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KIBS seminar om kommuner, klima og byggeri 

27. August 2009, Jomfruens Egede Herregård, Kirkevej 7, Fakse 

Byggeri og renovering står centralt i kommunernes klimastrategier og udviklingsstrategier med fokus på 

klimatilpasning og CO2-reduktion.  Udfordringerne for kommunerne er blandt andet: 

 at fastholde højtflyvende visioner og omsætte dem til konkrete planer og forslag  

 at navigere i forhold til politiske muligheder og skaffe ressourcer og handlerum 

 at identificere og organisere aktører i og udenfor kommunen og skaffe finansiering  

 at kende tekniske muligheder og økonomiske og miljømæssige konsekvenser  
 

KIBS-projektet indbyder derfor til en dag med inspiration og efaringsudveksling for kommunale 

medarbejdere, der arbejder med klimastrategier, byggeri, byplaner, Agenda-21-strategier mv. i Region 

Sjælland. Se eksempler på hvad der sker i kommuner og læs om KIBS (Klimaændringer og Innovation i 

Byggeriet, region Sjælland) på www.klimabyggeri.dk . 

Program 

9.00 – 9.30  Velkomst,  

kaffe, smoothies, brød og kort præsentationsrunde ved bordene 

9.30 – 10.00   Introduktion til dagens emne og fremtidens udfordringer for kommunerne  
  v. KIBS-gruppen  

Både på nationalt og internationalt plan står klimatilpasning, energiomlægning og omstilling 

af byggesektoren på dagsordenen. Finanskrisen har yderligere sat fokus på beskæftigelses- 

og udviklingsmuligheder inden for byggeriet. Hvilke ændringer er på vej og hvordan kan 

kommunerne udnytte muligheder for at udvikle integrerede strategier for klima og miljø, 

byggesektor og byudvikling? Hvad er de konkrete udfordringer i kommunerne? 

10.00 – 10.45 Fremtidens bæredygtige byer og byggeri 

v. Rie Øhlenschlæger, arkitekt, AplusB 

Byplanlægning og byggeri med en bæredygtighedsstrategi som samtænker byens 

funktioner med stedets historie, biodiversitet, sundhed, æstetik, energiforsyninger og 

transportstrukturer.  Eksempler på visionære byplaner og bebyggelser i ind- og udland, bla. 

fra Østrig og Tyskland. Hvordan kan det almindelige bolig- og institutionsbyggeri blive 

energi- miljø- og klimarigtigt? Eksempler på danske byggeprojekter, aktive og passive huse. 

11.00 – 11.45 Teknisk-økonomiske muligheder for lavenergi-byggeri 

v. Peder Vejsig Pedersen, ingeniør, Cenergia 

Kommunen kan satse på forskellige koncepter for energibesparelser i byggeriet. Der vil 

være fokus på de tekniske muligheder samt hvilke teknisk-økonomiske løsninger og 

muligheder for partnerskaber og finansiering der kan findes. Vi vil blive præsenteret for 
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erfaringer med passivhusbyggeri, energiløsninger og renoveringsprojekter, samt de 

kommunale muligheder og dilemmaer.  

11.45 – 12.30  Klima i byplanlægningen  

v. Torben Jørgensen, udvalgsformand og Jan Bille, planchef, Roskilde Kommune  

Klimaindtænkning i byplanlægningen, energikrav v. nybyggeri, energirenovering af 

kommunale ejendomme. Byplanlægning som byfortætning, nybyggeri, grøn ring og 

trafikplanlægning i kommuneplan. Realiteter nået og politiske visioner. 

12.30 – 14.00 Frokost og mulighed for gåtur  

Udstilling af klimaplaner, byggeguidelines, bæredygtige byggerier mm fra kommunerne.  

14.00 – 15.30 Handlingsoplæg fra aktører med kommunale erfaringer 

Paneloplæg v. repræsentanter fra Lolland, Middelfart, Albertslund, Egedal kommuner. 

 Hvordan udvikles projekt ideer og kommunens mulighed for at samle interessenter og 
for at finde finansiering? (Lolland) 

 Hvor ligger problemerne i at opnå politisk opbakning og organisatorisk rum for klima- og 
miljøpolitiske initiativer ift. byggeri? (Egedal) 

 Hvordan koordineres de forskellige parter der kan have interesser i 
bygningsrenoveringer og energitiltag.? (Albertslund)  

 Er ESCO-modellen en god finansieringsmodel? Konkrete erfaringer.(Middelfart) 
15.30 – 17.30 Workshops med diskussion af konkrete erfaringer  

1. Energirenovering, egne og andre bygninger og bydele. med Middelfart Kommune  
2. Planmæssige muligheder og organisatoriske udfordringer for klima- og energitiltag 

med  Egedal Kommune 
3. Klimastrategier og bygningsmassens potentiale Albertslund kommune (Peder Vejsig) 
4. Erhvervsudvikling og klimastrategier med Lolland kommune 
5. Visionære byggeprojekter og kommuners rolle med Rie Øhlenschläger. 
6. Byudvikling og krav til byggesektoren med Roskilde kommune 
 
I de enkelte workshops starter vi med diskussion af erfaringer fra oplægsholderne. Derefter 
er der plads for oplæg fra deltagerne om egne erfaringer. Efterfølgende er der tid til 
spørgsmål og diskussion: hvad er aktuelle problemstillinger i den enkelte kommune – hvilke 
muligheder, ressourcer, ideer og forslag kan ses - hvad skal der til for at komme i gang?  

18.00 – 19.15 Middag 

19.30 – 20.15 Opsamling fra workshops - handlingsforslag 

Vi samler fælles op på de forskellige workshops og dagens diskussioner. Hvad kan de 

enkelte kommuner fremtidigt gøre, hvad kan gøres i regionen? Handlemuligheder og ideer 

sammenfattes og diskuteres – hvordan kan de realiseres? 

20.15 – 21.00 Den Grønne By ved Ulrich Reeh, Veg Tech  

Dagen afsluttes med et oplæg om hvordan grønne arealer og beplantning i byrummene kan 

bringe natur og samfundsliv i tættere kontakt, give køling, mindske regnvandsafstrøming 

mm. Der gives en række konkrete eksempler fra bl.a. Malmö. Klimarigtigt byggeri er ikke 

bare besparelser og kvoter, men også det levende liv og arbejde i vore byggede og 

naturgroede omgivelser. Herefter fri diskussion. 


