arbejdsforhold og bæredygtighed i byggeriet.



Konferencen er for alle med interesse for udvikling af byggeriet.
 
Konferencen afholdes hos Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København K. 
Formiddagens og eftermiddagens program foregår i Bygningskulturens Hus og det tidlige 
eftermiddagsprogram foregår ude af huset (Nordhavn).

Praktisk

Man tilmelder sig konferencen ved at gå ind på www.almennet.dk eller 
www.bygherreforeningen.dk. Her udfyldes en online tilmeldingsformular. 
Tilmelding er bindende.
 
Alle spørgsmål vedrørende konferencen samt tilmelding rettes til almennet@almennet.dk 
eller pr. tlf. 3376 2000.
  
Tilmeldingsfrist: 8. april 2015

Tilmelding

Medlemmer af AlmenNet:     600 kr.
Medlemmer af Bygherreforeningen:    600 kr.
Øvrige:       800 kr.
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Tid:
Sted:

Tema:
Arrangører:

14. april 2015, kl. 10 -16.
Bygningskulturens Hus, 
Borgergade 111, 
1300 København K.
Industrialisering i nybyggeri og renovering - State of the art og nye muligheder.
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Bygherreforeningen og AlmenNet.


