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Folketingets Boligudvalg  

 

Høring om bæredygtigt byggeri i træ  

Onsdag den 22. januar 2020 kl. 9.00-11.40 i Landstingssalen, Christiansborg 

 

Program  

Kl. 09.00 Velkomst  

Søren Egge Rasmussen, formand for Boligudvalget 

  

 Træ fra skoven – en fornybar ressource 

Kl. 09.05    Emil Engelund Emil Engelund Thybring, adjunkt, sektion for Skov, Natur og Biomasse, 

Københavns Universitet  

Skovens rolle i CO2-kredsløbet. Hvordan bidrager skovene til at binde CO2, og 

hvordan sikrer man et bæredygtigt skovbrug. 

  
Er træ i byggeriet godt for klimaet? 
 

Kl. 09.15 Harpa Birgisdottir, seniorforsker, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg 

Universitet  
 
Bygningers livscyklus baseret på danske og internationale 

studier. Der har i mange år været fokus på driftsenergi i 

bygninger og i mindre grad på hele bygningens livscyklus. Valg af 

byggemateriale har betydning for CO2-udledningen. 

 

Kl. 09.25 Spørgsmål og debat 

  

Byggeri i træ, kan det lade sig gøre 

Kl. 09.35 Lone Wiggers, arkitekt og partner, Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S 

International erfaring med byggeri i træ. Og udfordring af nogle af de gængse myter 

vedr. træbygninger som eksempelvis problemer med brandsikkerhed, fugt, lyd og 

økonomi. 

 Bæredygtigt træ 

Kl. 09.45 Jan Søndergaard, direktør, Dansk Skovforening  

De danske skove – garantier og dokumentation for bæredygtig skovdrift. Fakta om 

den danske produktion af træ i skovene. Hvilke produkter kan anvendes i byggeriet, 

og hvordan kan andelen af danskproduceret træ øges i både de eksisterende 

skove og de nye skove, som der vil komme i de kommende år (skovrejsning som 

en del klimaplanerne).  
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Kl. 09.55 Spørgsmål og debat 

Kl. 10.05 Pause (kaffe og kage) 

  

Byggetekniske regler for træbyggeri 

Kl. 10.20 Mikael Koch, direktør, Træinformation - Træbranchens viden- og formidlingscenter  

Byggetekniske regler for træbyggeri, herunder bygningsreglementet. 

  

Hvad skal der til for at, vi bygger mere i træ? 

Kl. 10.30 Jesper Hoffmann, Foreningen Træ i byggeriet 

Hvad er produktionsvirksomhedernes vinkel. Hvad er der konkret behov for fra 

myndigheders side og byggebranchens side for at kunne bygge mere i træ?  

Kl. 10.40 Spørgsmål og debat 

  

Frivillig bæredygtighedsklasse 

Kl. 10.50 Boligminister Kaare Dybvad Bek  

Regeringens planer og politik på området. 

Kl. 11.05 Spørgsmål og debat 

Kl. 11.15 Åben debat 

Kl. 11.35 Afrunding 

Søren Egge Rasmussen, formand for Boligudvalget 

  

 

Klima,- Energi og Forsyningsudvalget og Miljø- og Fødevareudvalget er inviteret til at deltage i 

høringen.   

 


