TORSDAGSPROGRAM

Torsdag eftermiddag 13:30-14:30

Torsdag eftermiddag 15:00-16:00

Byggeriets store CO2-regnskab – hvad kan vi gøre her og nu?

BoligTræ: Danmarks største byggeprojekt i træ

Folkemødets bæredygtighedspavillon ’EfterLaden’ åbner med en debat,
der sætter fokus på byggeriet som én af verdens helt store klimasyndere. Vi
stiller spørgsmålet, hvad en branche præget af modsatrettede interesser kan
gøre her og nu.

Hør mere om fremtidens byggerier, og hvordan træbyggeriet kan være med
til at skabe gode boliger for alle og bymiljøer helt fra bunden fra EfterLadens samarbejdspartnere, der står bag Danmark største aftale om byggeri i
træ.

Panel:
Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør, PensionDanmark
Thomas Uhd, head of Sustainability & External Relations, Cementir
Frank Erichsen, Bonderøv og foredragsholder
Katrine Bjerre Eriksen, adm. direktør, Synergi
Claus Ekman, direktør, Det Økologiske Råd

Panel:
Michael Koch, direktør, Træinformation
Peder Fynholm, souschef, Teknologisk Institut
Michael Schytt Poulsen, arkitekt og partner, Vilhelm Lauritzen Arkitekter
Rasmus Lind-Holm, projektchef, Adserballe & Knudsen
Per Bro, Boligselskabet Sjælland

Moderator: Anna Esbjørn, programleder, Fremtidens Byer i CONCITO

Moderator: Jonas Whitehorn, pressekonsulent i Boligselskabet Sjælland

Torsdag eftermiddag 16:30-17:30

Torsdag aften 19:30-21:00

Vice versa: Byggeri, planlægning og klima

Fra holdning til professionel handling: Iskold i et varmt klima?

Kan fagpersoner overbevise politikerne eller omvendt?
Vi møder i debattens første del en række fageksperter, som arbejder med
nye metoder indenfor træbyggeri, og undervejs stiller det politiske panel
spørgsmål til fagpanelet. I anden del møder vi nogle af ungdomspolitikerne, som skal være med til at afgøre Danmarks ambitionsniveau for fremtidens byggeri, og fagpersonerne udfordrer politikerne med afsæt i den
viden, vi allerede har.

I en samtale med hinanden og publikum vil gæsterne give deres perspektiv
på klimakrisen og dens dilemmaer. Lea Korsgaard fortæller om de journalistiske dilemmaer ved at dække klimakrisen. Asger Narud forklarer
sit valg om at sige sin stilling op som fuldmægtig og blive selvstændig, da
han opdagede at klima intet fyldte i embedsværket. Og Jesper Theilgaard
kvalificerer samtalen med sin faglige viden om klimaforandringer og en
personlig fortælling om at være vidne til 30 års vejrforandringer og nu dedikere sit professionelle virke til klimaformidling. Der serveres økologiske
vegetarsnacks og se, hvad du får i bytte, hvis du donerer et stykke affald i
plast eller alu.

Fagpanel:
Bo Jørgensen, direktør, Boligselskabet Sjælland
Henrik Holmsgaard, direktør, Holmsgaard Rådgivende Ingeniører
Jakob Kock, IT- og Udviklingschef, Adserballe & Knudsen
Michael Schytt Poulsen, arkitekt og partner, Vilhelm Lauritzen Arkitekter
Peder Fynholm, souschef, Teknologisk Institut
Politisk panel:
Sigrid Friis Proschowsky, landsformand, Radikal Ungdom
Emilie Esmand Andersen, landsledelsen, SF Ungdom
Tobias Weische, næstformand, Dansk Folkepartis Ungdom
Emil Ipsen, politisk forperson, Alternativets Unge
August Stengaard, skatte- og finansordfører, Venstres Ungdom
Moderator: Ane Vestbjerg, kommunikationschef i Adserballe & Knudsen

Deltagere:
Jesper Theilgaard, meteorolog, klimaekspert og tidligere vejrvært på DR
Asger Narud, cand.scient.pol., forfatter og debattør
Moderator: Lea Korsgaard, chefredaktør og stifter af Zetland

FREDAGSPROGRAM
Fredag morgen 9:00-10:00

Morgenmad uden madspild: Alt det mad kan
Mad er meget mere end blot kalorier. Det giver sammenhold at spise sammen, det kan være et værn mod ensomhed, hjælper med integration og
betyder noget for indlæring og kulturelle værdier. Vi sætter fokus på alt det
mad kan. Men også det, det ikke kan.
Deltagere:
Karen-Inger Thorsen, Direktør FødevareBanken
Trine Hahnemann, Hahnemanns køkken
Mirka Mozer, Send Flere Krydderier
Moderator: Bo Jørgensen, Boligselskabet Sjælland

Fredag formiddag 10:30-11:30

Er den bæredygtige bolig certificeret?
Med DGNB har byggebranchen fået en standard for bæredygtigt byggeri.
Men hvad er standarden egentlig et udtryk for – hensigter eller reel bæredygtig fremgang i sektoren? Med det let provokerende spørgsmål ’Er den
bæredygtige bolig certificeret?’ tager vi udgangspunkt i to principielt ens
boliger, hvor den ene er DGNB-certificeret og den anden ikke er og spørger, hvilken der er mest bæredygtig.

Fredag formiddag 11:30-12:30

Made in Denmark: Eksport af den bæredygtige arkitektur
Verdens arkitekturblik bliver i 2023 rettet mod København, der bliver vært
for verdens største arkitekturkongres – the Union of International Architects World Congress. Det giver os en unik mulighed for at eksponere dansk
arkitektur globalt. Hvordan kan vi gøre dansk, bæredygtig arkitektur til en
eksportvare? Og hvordan bruger vi verdensmålene til at gøre dansk arkitektur førende på bæredygtighed?
Panel:
Gyrithe Saltorp, adm. direktør, Vilhelm Lauritzen Arkitekter
Peter Andreas Sattrup, chefkonsulent, bæredygtighed, Danske Arkitektvirksomheder
Johnny Svendborg, formand for Arkitektforeningen
Moderator: Sonja Stockmarr, Arkitekt M.Arch v. EFFEKT og tidl. DR-vært

Panel:
Mette Qvist, formand, Green Building Council
Per Bro, byggechef, Boligselskabet Sjælland
Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør, Pension Danmark
Simon Stig-Gylling, chefkonsulent, Dansk Byggeri
Moderator: Ane Vestbjerg, kommunikationschef i Adserballe & Knudsen

WEEKENDPROGRAM
Lørdag morgen 9:00-10:00

Morgenmad uden madspild: Bæredygtighed i catering
og kantiner
Cateringbranchen og i kantinerne rundt om i landet sætter ind mod madspild. Vi tager en status og en diskussion om de udfordringer, der stadig er:
krav om holdbarhed, mængder, variation osv.
Deltagere:
Troels Børrild, Chef for ansvarlige investeringer, MP Pension
Mette Toftegaard Rasmussen, ’Head of onboarding’, E-smiley
Maja Volquards Hesselholt - Direktør, Catering ISS Facility Services A/S

Lørdag aften 18:30-20:00

Åben Lade
Kom til Åben Lade og nyd stemningen i træpavillonen, send et postkort til
dig selv med et bæredygtigt løfte og tag et stykke affald med i plast eller alu
– det giver byttebonus.
Vi sætter scenen og spiller musikken. I EfterLaden får du den rundeste
afslutning på et godt Folkemøde i bæredygtighedens tegn.

Facilitatorer: Projektchef Jeanette Koustrup Duus og kommunikationschef
Trine Baadsgaard, FødevareBanken

Lørdag eftermiddag 13:30-14:30

Energieffektivitet – den billige vej til den grønne omstilling

Søndag formiddag 9:00-11:00

Danmark har en ambition om at blive klimaneutrale i 2050. Det kræver, at
vi både udbygger med vedvarende energi, elektrificerer og energieffektiviserer. Men ofte glemmes energieffektivitet i ligningen og beskyldes for ikke
at kunne betale sig. Kan det passe? Og hvad kan vi som samfund og som
borger gøre for at sikre, at omstillingen til et fossilfrit samfund bliver så
billig som muligt, bl.a. ved at nedsætte vores energiforbrug?

Haver, frø og planter: Tag noget vildt med hjem

Panel:
Per Bro, byggechef, Boligselskabet Sjælland
Katrine Bjerre M Eriksen, direktør, Synergi
Hans Henrik Lindboe, partner og civilingeniør, EA Energianalyse
Michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri

Det anslås at 40 pct. af verdens bier og bestøverinsekter er truet af udryddelse. Bier bestøver 70 ud af de omkring 100 planter, der brødføder 90 pct.
af Jordens befolkning, og dermed er hele verdens fødevareproduktion i
fare. Kig forbi EfterLaden, hvor du kan få vilde frø med hjem og give bierne
bedre vilkår hjemme hos dig. Nykilde leverer frø, og sammen med publikum kloner vi planter, der er både bi-venlige og overlevelsesdygtige.

EfterLaden er et samarbejde mellem Boligselskabet Sjælland, entreprenør Adserballe
& Knudsen, Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Holmsgaard rådgivende ingeniører.
Vi er samarbejdspartnere på en fireårig rammeaftale om opførelse af op imod 400
boliger i CLT. Rammeaftalen udgør den største enkeltstående aftale om byggeri i træ
på dansk jord.
Vi er på Folkemødet for at sætte fokus på, hvad vi kan gøre ved den enorme klimamæssige udfordring, som vores branche repræsenterer. Op mod 40 procent af den
globale udledning af drivhusgasser sker fra byggeri og bygninger, og vi ser byggeriets
parter som ligeligt ansvarlige for at løse problemstillingen.
På Folkemødet ligger Træpavillonen EfterLaden hus til diskussioner om bæredygtighed i en sektor, hvor modsætninger mellem politikere, eksperter, beboere og erhvervsliv skal mødes, hvis fremtidens bæredygtige byggeri skal sikres.
EfterLaden er lavet af overskudstræ fra byggeriet Skademosen – 44 almene boliger,
som opføres i Trekroner – som er et projekt under rammeaftalen.
Byggeri med træ som bærende konstruktion er vores svar på en isoleret indsats, som
bærer i en mere klimavenlig retning. Ved at udskifte de bærende konstruktioner i stål
og beton med træ, kan vi lagre CO2 fremfor at udlede mere i forbindelse med produktion. Bygningerne har desuden et bedre indeklima, og materialet kan genanvendes.
Med vores konkrete handlinger for at bære mere træ ind i det danske byggeri, kommer
vi med et eksempel på realistisk grøn omstilling, som kan indgå bredt i en bæredygtig
udvikling på både den miljømæssige, den økonomiske og den sociale bundlinje.

