Center for bæredygtigt byggeri, Næstved, indbyder til et udviklingsværksted
for Næstved-egnen i samarbejde med KIBS-projektet, Roskilde Universitet

Fremtidens bæredygtige byggeri
- hvordan skabes et fælles løft her i Næstved?

Onsdag den 14.marts kl. 12.30 – 18.00
i Kompagnihuset, Næstved
Hvad kan der gøres for at Næstved-egnens byggesektor og bygninger lever op til fremtidens krav om CO2reduktion, godt indeklima, lavt energiforbrug og bæredygtighed? Hvilke målsætninger og handleplaner
mener du kan sætte Næstved på landkortet over bæredygtigt og klimarigtigt byggeri?

Det vil vi gerne høre dit bud på!
Næstved-området rummer mange potentialer til at gå foran med bæredygtige byggeløsninger. Her findes
innovative arkitektfirmaer, håndværkere med energivejlederuddannelse, kommunale initiativer, politisk
opbakning og tekniske uddannelser, der forbereder sig på fremtidens krav. Og vi har mange små og mellemstore virksomheder med gode muligheder for at blive en del af udviklingen.
Kommunen er i færd med at udvikle disse potentialer i et center for bæredygtigt byggeri. Tankerne bag er,
at samarbejde og en fælles indsats kan støtte både erhvervsudvikling, byudvikling og klimaomstilling. Vi har
derfor brug for at høre om dine erfaringer med og dine holdninger til udvikling af bæredygtigt byggeri.
1. Hvordan udvikle Næstved-egnens potentialer for klimarigtige og bæredygtige byggeløsninger?
2. Hvad er barrierer for at komme i gang med energirenovering og bæredygtigt byggeri - og hvordan
kan de overvindes?
3. Hvordan kan vi skabe samarbejde og fælles indsats for energirenovering og bæredygtigt byggeri?
Seminaret vil sætte fokus på, hvordan kommunen, håndværkerne og rådgivere sammen og hver for sig kan
bidrage til et fælles løft og udvikle kompetencer og samarbejde i Næstved-området omkring bæredygtigt
byggeri og energirenovering.

Tilmelding inden 7.marts 2012
Tilmelding skal ske til Runa Lund Sørensen, KIBS-projektet, bygn. 9.2, RUC, 4000 Roskilde, rlunds@ruc.dk,
tlf. 2261 0838. Seminaret holdes i Kompagnihuset, Kompagnistræde 3, Næstved.
Seminaret henvender sig til organisationer og virksomheder, der er involveret i byggesektoren eller i øvrigt
har interesse i byggeriets udvikling. Seminaret har plads til ca. 40 deltagere. 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 bedes du angive om du
deltager i middagen, samt melde afbud i god tid hvis du alligevel ikke kan komme.

Program
12.30

Ankomst med en let sandwich og en snak med de andre deltagere

12.45

Velkomst v. Center for bæredygtigt byggeri: Næstved som center for bæredygtigt
byggeri - visioner og planer

13.00

Søren Dyck-Madsen, Økologisk Råd: Fremtidsudsigter og planer for klimarigtigt og bæredygtigt byggeri og renovering frem mod 2020 - lovgivning, standarder, teknologier?


14.00

Præsentationsrunde ved bordene: Hvad er din rolle i forhold til bæredygtigt byggeri
og hvordan ser du din fremtidige rolle?

Korte indspark om barrierer og potentialer set fra de forskellige aktørers synsvinkler –
hvem kan gøre noget og hvilke fordele kan opnås ved fælles indsats?









Inger Stauning, KIBS-projektet - Eksempler på kreative initiativer i kommuner for at
fremme energirenovering og netværksdannelse mellem byggeriets aktører. Resultat
af survey blandt Næstvedområdets aktører. Hvad peger de forskellige aktører på?
Morten Hallgreen, afdelingschef: Kan vi fremme bæredygtige løsninger ved ændret
organisering og krav til vedligeholdelse og drift af kommunens bygninger?
Søren Pedersen, passivhus.dk: Hvordan bringe Næstveds kompetencer i spil og sætte Næstved på landkortet?
Charlotte Falstrup, arkitekt, White: Ideer til samarbejdsprojekter og nye forretningsområder
Vibeke Pakkenberg, uddannelseschef EUC: Hvordan bringe bæredygtighed ind i tekniske uddannelser og efteruddannelse – behov for lærestykker?
Søren Magnussen, klimakoordinator: Projekt Klimatjek – understøttelse af boligejeres beslutning om investeringer til energirenovering.
DIBA bank: financieringsmuligheder – investering  i  fremtiden…

15.30

Pause. Øl & vand, snacks og frugt

15.45

Diskussion i grupper: Hvordan griber vi handsken og kommer igang?

Deltagerne deles op i 3 temaer, oplægsholdere spredes i grupperne og faciliterer snakken:
1. Innovative projekter – Næstved på landkortet
2. Kom i gang med energirenovering – hvad skal der til
3. Uddannelse og demonstrationsprojekter/lærestykker
16.30

Handleforslag: Hvad kan gøres, fælles initiativer?
Fremlæggelse af gruppernes bud på barrierer og forslag til indsats
Fælles diskussion af ideer og forslag – hvordan kan et Center for bæredygtigt byggeri bidrage
til at koordinere indsatserne og skabe fælles rammer for de mange initiativer?

17.00

Oplæg og diskussion: Hvordan kan byggebranchen udvikles til fremtidens krav?


Innovationsagenterne, InnoBYG og TEST/Realdania: Hvor er der gratis vejledning og
hjælp til små og mellemstore virksomheder med henblik på at udvikle bæredygtigt
byggeri – materialer, løsninger og systemer hertil. (se www.innovationstjek.dk,
www.innobyg.dk, www.test-din-baeredygtige-loesning.dk)

17.45

Afrunding – planer og indsatsområder – hvem gør hvad

18.00

Der serveres en delikat middagsanretning
- med rig lejlighed til at udveksle synspunkter og lave  aftaler  om  samarbejde…

Arrangører:
Center for bæredygtigt byggeri, Næstved: Region Sjælland har bevilget Næstved Kommune 6 mio. kr. til
udvikling af et center for bæredygtigt byggeri. Ambitionen med Center for Bæredygtigt Byggeri er at samle, formidle og udvikle viden om bæredygtigt byggeri og bidrage til nye kompetencer og nye samarbejdsformer mellem håndværkere og på tværs af fagligheder. Samtidig
skal Centeret medvirke til branding af Næstved som kraftcenter for bæredygtigt byggeri – internt (borgerne skal være stolte!) og eksternt (Næstved på landkortet som noget særligt).
KIBS-projektet: KIBS-projektet er et forskningsprojekt på RUC, støttet af Vækstforum Sjælland, der har til
formål at bidrage til dialog, kompetenceudvikling og innovation i regionen inden for bæredygtigt byggeri og energirenovering. KIBS står for Klimaændringer og Innovation i Byggesektoren, region Sjælland. Teamet bag projektet er Bent Søndergård, Jesper Holm og Inger Stauning, samt Runa Lund Sørensen. Se www.klimabyggeri.dk
Videncenter for bæredygtigt byggeri
ved Sara Gundelach Vergo, saver@naestved.dk, Næstved kommune
KIBS-projektet
Ved Runa Lund Sørensen, rlunds@ruc.dk, Roskilde Universitet, hus 9.2

