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KONFERENCE
Grønne Tage konferencen 2019
Tirsdag den 18. juni 2019 på Skovskolen i Nødebo

Hvordan skaber vi værdi og bæredygtig udvikling med grønne tage?
Grønne tage bliver en større og større del af vores byer.
Ikke kun som klassiske tage, men også som gårdmiljøer,
grønne gader og grønne pladser oven på fx parkeringskældre. Samtidig ser vi flere og flere ikonbyggerier, hvor
det grønne indgår som et dominerende bygningselement.
Uanset størrelse på fladerne, formål og udformning er de
grønne tage med til at opfylde FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

På årets konference vil vi både se nærmere på, hvordan
de mange typer af grønne tage skaber både økonomisk,
social og miljømæssig værdi og høre om teknikkerne bag
de grønne tage.
Kom og få inspiration til dine egne projekter, lær om
teknikkerne og mød personerne bag ikonbyggerierne.
Udvid dit faglige netværk.

PROGRAM
08.30 Registrering og åben markedsplads

Inspiration og teknik

09.00 Velkomst og introduktion til dagens program
Kamilla Aggerlund, studielektor, Skovskolen, KU

13.00 Amager Bakke – eksperimenterende grøn
tagpark
Amager Bakke, eller CopenHill, er et betagende
projekt, som sætter nye barrer for anvendelse og
design af grønne tage. Her præsenteres tankerne
bag design og værdierne i projektet.
NN

09.10 Hvordan kan man få FN’s 17 verdensmål for
bæredygtig udvikling integreret i den grønne
planlægning?
Det er en stor udfordring at få rigget til og ændre
kurs i den grønne forvaltning. Vi hører om et
eksempel, arbejdet bag og resultaterne.
NN
09.40 Miljømæssig værdi i grønne tage branchen
Med et fokus på miljømæssig værdi i form af
certificering af produkter og vurdering af livscyklus
vil vi med dette oplæg forsøge at opridse status for
certificering af grønne tage produkter i DK, og
hvad det betyder. Hvad skal man være opmærksom
på, og hvor skal vi hen?
NN
10.20 Kaffepause og åben markedsplads
10.50 Social værdi som katalysator for urban farm
De, som kender tagfarmen ØsterGRO, vil måske
vide, at der er og har været mange mennesker
involveret i dens tilblivelse og eksistens. Men
hvordan præcist arbejder folkene bag dette grønne
tag med fokus på social værdi?
Kristian Skaarup, Gro Spiseri, initiativtager til
ØsterGRO

13.30 Amager bakke – teknik og anlæg
Skipist, lift, bjerglandskab med store træer,
græsvækst, motionssti og et konstant varierende
og skrående terræn. Det er nogle af de faktorer,
som Malmos har arbejdet med under anlæggelsen
af det grønne tag. Hør om alle udfordringerne og
teknikken bag anlægget.
Per Malmos, kommerciel direktør, Malmos A/S
14.15 Kaffepause og åben markedsplads
14.45 Inspirationsoplæg om grønt ikonbyggerier
Som afslutning på konferencen præsenteres et
særligt udvalgt grønne tage projekt, som vi må
vente lidt med at løfte sløret for. Oplægget vil med
garanti give dig inspiration og ny viden om teknik
med hjem.
NN
15.45 Opsamling og afslutning
Kamilla Aggerlund, studielektor, Skovskolen, KU
16.00 Tak for i dag

11.25 Økonomisk værdi og værdiskabelse
Med publikationen ’ARKITEKT – Dokumentér din
værdiskabelse’ har Peter Andreas Sattrup udarbejdet en metodeoversigt, der dokumenterer hvordan
arkitektens arbejde kan skabe værdi ud fra miljømæssige, sociale og økonomiske forhold. Med
fokus på de grønne projekter introduceres vi for
metoden.
Peter Andreas Sattrup, chefkonsulent, bæredygtighed, Danske Arkitektvirksomheder
12.00 Frokost
Åben markedsplads efter 12.30

TID OG STED
Tirsdag d. 18. juni 2019
Københavns Universitet
Skovskolen, Auditoriet
Nødebovej 77 A
3480 Fredensborg

TILMELDING
Tilmelding senest d. 12. juni
2019. Tilmeldingen er bindende. Tilmelding online på
science.nemtilmeld.dk/177/

PRIS
Standard: 2.350 kr. ekskl.
moms. og inkl. forplejning
(inkl. markedsplads: 2.750 kr.)
Studerende: 500 kr.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Studielektor Kamilla Aggerlund,
mille@ign.ku.dk, tlf. 51 70 00 42

