Invitation til udviklingsværksted:

Fremtidens bæredygtige byggeri i Næstved
Onsdag d. 26. maj kl. 9:00 – 15:00 i Kompagnihuset, Næstved
Fremtidens krav til byggeri og renovering - udfordringer for byggeriets aktører.
Klimaændringerne sætter fokus på energibesparelser, nytænkning og fremtidssikret byplanlægning. Byggeriet er et indsatsområde, hvor der er store muligheder for opnå energibesparelser og
samtidig fremme beskæftigelse, innovation og kompetanceudvikling i byggesektoren. Samtidig kan
fokus på bæredygtighed og innovative byggeløsninger bidrage til at skabe attraktive boligområder
og spændende byudvikling.
I stedet for at afvente initiativer ”fra oven”, kan byggesektorens aktører i samspil med kommunerne selv bidrage til udviklingen og ruste sig til de fremtidige udfordringer, bl.a. ved at lade sig inspirere af andres erfaringer og ved at identificere muligheder for at komme i gang i lokalområdet.

Udviklingsværksted i Næstved
Projekt KIBS vil derfor i samarbejde med Næstved kommune, Agenda-21 Rådet, Byggesocietet,
Næstved-egnens Udviklingsselskab indbyde til en dag med inspiration og efaringsudveksling for
aktører, der er engageret i udvikling af byggeri og byggeerhverv i Næstved-området.
Formålet er at skabe synergi og åbne muligheder for koordineret indsats og fælles kompetenceudvikling ved at de forskellige aktører kommer i dialog om hvad der vil kunne fremme bæredygtigt og
klimarigtigt byggeri i lokalområdet.


Hvordan kan bæredygtigt byggeri indgå i udviklingsstrategier for Næstved-egnen og derved
fremme klimatilpasning, by- og boligkvaliteter, erhverv og kompetencegrundlag?

Udvikling af bæredygtigt byggeri i Næstved
Næstved har på mange måder markeret sig som et område, der satser på udvikling af miljø og klimaløsninger, også i forhold til byggeriet.



Kommunen har vedtaget en klimaplan hvor byggeri og renovering indtager en central plads
Næstved har en meget stor mængde byggevirksomheder, såvel videnstunge som producerende og håndværksprægede, såvel mange små som enkelte store.







Der er flere kommunale bygninger, boligforeninger og mange typer af boliger, der kan forventes at have interesse i energirenovering
Der er mange byggevirksomheder, som allerede har markeret sig som miljø- og klimaengagerede, både gennem deres virksomhede og gennem deltagelse i Agenda21-rådet mm.
Kommunen har også netop vedtaget et revideret katalog over bæredygtige byggeløsninger
Der sker udbygning i parcelhusområder med rabat for grønt byggeri
Der er planer for byfortætning og nybyggeri omkring Næstved station, samt udbygning af Maglemølle-området

Næstved – området rummer således mange muligheder for at skabe en stærk identitet som center
for bæredygtig byggeudvikling og innovative bebyggelser.

Seminarets deltagere
Seminaret henvender sig til repræsentanter for lokale byggevirksomheder, kommune, energiselskaber, boligselskaber, grønne organisationer, fagforeninger, erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner og andre, der er engagerede i byggeriets udvikling.
Vi vil gerne have repræsentanter for så mange forskellige aktører som muligt, og vi vil oprette en
kontaktliste for alle som tilmelder sig. Det er planen at følge seminaret op med aktiviteter som
planlægges her, f.eks. fyraftensmøder om konkrete emner og et opfølgende seminar efter ½-1 år.

Tilmelding inden 19.maj 2010
Tilmelding skal ske til KIBS-projektet, bygn. 9.2, RUC, 4000 Roskilde eller til Inger Stauning,
is@ruc.dk, tlf. 4674 2531.
Seminaret har plads til ca. 40 deltagere. Hver organisation eller virksomhed kan tilmelde en repræsentant. Hvis der er flere interesserede, vil de komme på venteliste og få plads efter tur.
Deltagelse er gratis. Af hensyn til madbestilling og evt. interesserede på venteliste vil vi opkræve
en ”no-show”-afgift på 400 kr. hvis man er tilmeldt, men ikke møder op.

Projekt KIBS
Projekt KIBS (Klimaændringer og Innovation i Byggeriet, region Sjælland) udføres af forskere på
Roskilde Universitet, ENSPAC-instituttet, og er støttet af Vækstforum Sjælland. Se eksempler på
hvad der sker i kommuner og læs om KIBS på www.klimabyggeri.dk .
Vel mødt!
Inger Stauning, Jesper Holm, Bent Søndergaard, Line Bram Pedersen

Program:
9:00
9:15

10:15
10:30
10:45

11:45

12:30
13:30

13: 45

14:45

15:00

Velkomst: Bæredygtigt byggeri som udviklingsstrategi ved
 Poul Kold, vicekommunaldirektør, Næstved kommune.
Inspirationsoplæg: Fremtidens bæredygtige byggeri
 Henrik Sørensen, Esbensen rådgivende ingeniører: Fremtidens bæredygtige
bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren!
 Anna Maria Holt Christensen,Albertslund kommune: Hvordan kan man
komme i gang med energirenovering i boligområder og skabe innovativt samarbejde om byggetekniske løsninger ala Albertslundlampen!
 Jonas Møller, Dansk Byggeri: Hvordan kan byggesektoren ruste sig til fremtidens krav om energieffektivt byggeri!
Summepause: hvilke muligheder ser jeg for at sådanne erfaringer kan overføres til
Næstvedområdet – spørgsmål at rejse for den videre debat.
Kaffepause
Panel: Planer og muligheder med fokus på Næstved området:
 Søren Magnussen, Agenda 21 koordinator: Præsentation af ”Retningslinjer
for bæredygtige bygge og anlægsprojekter i Næstved Kommune”, krav og anbefalinger når kommunen bygger.
 Jean-Pierre Van Tittelboom, arkitekt m.a.a.: Udvikling af Maglemøllegrunden
– Status på projektet med fokus på de bæredygtige elementer.
 Jens Trædemark Jensen, Civilingeniør: Helhedsplan for Baneområdet – præsentation af planen med fokus på de bæredygtige elementer.
 Kristina Fløche Juelsgård, SEAS-NVE: Bygninger er element i det samlede
energisystem – hvordan kan de bidrage til CO2-reduktioner!
 Andre aktører kan præsentere sig og give 3 ord om hvad de ser som muligheder og barrierer: energirenovering i boligforeninger?, passivhusrenovering?
Gruppediskussion:
Udviklingsscenarier år 2015: Jeg er med til sammen med øvrige relevante aktører at
bygge/renovere Næstveds bæredygtige bygninger! – hvordan gik det til? – hvad gør
jeg, hvad gør andre aktører for at vi kommer hertil?
Frokost: Økologisk buffet
Inspirationsoplæg:
 Malene Snedgaard, erhvervsservicechef: Erhvervsstrategier for Næstved ressourcer og potentialer for udvikling af bæredygtigt byggeri
Panel: Næstved som center for bæredygtigt byggeri år 2015!
 Oplægsholdere suppleret med gruppereferenter + moderator
Hvad skal de forskellige aktører gøre for at vi når vore mål i 2015? Problemstillinger og ideer til egne og andres aktiviteter fra gruppediskussionerne.
Skyd løs på dig selv og de andre
Afsluttende opsamling:
Hvad kan der gøres konkret i en kommune som Næstved? Vidensbehov og handlemuligheder – frem til næste seminar.
Tak for i dag – og på gensyn i arbejdstøjet!

