Mød en canadisk træpioner, hør boligministerens tanker, deltag i debatterne og bliv inspireret
til træbyggeri.

Hvis du ikke kan læse denne mail,
klik her.

Masser af inspiration til træbyggeri på programmet

Sideløbende med årets tema omkring bæredygtige fællesskaber sætter Building Green den
30.-31. oktober i Forum også fokus på tidens trends inden for bæredygtigt byggeri og
arkitektur. Og der er vist ingen tvivl om at træ er en af de helt store trends lige nu. Nu tyder det
også på, at træbyggeri i Danmark bliver hjulpet på vej politisk af den nye boligminister.
Derfor har Building Green naturligvis en masse træ på programmet. Du kan f.eks. høre den
canadiske træpioner Michael Green, som blandt andet står bag USA’s største træbygning. Du
kan også høre en debat af InnoBYG, der giver dig en status på træbyggeriet, og så kan du
høre mere fra den nye boligminister. Se alle talere, projekter og debatter.
Vil du høre mere om træbyggeri og træprojekter?
Tilmeld dig gratis og få en masse træinspiration.

T3 Minneapolis af Michael Green Architecture (MGA)
Michael Green Architecture står bag USA’s største træbygning i massivtræ – den prisvindende
T3 Minneapolis, der er en 7-etagers kontorbygning med LEED Gold Certificering. T3
Minneapolis blev opført på kun 2,5 måned, og der er brugt ca. 3.600 m3 træ, som vil optage
omkring 3.200 tons CO2 i løbet af bygningens livstid.
På Building Green kan du høre Michael Green tale om ”paradimeskiftet” til at bygge og
konstruere i træ. Læs mere om MGA her og T3 Minneapolis her.

Kaare Dybvad vil bane vej for mere træbyggeri
Den nye boligminister Kaare Dybvad har for nylig udtalt til Dagens Byggeri, at han vil arbejde
for en mere nutidig lovgivning, der sikrer, at der kommer mere gang i træbyggeriet. Han vil
blandt andet sikre at betonbyggeri og træbyggeri har de samme vilkår. Læs mere her.
Den 31. oktober deltager Kaare Dybvad på Building Green og taler om bæredygtighed i
byggeriet. Han taler om, hvordan vi kan reducere byggeriets klimapåvirkning og sikre et
ressourceeffektivt byggeri, og så fortæller han mere om regeringens arbejde med
bæredygtighed i byggeriet.

TILMELD DIG GRATIS

SE HELE PROGRAMMET

Har du et favorit bæredygtigt
produkt eller person?

Vis dine bæredygtige produkter og
løsninger frem i Forum

Building Green og InnoBYG uddeler igen i år
Det Bæredygtige Element til en ildsjæl og et

Vil du være med som udstiller i København
og vise dine bæredygtige produkter frem? Vi

produkt, og du kan være med til at bestemme,
hvem der skal vinde. Indstil din favorit og
læs mere.

har stadig lidt ledige stande tilbage. Kontakt
Krestina Sørensen på +45 2284 8409 eller på
sales@buildinggreen.eu.
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