PROGRAMOVERSIGT

Vinterakademiet afholdes i Dome of Visions
pier 2, Inge Lehmans Gade, Aarhus Ø.

2018
12. MARTS 2018

MANDAG

Klima,
ressourcer og
samfund

BÆREDYGTIGT BYGGERI NU OG I FREMTIDEN

Præsentation af partnergruppen (NCC, Center for Bygningsbevaring Raadvad og CONCITO) og hvordan vi
arbejder med at fremme bæredygtig praksis i byggeriet.
Tværfaglighed som katalysator for bæredygtighed i byggeriet
v. psykolog Simon Elsborg Nygaard.
Klima, ressourcer og materialer
Sammenhænge og dilemmaer i valg og praksis v. videnschef i CONCITO Torben Chrintz.
CASEBESØG til Aarhus statsgymnasium
Bevaring, besparelser og bæredygtighed i renoveringsprojekter v. arkitekterne Vibeke Møller og Liv Bach
Henriksen.
Gruppeworkshops

13. MARTS 2018

TIRSDAG

Ressourceflow,
produktion og
anvendelse

14. MARTS 2018

ONSDAG

Nedbrydning,
affald og
genanvendelse

15. MARTS 2018

TORSDAG

Byggeteknik,
design for
disassembly og
adfærd

CASEBESØG til Sydhavnen og Kulbroen
v. repræsentanter fra Aarhus Kommune og Foreningen Sydhavnen samt Lars Bendrup, Transform Arkitekter.
Bæredygtige investeringer og praksis
Oplæg og dilemmaworkshop ved repræsentanter for bygherrer (Pension Danmark) og entreprenører (NCC).
Gruppeworkshops

CASEBESØG til Langkærparken
Visioner og valg i renovering af et boligområde, v. professor Inge Vestergaard, repræsentanter fra boligforeningen Langkærparken.
Byggeaffald som ressource - muligheder og forhindringer
v. Katrine Hauge Smith, Teknologisk Institut og Vera Noldus, Center for Bygningsbevaring, Raadvad.
Gruppeworkshops

CASEBESØG til fredet bindingsværksgård fra 1600-tallet
Om traditionelle byggeteknikker, holdbarhed og fleksibilitet, og hvordan det ældre byggeri kan inspirere nutidens design, v. restaureringsarkitekterne Niels Meyer (Den Gamle By) og Birgitte Tanderup Eybye
(AARCH).
Digitalisering og teknologi som værktøj
Præsentation af NCC´s brug af VR, droner mv. i byggeriets udviklingsfaser.
Bæredygtig adfærd – hvad, hvordan og hvorfor?
Gruppeworkshops

16. MARTS 2018

FREDAG

Gruppearbejde
og panelpræsentationer

Bæredygtigt byggeri nu og i fremtiden - dilemmaer og løsninger
Gruppeworkshops og åbent hus - præsentation af centrale dilemmaer og løsninger foran et fagpanel med
efterfølgende debat.
Panelet består af repræsentanter af forskellige aktører: bygherre, kommune, undervisning, boligforening.
Vinterakademi vil i samarbejde med Smith Innovation præsentere aktuelle dilemmaer
og løsninger til årets tema på Building green i Aarhus d. 19. april 2018

Vinterakademi er støttet af GI

