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Invitation

det er med stor glæde, at vi kan invitere dig til 
Byldis’ PreFAB reAlity syMPosiuM 2018 
i dansk Arkitektur Center i BloX.

symposiet er målrettet bygherrer og skandinaviske 

arkitekter og bliver en enestående mulighed for at høre

om banebrydende design, bæredygtig økonomi og

udveksle viden om de nyeste landvindinger indenfor

prefab etagebyggeri. 

Mød en spændende række oplægsholdere herunder
diederik dam (dam & Partners Architecten), 
les Postawa (thornton tomasetti), 
Han Blom (Byldis), 
og Mads kaltoft (schmidt Hammer lassen Architects).



Program [foreløbigt]

12.30 - 13.10 let tapas-frokost

13.20 - 13.30 Velkommen, Building network

13.30 - 14.00 diederik dam fra
dam & Partners Architecten

14.00 - 14.30 Han Blom fra 
Byldis

14.30 - 15.00 speed dating med talere 
og networking med deltagere

15.00 - 15.30 les Postawa fra 
thornton tomasetti

15.30 - 16.00 Mads kaltoft fra
schmidt Hamme lassen Architects

16.00 - 16.30 speed dating med talere 
og networking med deltagere

16.30 - 18.00 networking på terrassen 
med vin, øl og snacks



keynote sPeAker

DIEDERIK DAM
DAM & PARTNERS 
ARCHITECTEN

Design og kvalitetsmaterialer
dam & Partners Architecten er kendt for at benytte
præfabrikerede materialer af en høj kvalitet i deres
byggerier, ligesom tegnestuen har udviklet sin egen
unikke arkitektoniske vision og stil. 

dam & Partners Architecten står bag adskillige 
ikoniske bygninger i Holland, herunder Hourglass i
Amsterdam og den højeste bygning i Benelux, 
Zalmhaven tower, der er under opførelse i rotterdam.

Med udgangspunkt i disse to højhusbyggerier fortæl-
ler arkitekt diederik dam specielt for dette symposium
om tegnestuens erfaringer med præfabrikerede 
materialer og hvordan kvalitet, innovation og design-
frihed skaber overraskelse og begejstring. 

Præsentationen afholdes på engelsk.



keynote sPeAker  

HAN BLOM
BYLDIS

Designfrihed med 
prefab-byggeri
den hollandske betonleverandør Byldis præsenterer
innovative løsninger og ny designfrihed indenfor præ-
fabrikerede betonelementer.

Byldis’ mål er at skabe præfabrikerede byggekom-
ponenter i høj kvalitet og reduktion af byggetider. 

Business development Manager for Byldis i skan-
dinavien, Han Blom, fortæller bl.a. om erfaringerne
fra det ambitiøse byggeprojekt, london City island.
Her er det lykkedes Byldis at være med til at skabe
et vartegn for londons flodlandskab og forkorte bygge-
tiden væsentligt for opførelsen af de 1750 boliger og
20.000 m2 kontorarealer på øen.

Præsentationen afholdes på engelsk.



keynote sPeAker  

LES POSTAWA
THORNTON TOMASETTI

Enkle og elegante 
designløsninger
den amerikanske ingeniørgigant thornton tomasetti
er verdenskendt for deres arbejde med design af
spektakulære højhuse og skyskrabere. et af dem er
verdens hidtil højeste bygning på over en kilometer,
Jeddah tower, der er under opføresle i saudi  Arabien.

direktør og leder for thornton tomasetti i storbritan-
nien, les Postawa, giver en række eksempler på,
hvordan ingeniørfirmaet har hjulpet bygherrer og 
rådgivere med at fremhæve deres design ved hjælp
af simple teknikker og elegante konstruktioner.

les Postawa fortæller også om de miljømæssige 
fordele, man kan opnå med prefab byggerier og de 
spændende erfaringer, som thornton tomasetti har
opnået gennem en løbende kortlægning af bære-
dygtighed.

Præsentationen afholdes på engelsk.



keynote sPeAker  

MADS KALTOFT
SCHMIDT  HAMMER 
LASSEN ARCHITECTS

Skyline-skulpturer skaber
stor opmærksomhed
schmidt Hammer lassen er en af skandinaviens
mest anerkendte arkitektvirksomheder og kendt for at
designe iøjnefaldende bygbare højhuse i samspil
med omgivelserne med vægt på velfærd, æstetik,
lys og bæredygtighed.

Partner og arkitekt, Mads kaltoft, deler ud af erfaringerne
med at designe høje huse med præfabrikerede faca-
der, herunder det præmierede koncert-, kongres- og
hotelkompleks, Malmö live.

Mads kaltoft fortæller om udfordringen med at tegne
det majestætiske dahlerups tårn i Carlsbergbyen og
om at opnå en høj internationale bæredygtigheds-
certificering på opførelsen af et 188 meter højt og
spektakulært kontortårn i warszawa’s finansdistrikt.

Præsentationen afholdes på engelsk.



Tilmelding
Byldis PreFAB reAlity syMPosiuM 2018
er gratis. det er et halvdagsarrangement med lækker
let tapas-frokost som optakt og efterfølgende net-
værkshygge for symposiets deltagere med vin og
snacks på dansk Arkitektur Center’s tagterrasse. 

tilmeld dig via email med ønske om deltagelse og
kontaktoplysninger - så reserverer vi din plads med
det samme.

tilmeldeling: contact@buildingnetwork.dk

tilmeldingsfrist 25. september 2018
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