BR18, bæredygtighed, digitalt byggeri og træsektorens bidrag til
samfundsøkonomien
- 4 vigtige områder!
Invitation til Danske Byggecentres medlems- og leverandørmøde
Torsdag den 14. marts 2019 kl. 13.30 – 17.00 i MESSE C, Fredericia
Program
Kl. 13.30 – 14.00 Registrering og kollegialt samvær
Kl. 14.00 Velkomst
v/Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Kl. 14.10 Bliv indført i de nye energiforhold i BR18,
så du er klædt på til at vejlede dine kunder
v/Seniorspecialist Lars Thomas Nielsen, Videncentret for Energibesparelser i bygninger
Hør om ændringerne i Bygningsreglement 2018 (BR18) i forhold til BR15 vedrørende
energiforhold. På mødet præsenteres BR18 online hjælpeværktøjet, som gør det enkelt at finde
information om valg af den korrekte løsning vedr. isoleringstykkelse, dampspærre m.m., samt
BR18 informationsmateriale fra Videncentret, som på en enkelt måde forklarer kunden om de
gældende energikrav.

Kl. 14.40 ”Vælg bæredygtigt” – kampagne om rådgivning af håndværkere
v/Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre
Håndværkerne skal klædes bedre på i forhold til viden om bæredygtigt byggeri. Danske
Byggecentre, Dansk Byggeri og Smith Innovation er med støtte fra Grundejernes Investeringsfond
gået sammen om at udbrede viden og rådgivning om bæredygtighed ude i forretningerne og
blandt Dansk Byggeris medlemmer, så håndværkerne nemmere kan træffe valg om bæredygtige
byggematerialer. Seks ud af ti medlemsvirksomheder i Dansk Byggeri satser på at arbejde med
bæredygtige produkter, når de bygger nyt og renoverer. Du kan blive deres bæredygtige
partner! Hør, hvordan.

Håndværkerkunderne hjælpes til at træffe et bæredygtigt valg
v/Salgsdirektør Tom Callesen, Davidsen A/S
Undersøgelser viser, at der fortsat er en udbredt mangel på generel viden om bæredygtigt
byggeri hos særligt små og mellemstore håndværksfirmaer. Det er derfor vigtigt, at vi i
byggecentrene udbreder viden om bæredygtigt byggeri og rådgiver vore håndværkerkunder i at
foretage et bæredygtigt materialevalg. Her er det udarbejdede informationsmateriale et godt
udgangspunkt og et nyttigt værktøj.

Kl. 15.10 -15.30 Kaffepause med ”ostemadder”
Kl. 15.30 ByggeBasen er bæredygtig
v/Sektorchef Ingelise Alsø, Danske Byggecentre
Flere og flere af Danske Byggecentres medlemsforretninger stilles over for krav fra større kunder
om yderligere dokumentation end den p.t. lovpligtige – herunder miljøcertificeringer og
dokumentation af bæredygtighed – når de bestiller varer i vore forretninger.
DB samler al bæredygtig dokumentation i ByggeBasen således, at forretningerne kan søge samme
sted og på samme måde for alle produkters vedkommende, som de plejer. En service, der sparer
dig dyrebar tid ved leverancer til bæredygtige byggerier og som også vil styrke samhandelen
med kunderne.

Kl. 15.50 Strategi for digitalt byggeri
v/Fuldmægtig August Schwensen, Center for Byggeri og Bolig, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen lancerede den 30. januar 2019 en ny
strategi for digitalt byggeri, som er udviklet i samarbejde med byggebranchen, og som skal være
med til at fremme udviklingen og øge digitaliseringen i byggeriet. Strategien skal være med til
at understøtte, at de digitale muligheder bliver udnyttet bedre, så produktiviteten og kvaliteten
i byggeriet styrkes. Hør mere om strategien og dens implementering.

Kl. 16.10 Træsektoren bidrager væsentligt til samfundsøkonomien
v/Partner, cand.polit. Martin Kristian Brauer, Højbjerre Brauer Schultz
Hør om analysen ”Træsektorens bidrag til samfundsøkonomien” der er udarbejdet af Højbjerre
Brauer Schultz i samarbejde med Danske Byggecentre og andre interessenter i træsektoren.
Analysen viser, at træsektoren bidrager væsentligt til den danske samfundsøkonomi, samt at træ
har nogle enestående klimamæssige egenskaber. Rapporten er udarbejdet som en fælles
fortælling fra branchen, og som et værktøj overfor beslutningstagere og politikere for at sikre
de rette rammevilkår for anvendelsen af træ og træprodukter.

Kl. 16.30 Træ viser vejen til bæredygtigt byggeri
v/Direktør Jakob Rygg Klaumann, Dansk Træforening
Træsektoren bidrager ikke alene til jobskabelse og velfærd, den skaber også klimaløsninger og
viser vejen for Danmarks grønne omstilling, fx indenfor byggeriet.
Men er træ i byggeriet godt for klimaet? Kan det overhovedet lade sig gøre at bygge højt med
træ? Og er der træ nok til at bygge en fossilfri fremtid?
Kl. 16.50 Afrunding
v/Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Tid og sted
Torsdag den 14. marts 2019 i MESSE C, Fredericia

Tilmelding
Tilmeld dig ved at sende en e-mail til Mette H. Jensen, mhj@bdb.dk, hvor du angiver:
1) Firmanavn 2) Navn og e-mail på deltager(e)

Sidste frist for tilmelding er 11. marts
Deltagelse er gratis,
men ”no show” uden afbud vil blive faktureret med kr. 150,00.

