
De fleste producenter og bygherrer fremhæver efterhånden, at netop deres materialer og 
processer er bæredygtige. Men hvordan kan man reelt måle og dokumentere dette? Samt 
hvad er forudsætningerne for at materialer og processer er bæredygtige?

FAGLÆRERKURSUS 

BÆREDYGTIGHED OG BYGGERI

DAGENS PROGRAM:
8.30 Bæredygtighedsmærker og måling af bæredygtighed

Ved Kim Faurschou & Lars Jensen fra Videnscentret

Kim og Lars rejser en række af spørgsmålene omkring måling af bæredygtighed, samt 
viser hvordan en række aktører og organisationer definerer og måler bæredygtighed. 

9.00 Energiberegninger

Ved Iben Østergaard, Seniorprojektleder, Videncenter for Energibesparelser i Bygninger, 
Teknologisk Institut
 
Iben præsenterer nogle af de mest anvendte værktøjer for energi og besparelsesbereg-
ning, samt viser hvordan man kan arbejde med de forskellige værktøjer. Du får mulighed 
for selv at foretage beregninger mm.
Se mere her 

10.45 Design, ledelse og dokumentation af bæredygtighed i byggeprojekter    
fra start til slut

Ved Jesper Ring og Asger Juul fra Frame

Jesper og Asger præsenterer Frame et værktøj til at designe, lede og dokumentere bære-
dygtigheden i byggeprojekter fra start til slut. Frame er en digital platform hvor alle aktører 
på tværs af hele værdikæden får ét fælles sprog for bæredygtighed samt én metode, der 
ensarter processen gennem alle byggeriets faser.
Du får mulighed til at prøve Frame samt til at diskutere, hvordan Frame kan bruges i under-
visningen af de kommende generationer af håndværkere inden for byggeriet.
Se mere her 

12.30 Frokost

https://www.byggeriogenergi.dk/
https://openframe.org/


GRATIS FAGLÆRERKURSUS 

BÆREDYGTIGHED OG BYGGERI
13.00 
Exoskelletter – til aflastning og reduktion af slitage i forbindelse med fysisk belastning

Arne Urskov, Area Sales Manager, Exowear

Arne viser en række Exoskeletter til aflastning og reduktion af slitage i forbindelse med fysisk 
belastning. Der vil desuden være mulighed for, at prøve at arbejde med exoskeletterne på. 
Se mere på https://exowear.dk/ samt på YouTube

15.00 Kort afslutning

Kim og Lars afrunder kort dagen

PRAKTISK

MÅLGRUPPE: Faglærere

DATO: 
27. november 2020

KLOKKEN: 8.30 – 15.00

ADRESSE:  
Learnmark Horsens, Vejlevej 150, 8700 Horsens

ANTAL DELTAGERE: 
Min. 4 / max. 12

FOR YDERLIGERE INFO OM KURSET KONTAKT:  
Kim Faurschou  -  kfa@learnmark.dk 
Lars Jensen - lj@learnmark.dk

TILMELDING
Tilmelding til Selma Avdic E: seav@learnmark.dk

TILMELDINGSFRIST:
13. november 2020

https://www.youtube.com/channel/UCoo0edsfjW5icdNkrYqPqYQ/playlists
http://seav@learnmark.dk 

