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Genanvendelse af materialer som 
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Astrid Aagaard
Københavns Kommune

Fra kaffekop til klimavej 
- en verdensnyhed! 

Merete Valbak
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Hedensted Kommune

Nulspildsprojektet  
- genanvendelse af spildbeton
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program

11:30 Lokaleskift 

11:35

12:05 Lokaleskift 

12:40 Frokost  / udstilling

14:10 Lokaleskift 

14:45 Pause / udstilling 

12:10

13:40

14:15

15:15 Poul Høilund, Norrøn Arkitekter 
16:00 Opsamling og afrunding

16:15 Tak for i dag

09:00 Morgen / Tjek ind / Udstilling

09:15 Gåtur i udstillingen

09:30 Velkomst

09:45 Henri Bava, Agence TER

10:30 Pause / Gåtur i udstillingen

Innovationspartnerskaber: 
resultater fra udbud til anlæg

Lene Stolpe Meyer
Projektleder klimatilpasning

Frederiksberg Kommune

På banen?
Perspektiver og udfordringer ved 

kunstgræsbaner
Sidsel Hye-Knudsen
Udviklingskonsulent

Lokale- og Anlægsfonden

Mønsted Kalkgruber
Anders Heeland Madsen

Arkitekt
Schønherr Arkitekter

Stedet, legen og byen
- Nye pladser omkring  

LEGO-House
Heidi Hjort Thuesen

Arkitekt
Arkitema Architects



Søren Nielsen   Partner & arkitekt. Tegnestuen Vandkunsten

Cirkulær økonomi og bæredygtighed - også på gulvene
Søren er arkitekt MAA og partner hos Vandkunsten. Søren varetager størstedelen af tegne-
stuens udviklingsarbejde i forhold til teknologi og bæredygtighed. Søren stod blandt andet 
bag den udprægede bæredygtige tilgang til renovering af 1001 huse i Albertslund Syd, der 
er tegnestuens største projekt. Han har også opført vores Tegnestuens mindste projekt – 
det moderne tanghus på Læsø, stod Søren også bag.

Jan Støvring   Senior forskningskonsulent. Institut for Geovidenskab og 
Naturforvaltning, Københavns Universitet

Den permeable by - belægning i den tætte by
Jan arbejder i krydsfeltet mellem arkitektur og teknologi, bl.a. med byrums- og arkitek-
turanalyser, eksperimentelt (naturvidenskabeligt) arbejde, samt test og udvikling af nye 
bygge- og anlægsmaterialer. Gennem sit arbejde har Jan opbygget særlige kompetencer 
indenfor design og konstruktion af befæstelser, herunder permeable befæstelser.

Jeppe Ecklon  Cand.arch. Tredje Natur
Klimaflisen - vi skal gå på vandet!
Jeppe har med sin lange praktiske og tekniske erfaring, samt interesse for udvikling af bæ-
redygtige elementer, spillet en stor rolle i TREDJE NATURs udvikling af innovative løsnin-
ger. Jeppe brænder for arkitekturen, dens realisering og hans spændvidde er stor. Til dag-
ligt arbejder han målrettet på at berige produktionsformerne, materialerne, systemernes 
kontekst for at skabe den højeste kunstneriske, klimatiske, sociale og pragmatiske værdi 
for arkitekturen.

Martin Hedevang Andersen  Landskabsarkitekt mdl. Out of Office Architects

Byggeaffalds æstetiske potentiale i byens rum
Martin har igennem en lang række projekter i byens rum, opbygget stor indsigt i land-
skabets nøglerolle for byens sociale og miljømæssige udvikling. Martin har stor viden om 
cirkulær økonomi og upcycling i relation til landskabsarkitekturen, og bruger ofte eksperi-
menter med både rum og materialer i 1:1 som metode i sit arbejde.

Henri Bava   Landskabsarkitekt og partner. Agence TER
Henri Bava gæster Byens Gulv 2019 med en vifte af spændende internationale byprojekter. 
Men også med et vigtigt budskab om bl.a. at rette vores faglige fokus på jorden og den 
komplekse, men ofte også oversete værdi som det fokus kan bidrage med. 

Henri er professor og underviser ved flere universiteter, partner i tegnestuekollektivet 
Agence Ter og har desuden en faglig profil indenfor landskabsarkitektur, plantebiologi og 
teaterscenografi. Henri drives af en international nysgerrighed, en strategisk vilje og ikke 
mindst et ønske om at sætte fagligt vigtige tematikker på både den strategiske, faglige og 
praksisnære dagsorden.

Poul Høilund   Arkitekt & partner. Norrøn Arkitekter

I oplægget præsenteres en bevidst struktureret og eksplorativ tilgang til arbejdet med  
steder, potentialer og store tendenser i tiden - noget som forhåbentlig vil inspirere og give 
konferencens deltagere, gode redskaber med hjem. Turisme, bæredygtighed og tilgænge-
lighed er destinationer på den rejse, Poul vil invitere os med på.
 
Norrøn er en ung, fremadstormende tegnestue. I 2018 modtog tegnestuen f.eks. et  
legat fra Henning Larsens Fond bl.a. med den begrundelse at tegnestuen ”...konsekvent og  
selvbevidst lægger sig ind i en ny nordisk bevægelse, på en meget lovende måde...” 

Keynote speakers

Oplægsholdere



Rasmus Vincents  Partner. Habitats
Vild Med Vilje - en indsats for biodiversitet i byens rum
Rasmus er uddannet i samfundsvidenskab med fokus på miljøspørgsmål, og har i mere end 
12 år arbejdet med miljø- og bæredygtighedsspørgsmål, både i Danmark og internationalt. 
De sidste 7 år har han været medejer af Habitats ApS, der er specialiseret i at arbejde med 
biodiversitet, og som hjælper både virksomheder og kommuner mm. til at fremme en mere 
vild og mangfoldig natur, samt formidling af indsatserne. 

Katja Udbye Christensen   Teknologisk Institut. Beton.
Nulspildsprojektet – Genanvendelse af spildbeton 
Katja er Faglig Leder på Teknologisk Institut, Beton. Medlem af Dansk Beton Forenings Idé 
og Foredragsudvalg.  
Ansvarlig for fagområdet ”genanvendelse og genbrug af beton”. Deltager i flere forsk-
nings- og udviklingsprojekter med fokus på cirkulær ressourceøkonomi indenfor byggeri 
og anlæg. 

Merete Valbak   Klimakoordinator. Hedensted Kommune
Fra kaffekop til klimavej - Et utraditionelt vejprojekt og en verdensnyhed! 
Merete har arbejdet med bæredygtig udvikling siden 2009, først i Kolding Kommune og 
siden efteråret 2017 i Hedensted Kommune. Meretes spidskompetence er bl.a.FN’s Ver-
densmål nr. 17 – at få andre ’med på vognen’. I Hedensted Kommune er der lavet en helt 
særlig klimavej, som kan løse nogle af de udfordringer der er med f.eks. flere ekstreme 
regnhændelser. På samme tid er Klimavejen et bud på, hvordan man kan lave bæredygtig 
energiforsyning til de omkringliggende bygninger.

Virginie Le Goffic   Landskabsarkitekt mdl. EFFEKT Arkitekter

Den Blå Kant Svendborg 
Som landskabsarkitekt har Virginie stået i spidsen for projektet Den Blå Kant i Svendborg. 
Et projekt, hvor bl.a. en sammenhængende stillingtagen til den flade, Svendborg Havn har 
potentiale til at styrke som samlingssted i og ikke mindst forbindelse til resten af 
Svendborg, er et af de centrale elementer i projektet. 

Lasse Brun Bonne   Landskabsarkitekt og trafikplanlægger. Helsingør Kommune

Hestemøllestræde - løftestang til hele Helsingørs udvikling
Som ansvarlig for ’Udvikling af byrum’ i Helsingør Kommune har Lasse ansvaret for alle de 
projekter, der tilsammen skal skabe merværdi for Helsingør. Projektporteføljen spænder 
over alt fra egentlige anlægsprojekter til kunstprojekter der skaber liv og aktivitet i byen. 
Til daglig er Lasse optaget af at koordinere indsatser og samle interesseområder, som ka-
talysator for hele byens udvikling. 

Astrid Aagaard   Projektleder for anlægsprojekter. Københavns Kommune

På vej til strategi - genanvendelse af materialer i Københavns Kommune
Astrid er uddannet kunsthistoriker med fokus på byrum og arkitektur, og har arbejdet med 
projektering og anlæg af byrum i Københavns Kommune de seneste 12 år. 

Nana Diercks Hopmann   Arkitekt & projektleder, Metroselskabet
Metroen forandrer byen
Nana arbejder som arkitekt med byrum og infrastruktur. Først med Cityringen, der er  
Danmarks største anlægsprojekt i 400 år, og nu som projektleder i Metroselskabet. Nana 
har bl.a. ansvar for arkitekturen til Metroen til Sydhavnen, hvor fem nye stationer vil binde  
København H sammen med Sydhavnen og det nye trafikale knudepunkt Ny Ellebjerg.


