
Ved konferencen sættes der fokus på bygge- og instal-
lationsbranchens rolle i den grønne omstilling, herunder 
fokus på de tre hovedelementer i bæredygtighed: miljø, 
økonomi og social bæredygtighed.
 
Den nationale strategi for bæredygtigt byggeri fast-
lægger en lang række udviklingsområder, som får stor 
betydning for branchens udvikling frem mod 2030. Tillige 
afstikker test af Den Frivillige Bæredygtighedsklasse 
nogle konkrete krav, som kan imødeses som en del af 
Bygningsreglementet – allerede fra 2023

Men også handlingsplan for Cirkulær Økonomi kommer 
til at afstikke nye rammer, når det gælder affaldshåndte-
ring, genbrug og genanvendelse. 

Klimamålene og de afledte krav til reduktion af CO₂ 
udledning sætter også driften af byggepladser på dags-
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Det forventes, at konferencen afvikles delvist fysisk og delvist elektronisk – henset til coronasituationen.

BÆREDYGTIGT- OG CIRKULÆRT BYGGERI  
Hvad betyder det for bygge- og installationsbranchen?

ordenen fx krav til den fossilfrie byggeplads og krav til 
dokumentation af CO₂ pr kvadratmeter nybyggeri.  Dette 
vil sætte en ny dagsorden i forhold til byggematerialer 
og processer samt drift af bygninger. 

Ud over de konkrete nationale udviklingsdagsordener, så 
arbejder EU med en række initiativer, der tillige vil få stor 
indflydelse på rammerne for fremtidens grønne byggeri 
og renovering. Green Deal, Renovation Wave, Fit for 
55 samt en ny EU Taksonimi for grønne investeringer vil 
alle få afledte effekter via direktiver og forordninger, der 
frem mod 2030 skal implementeres med betydning for 
byggeriet. 

Hvad betyder de nye krav for bygge- og installations-
branchens udførende virksomheder og krav til de ansatte?

Baggrund for konferencen om bæredygtigt- og cirkulært byggeri: 



12.00 ANKOMST, REGISTRERING OG SANDWICH

12.30  Velkomst og introduktion til VISION 2030 
v/ Claus von Elling og Gunde Odgaard, Fællesfondens styregruppe 
Fællesfondens aktiviteter i de kommende år – VISION 2030 - og introduktion til dagens tema. 

12.40  Bygge-og Installationsbranchens rolle i den grønne omstilling 
v/ VP, Ingrid Reumert, VELUX og næstformand for Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren 
Den grønne omstilling er højt på den nationale og internationale dagsorden. Hvilken rolle skal og kan byggeriet 
spille, når vi skal reducere CO₂ udledningen, energiforbrug samt minimerere forbruget af klodens ressourcer?

13.05  Den nationale strategi for bæredygtigt byggeri og den frivillige bæredygtighedsklasse 
v/ Vicedirektør Lise Aaen Kobberholm, Bolig- og Planstyrelsen 
Hvilke nye krav kan bygge- og installationsbranchen imødese i de kommende år, og hvordan bør branchen 
forberede sig?

13.35  EU’s initiativer med betydning for byggeriets grønne omstilling 
v/ Niels Fuglsang (S), medlem af Europa Parlamentet  
EU har igangsat en række initiativer med betydning for den grønne omstilling fx Green Deal, Renovation Wave, 
Fit for 55 og EU’s taksonomi for grønne investeringer. Hvad kommer det til at betyde for bygge- og installations-
branchen?

14.05  Bæredygtighed – hvad og hvordan skal der bygges i fremtiden? 
v/ Projektdirektør Jens Breinholt, Pension Danmark 
Hvad betyder klimakrav og krav til bæredygtighed for det der skal bygges og driftes herunder betydningen af 
en ny taksonomi for grønne investeringer,

14.30 PAUSE MED TEMADRØFTELSE MELLEM DELTAGERNE I KONFERENCEN

15.00  Den kommunale efterspørgsel af bæredygtigt byggeri 
v/ Chefkonsulent Jens Runge, Bæredygtighedsansvarlig i Byggeri København, Københavns kommune   
Med afsæt i Københavns kommunes planer om at være CO₂ neutral i 2025 gives der bud på den efterspørgsel 
bygge- og installationsbranchen skal levere på. Hvordan kommer den offentlige bygherrer til at efterspørge 
bæredygtigt- og cirkulært byggeri i fremtiden?

15.30  Sådan forbereder vi os til at levere på bæredygtigt byggeri  
To virksomheder giver eksempler og konkrete bud på, hvordan de arbejder med bæredygtighed; 
v/ Direktør Henrik Mielke, Enemærke & Petersen A/S 
v/ Direktør Jørgen Christensen, GK Danmark A/S

16.00  Hvordan kan vi arbejde med alle elementer af bæredygtighed? 
v/ Adm. direktør Jesper Nygård, Realdania  
Byggeriet skal levere bud på alle elementer af bæredygtighed - miljø, økonomi og social bæredygtighed. 
Hvordan kan vi gøre det? Og hvordan bør byggeriet engagere sig i kommunernes klimaplaner i DK2020 
projekterne? 

16.30  Temadrøftelse, opsamling og evaluering  
Debat samt bud på vigtige indsatsområder for bygge- og installationsbranchen frem mod 2030. 
Evaluering af dagen samt introduktion til næste temamøde.

17.00 TAK FOR I DAG

PROGRAM



Bygge- og installationsbranchen står overfor en række 
fundamentale udfordringer frem mod 2030. Grøn om-
stilling, mangel på arbejdskraft og digitalisering er bare 
nogle få eksempler på emner, der skubber til branchen 
og kræver fælles fodslag og forståelse mellem lønmodta-
ger- og arbejdsgiverorganisationerne. 

Derfor har Fællesfonden af 1961 igangsat et vidensde-
lingsprojekt kaldet VISION 2030, der samler fondens 

medlemmer til en fælles temarække, hvor vi diskuterer 
fælles udfordringer og besøger pionerer i ind- og ud-
land, der giver input til fremtidens byggeri. 

Fællesfonden består af: 3F, Dansk Metal, Malerforbun-
det, El-forbundet, Blik & Rør, BAT, DI Byggeri, Teqniq 
Arbejdsgiverne, Dansk Håndværk, Danske Malermestre, 
Entreprenørforeningen af 1946.

Om Fællesfonden og VISION 2030 initiativet

Fællesfonden af 1961 – sekretariat hos BAT Kartellet, Kampmannsgade 4, 1790 København K . 
Mail:  charlotte.aaen@batkartellet.dk - telefon: 8892 1195,

Videndelingsprojektet VISION 2030 tager afsæt i følgende syv temaer:

Bæredygtigt og cirkulært byggeri - grøn omstilling
Hvordan skaber vi en bæredygtig branche og bidrager til den grønne omstilling?

Fremtidens arbejdskraft
Hvordan tiltrækker og fastholder branchen den nødvendige arbejdskraft?

Viden og kompetencer
Hvordan sikrer vi den nødvendige innovation og udvikling i branchen?

Den effektive byggeproces
Status over de seneste 10 års udvikling af byggeriets processer, 
udbuds- og samarbejdsformer. Hvilke gode erfaringer er der skabt?

Ny teknologi i byggeriets produkter og processer
Hvor langt er vi med digitaliseringen, og hvad er næste skridt?

Next generation
Vi giver ungdommen ordet. Hvad skal der til for at fastholde dem i branchen? 
Og hvad er deres forventninger til karrieren?

Den gode fortælling
Den gode fortælling kommer ikke af sig selv – den skabes af branchens aktører,  
men hvordan?


