
ACT ON FACTS
Netværkskonference 2018 – 25. oktober på Innovationsfabrikken i Kolding

På den store internationale  
scene møder vi fake news  
og beslutningstagere der  

ignorer fakta.  
Men handler vi selv i hverdagen 

på et oplyst grundlag?

Har vi de rigtige data, der skal til 
for at beslutte som vi gør? 

Er vores data korrekte og er vi 
stand til at udnytte den viden de 

indeholder?

Hvordan kommer vi fra data til indsigt 
og fra indsigt til handling?

På netværkskonferencen ser vi på data,  
måling af data, analyse af data og brug af 

data.

På den store internationale scene møder vi ’fake news’ og beslutningstagere, der ignorer fakta. 
Men handler vi selv i hverdagen på et oplyst grundlag?

Har vi de rigtige data, der skal til for at beslutte, som vi gør? 
Er vores data korrekte, og er vi stand til at udnytte den viden, de indeholder?

Hvordan kommer vi fra data til overblik og fra overblik til handling?

På netværkskonferencen 2018 d. 25/10 på Innovationsfabrikken i Kolding ser vi på data, måling af data, 
analyse af data og brug af data.

Tid og sted

Tid: Torsdag d. 25. oktober kl. 9.30-16,00

Sted: Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1, 6000 Kolding

Pris: 900 kr. (ekskl. moms) for medlemmer og 1.200 kr. (ekskl. moms) for andre.
Der er 10% rabat ved tilmelding af to fra samme virksomhed og 20% rabat ved tilmelding af tre eller flere.

Tilmelding:
Tilmelding sker via dette link: https://www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/2510-netvarkskonfe-
rence-2018-innovationsfabrikken-i-kolding/

Sidste tilmeldingsfrist er 17. oktober 2018. Ved udeblivelse fra konferencen eller afbud efter sidste tilmel-
dingsfrist opkræves fuldt deltagerpris.



13.00 – 14.00 Spor 1 – Innovatoriet
Fire spor løber   Fire virksomheder konkurrerer om dommerne og publikums gunst, når det gælder nye produkter og koncepter. 
parallelt 
 Spor 2 – Workshop om nøgletal
  Hvilke nøgletal giver værdi? Hvordan får man de nøgletal, man skal bruge?  Spor 2 byder på inspirationsindlæg, erfarings-
 udveksling og debat med professionel facilitering.

 Inspirationsindlæg:  Kloge m² og de 7 dødssynder for benchmarking
 V/ Preben Gramstrup, fm3.dk

  Energiregistrering og nøgletal – erfaringer fra Salling Group
 v/ Benjamin Glinvad, Salling Group
 
  Spor 3 – Hvordan kommer du fra overblik til handling?
  To indlæg, som sætter fokus på samarbejder og metoder, der hjælper dig med at nå de resultater, du ønsker:

  Energiledelse er forandringsledelse – tip til at klæde organisationen på
 v/ Christél Pedersen, Substantia

  Er holistiske samarbejdsformer vejen frem?
 v/ Finn Mørch Nielsen, Niras
 
  Spor 4 – Styr på data – når data styrer
  I spor 4 kigger vi på konkrete muligheder og potentialer i at bruge de rigtige data rigtigt, men også de faldgruber og risici, 

der er, hvis man styrer efter det, man måler, i stedet for at måle det, man styrer efter:

 Databaseret energirådgivning på distance. Konkret værktøj fra Gate 21. 
 v/ Niels Hansen, Albertslund Kommune og Henrik Vendelbo, Vitani

  EnergyLab Nordhavn – erfaringer med dataudveksling mellem de forskellige aktører
  v/ Per Nørgård, Center for El & Energi, DTU

14.00  Kaffepause med kage i udstillingen
 
14.30 – 15.30 Spor 1 – Innovatoriet
De fire spor 
gentages Spor 2 – Workshop om nøgletal
  
  Spor 3 – Hvordan kommer du fra overblik til handling?
  
  Spor 4 – Styr på data – når data styrer
 
15.30-16 Udnævnelse af vinder af Innovatoriet og snack, networking og bobler

09.30   Morgenkaffe/indskrivning/udstilling

10.00  Fra den omvendte verden - ny verden, ny energi, nye måder.
  Hvis vi skal hurtigere til handling som organisationer, jonglere solide data i realtid og kende brugere bedre, end de kender 

sig selv, så kræver det fuldt skridt ind på den digitale verdens vilkår. Det betyder, at vi skal til at tænke baglæns fra 
brugsperspektiver til vores ydelse. Vi skal lære at elske det ufærdige og tænke på os selv som platform og ikke som pro-
duktleverandører. Sidst men ikke mindst skal vi vænne os til at se fremad og ikke tilbage, når vi skal bruge vores erfaring. 
Det er besværet værd – for det virker, og en forståelse for de nye, digitale vilkår er vejen til fortsat at være relevant i en 
verden af rekordhast på udvikling, intelligente omgivelser og helt nye og ubureaukratiske måder at arbejde effektivt på.

  V/ Mads Mads Thimmer direktør og stifter af Innovationlab 

10.45  Pause 

11.15  Det haster med at gøre noget – og vi KAN gøre noget
  Den hastighed, som klimaet ændrer sig med i øjeblikket, stiller samfundet over for store udfordringer. Med dette indlæg 

giver Jesper Theilgaard et nuanceret og velreflekteret indblik i nogle af de forandringer, der med klimaændringerne står 
på dørtærsklen. 

 V/ Jesper Theilgaard

12.00 Frokost og udstilling

Om netværkskonferencen

Unikt sted og unikke muligheder for networking
Netværkskonferencen foregår på Innovationsfabrikken i Kolding. Her er utraditionelle lokaler og inspirerende 
rum med god plads til dialog. Pauserne foregår på ”badmintonbanen”, og her kan du blandt plantevægge og in-
dendørs vandløb møde en række dedikerede medlemmer i miniudstillingen, der gerne vil krydre pausen med 
faglig debat om ”act on facts” i praksis.

Innovationspris og fire faglige spor om eftermiddagen
Eftermiddagens program byder på fire spor, som gentages to gange. Som deltager kan du således nå to af  
sporene. Indlæggene i sporene er de samme før og efter pausen, så der er ikke forskel på, om du tager fx  
spor 1 før eller efter pausen.

Som noget nyt byder eftermiddagens program på en spændende live-pris-konkurrence (spor 1), hvordeltager-
ne sammen med et panel af fagdommere kårer efterårets bedste idé inden for energioptimering. Fire nomine-
rede firmaer/organisationer vil fortælle om deres nyeste koncept/produkt, og efter deres præsentation vil du 
kunne stemme på din favoritidé. Vinderne afsløres under den festlige afslutning på konferencen. 

Læs mere om konkurrencen her:  www.energiforumdanmark.dk/foreningen/energiforum-danmarks-innovationspris/

Læs mere om oplæg og oplægsholdere her:
www.energiforumdanmark.dk/foreningen/energiforum-danmarks-innovationspris/

Formiddagens program
Efter ankomst og morgenkaffe åbner vi traditionen tro netværkskonferencen med inspirerende og  
tankevækkende indlæg i samlet flok.

Vi starter med at give ordet til Mads Thimmer fra InnovationLab, der med indlægget Fra den omvendte ver-
den - ny verden, ny energi, nye måder vil give nye perspektiver på den dataudfordring, vi har som energifolk. 

Herefter vil meteorolog Jesper Theilgaard komme med facts om den brændende platform, vi står på lige nu i 
forhold til klimaforandringer.

www.energiforumdanmark.dk/foreningen/energiforum-danmarks-innovationspris/
www.energiforumdanmark.dk/foreningen/energiforum-danmarks-innovationspris/

