
Bygninger og 
energi i 2040

I 2040 er vi mange flere og gennemsnitsalderen er 
væsentligt større, vi bruger flere m2, mere teknologi og  
robotter/kunstig intelligens har overtaget mange af de 

jobs vi kender i dag. Hvordan harmonerer det med  
bæredygtighed og energieffektivisering?  

Er de to begreber stadig relevante? Hvordan bygger,  
renoverer og drifter vi fremtidssikret? 

STOR TAK til vores sponsorer som har muliggjort denne konference:

Program
TID: 
Torsdag 2. november kl. 9.30-16.00

STED: 
DR-koncerthus, Studie 3, Ørestads Boulevard 13, 2300 København S
Pris: 1250 kr. for medlemmer og 1600 kr. for andre (begge priser er ekskl. moms)

TILMELDING SKER PÅ:
https://www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/211-vi-stiller-om-til-studie-
3-i-dr-byen-netvarkskonference-2017/

Der er sidste tilmeldingsfrist 24. september og der fremsendes bekræftelse på til-
melding pr. mail

2 november 2017 DRs Koncerthus



09.30 Indskrivning og morgenbrød

10.00 Velkomst

10.15 Sådan ser fremtiden ud
 Trends, befolkningssammensætning, arbejdsmarked og byer og boliger. Hvem er vi i 2040 
og hvordan vil vi bo, arbejde og leve?
v/ Jesper Bo Jensen, Center for fremtidsforskning 

11.00 Pause

11.30 Fremtidskikkert
 3D-print, Internet of Things, SmartHome, Big Data, 5G, Kunstig Intelligens, Droner, Blockchain og 
Robotter. Hype og gakkede profetier er der nok af. Er du også træt af BuzzordsQuiz og Disruption-
Bingo - lover Nikolaj Sonne nede-på-jorden forklaringer og byder ind på, hvordan disse teknologier 
konkret kan præge morgendagen - også indenfor byggeri og drift.
v/ Nikolaj Sonne, Journalist, DR

12.15 Teknik i DR-byen – et hurtigt indblik

12.30 Frokost og mød sponsorerne

Vær med når Energiforum Danmark d. 2. november stiller skarpt på fremtidens 
energi og byggeri. Det foregår i DRs koncerthus, hvor vi åbner dørene for årets 
netværkskonference med indlæg, netværkssessioner og inspiration.
Hvem er vi i 2040, hvordan bor og arbejder vi og hvilke krav stiller det til byg-
geri, renovering og bygningsdrift?

NETVÆRKSKONFERENCENS PROGRAM BYDER PÅ:
l  Nikolaj Sonne (DR – So ein Ding), der giver et bud på nogle af de teknologier,

der får betydning i fremtiden, også for bygningsdriften og fremtidsforsker
Jesper Bo Jensen der giver os et portræt af Danmark og danskeren anno
2040

l  Netværksspor, hvor vi ser fremad på bl.a. nye tendenser inden for på hhv.
bygningsdata, samarbejde & organisation og byggeri & renovering og samler
op på hvilke af nutidens erfaringer, der kunne være værd at tage med i
fremtiden

l  Koncerthusets unikke rammer til en god frokost, inspirerende pauser og
masser af networking

Program

TID: 2/11-
KL. 9.30-16.00

STED: DRs
KONCERTHUS

Bygningsdata 
Studie 3

Samarbejde og organisation
Mødelokale i DR-byen 

Renovering og byggeri
Mødelokale i DR-byen

14.30 - Pause

Bygningsdata
Studie 3

Samarbejde og organisation
Mødelokale i DR-byen

Renovering og byggeri
Mødelokale i DR-byen 

15:45 - Coffe-to-go

Bygningsdata og Bigdata
Hvordan går man fra bygningsdata opsamlet på traditionel vis til bygningsdata 
som bigdata, og hvordan høster man de potentialer for optimeret drift, der 
ligger?v/ Michael Therkildsen, Navitas

Netværk som fremtidens organisation og arbejdsform? 
v/ Line Bloch, Bloch & Østergaard

Fremtidens bygning kender dig bedre end du kender dig selv
Sideløbende med, at vores bygninger bliver energineutrale og genanvendelige, vil 
vi se en udvikling, hvor bygninger automatisk tilpasser sig brugernes præferencer.
v/ Lars Ostenfeldt Riemann, RAMBØLL 

BeREAL 
– Luk hullet mellem energiberegning og energiforbrug
v/ Steffen Petersen, AU

“Fundamentet for det gode samarbejde” 
– Fra mavefornemmelser til faktisk viden – få styr på tid og økonomi
v/Lars Blaaberg V2C

Erfaringer fra mange års energirenovering
– Der er en del der kan gøres bedre
v/ Hans Andersen, energichef DEAS

13.45 – Netværksmøder del 1
Vi ser frem ad – hvad skal vi forvente af fremtidens byggeri og bygningsdrift? (i tre sideløbende spor)

15.00 – Netværksmøder del 2
Vi henter inspiration til fremtiden i nutidens erfaringer (i tre sideløbende spor)


