
 

EnergyLab Nordhavn – sejltur, 

showroom og sight-visit 

 
Energiforum Danmark i Hovedstaden inviterer, i samarbejde med 

EnergyLab Nordhavn, medlemmer og andre interesserede til en 
spændende eftermiddag i Nordhavn, hvor vi hører om de mange 

nytænkende projekter og bl.a. ser den internationale skole med 
bygningsintegrerede solceller. 

 
Tid: Onsdag d. 12. september kl. (12.00)13.00-15.45 

Sted: 12.00 Afgang fra broen v. Hotel Copenhagen Island, Kalvebod Brygge 

53, herefter sejlads til Nordhavn 

13.00 Ved Energyhub Sundkaj 7, 2150 Nordhavn (mødestart) 

Bag de flotte facader i Nordhavn gemmer sig en lang række nytænkende 

energiløsninger. Forskere, forsyningsvirksomheder og leverandører er 

nemlig gået sammen om et fuld-størrelse-demonstrations-laboratorie, der 

tester og bruger det, der måske bliver fremtidens løsninger. 

 

Energiforum Danmark gav EnergyLab Nordhavn Energi- og miljøprisen 2018 

– og nu inviterer Energiforum Danmark i Hovedstaden sammen med 

EnergyLab Nordhavn på et besøg. 

 

Vi starter eftermiddagen med en unik valgfri netværksmulighed, nemlig 

sejltur gennem Københavnshavn (Fisketorvet-Nordhavn) med en sandwich. 

Du kan også ”bare” møde op på Sundkaj 7 og deltage i det officielle 

program: 

 

● Introduktion til EnergyLab Nordhavn - projekter og resultater  
● Besøg i showroom 

● Besøg på den internationale skole med bygningsintegrerede solceller 

Se detaljeret program på næste side
 ››› 
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Program 
 
 
Kl. 12.00 

 
 
Afgang for valgfri networking til havs  
Vi mødes ved broen ved Hotel Copenhagen Island, Kalvebod Brygge 53. Herefter er 
der sejlads til Nordhavn og networking og sandwich undervejs. Skriv i tilmeldingen til 
mødet om du deltager. 
v/ Zeynel Palamutcu, Dominia A/S og Energiforum Danmark i Hovedstaden 
  

Kl. 13.00 Introduktion til EnergyLab Nordhavn og besøg i deres Showroom 
Vi mødes ved Sundkaj 7 i Nordhavn. Herefter vil Christoffer Greisen give os en 
generel introduktion til projektet og de foreløbige resultater. Der vil også være 
mulighed for at komme rundt i showroomet og fordybe sig i en eller flere 
demonstrationer. 
v/ Cristoffer Greisen, Projektleder EnergyLab Nordhavn 
 

Kl. 14.00 Kaffepause med forfriskning og slentretur til den internationale skole 
  
Kl. 14.45 Den internationale skole  

- Spektakulært nybyggeri med bygningsintegrerede solceller 
v/ SolarLab og Thomas Nielsen, CIS 
 

Kl. 15.45 Evaluering og farvel 
 
 

  
 

Praktiske oplysninger 
 
Af hensyn til planlægning og traktement bedes tilmelding til arrangementet ske 
Senest 3. september. I tilmeldingen bedes du tilkendegive om du også 
deltager i netværks-sejladsen 
 
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 3. september opkræves 
det fulde beløb. Vi sender kun bekræftelse på tilmelding pr. e-mail. 
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