
 

Oplev din bygning FØR du 

bygger den 
 

Energiforum Danmark i København inviterer, i samarbejde med Saint-

Gobain, medlemmer og andre interesserede til en spændende 
temaeftermiddag om værktøjer der hjælper med at visualisere og/eller 

kvalificere dine beslutninger i byggeprocessen. 
 

Tid: Onsdag d. 30. maj kl. 13.00-15.45 

Sted: Saint-Gobains Habitarium, (8-tallet) Robert Jacobsens Vej 62A, 2300 

København S 

Hvordan vælger man den mest bæredygtige løsning? Hvad er et godt 

beslutningsgrundlag? 

 

Kan simuleringer og visualiseringer give en bedre forståelse af 

konsekvenserne af dine valg? Kan man mærke, se og høre forskellen på de 

forskellige materialer før man bygger med dem? 

 

Vær med når Energiforum Danmark i København forsøger at svare på disse 

spørgsmål i nogle lokaler, som forhåbentligt kan inspirere os. 

Temaeftermiddagen foregår nemlig i et habitarium, hvor du kan se mærke, 

lugte og visualisere forskellige alternativer. 

  

Programmet byder bl.a. på: 

 
● Rundvisning i Saint Gobains habitarium, med bl.a. 3D-rum  

● Sådan tager man de ”rigtige valg” i Københavns Kommune 

● Kan digitalisering i byggebranchen danne grundlag for bedre valg? 
 

Se detaljeret program på næste side
 ››› 
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Program 
 
Kl. 13.00 

 
Velkomst og deltagerpræsentation  
v/ Zeynel Palamutcu, Dominia A/S og Peter Hedegaard Saint-Gobain 
  

Kl. 13.15 Rundvisning i Saint-Gobains habitarium 
- Se, hør og føl materialernes indflydelse på indeklima og få testet din hjerne 

med brain activity tracker 
 

Kl. 14.15 Kaffepause  
  
Kl. 14.35 Nem og digital sammenligning af alternative byggeløsninger 

- Bl.a. med cases og værktøjer fra Københavns Kommune 
v/ Zeynel Palamutcu, Dominia A/S 
 

Kl. 14.55 Renovering af varmecentraler i drift ved brug af digitale redskaber 
v/Jørn Flohr Schultz, Brøndum A/S 
 

Kl. 15.15 Byggematerialeleverandørens nye rolle i det digitale byggeri 
v/ Nicolaj Hvid, Saint-Gobain Nordic 
 

Kl. 15.30 Debat – Bedre beslutninger og beslutningsgrundlag i fremtiden 
 

Kl. 15.45 Evaluering og farvel 
  

 

Praktiske oplysninger 
 
Af hensyn til planlægning og traktement bedes tilmelding til arrangementet ske 
Senest 23. maj de er kun 30 pladser til arrangementet og de fordeles 
efter først-til-mølle-princippet 
 
Tilmelding kan ske via mail til 
info@energiforumdanmark.dk eller på hjemmesiden: 
http://www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/ 
 
Arrangementet er gratis for medlemmer af Energiforum Danmark og 
koster 500 kr. (ekskl. moms) for ikke medlemmer. Beløbet faktureres 
efter mødet. Ved udeblivelse eller afbud senere end 25. maj opkræves det 
fulde beløb. Vi sender kun bekræftelse på tilmelding pr. e-mail. 
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