Fra anlæg til drift i den almene
boligsektor
Energiforum Danmark´s bolignetværk inviterer medlemmer og andre
interesserede til to spændende eftermiddage med fokus på den vigtige
overgang fra anlæg til drift, og hvordan vi undgår af vigtig information
lander mellem to stole.
Tid:

Torsdag 20. juni kl. 13-16

Sted: KAB (Billedsalen), Studiestræde 38, 1455 København V
Tid:

Tirsdag d. 25. juni kl. 13-16

Sted: Kuben Management, Jupitervej 1 (mødelokale i stuen), 6000 Kolding
Det er ofte mere undtagelsen end reglen, at et nybyggeri eller et renoveret
byggeri, fungerer som det skal ved afleveringen. Mange steder overtager
driftsfolkene komplicerede anlæg med megen lille forklaring udover de
tomme-tykke manualer, og supereffektive anlæg tordner derudaf med et
energiforbrug langt over det beregnede. Men det kan godt gøres bedre!
Energiforum Danmarks Bolignetværk stiller skarpt på den gode overgang
mellem anlæg og drift og kommer med bud på hvordan du i alle byggeriets
første faser kan forebygge de bristede forhåbninger.
Hør bl.a. om
● Energirenovering af større bygninger – SBI-anvisning 269
● Hvordan de bygger bro mellem drift og anlæg hos fsb og Civica
● Forudsætningerne for den gode afleveringsforretning
Se detaljeret program på næste side
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Program
Kl. 13.00

Velkomst og opvarmning til dagens emne
- Deltagerpræsentation og erfaringsudveksling

Kl. 13.20

Energirenovering af større bygninger – hvordan man når i mål
- Om verifikation, kontrol og energi i alle byggeriets faser (SBI-anvisning 269)
v/ Peter Noye, Niras

Kl. 14.00

Sådan kan driftsfolkene blande sig i alle faser af byggeriet (København 20/6)
- Erfaringer og værktøjer fra hverdagen hos fsb
v/ Mikkel Madsen og Ea Jennie Nielsen, fsb
Det gode ejerskab – et samarbejdsperspektiv (Kolding 25/6)
v/ Nicolai Muhs, fra Civica (Kolding 25/6)

Kl. 14.30

Kage og kaffepause

Kl. 14.50

Forudsætningerne for en god afleveringsforretning - paneldebat
Entreprenørens vinkel: Gitte Nielsen (København 20/6) og Jakob Rasmussen (Kolding
25/6). Begge fra Kemp & Lauritsen
Rådgiverens vinkel: Lea Urup, Kuben Management (Kolding 25/6) og Andreas
Hougaard, Orbicon (København 20/6)
Bygherrens vinkel: Mogens Bundgård Andersen (Kolding 25/6) – navn i København
følger

Kl. 15.20

Networking
Erfaringsudveksling deltagere i mellem

Kl. 15.45

Evaluering, næste møde og farvel

Praktiske oplysninger
Af hensyn til planlægning og traktement bedes tilmelding til arrangementet ske
Senest d. 12. juni 2019
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 12. juni opkræves det
fulde beløb. Vi sender kun bekræftelse på tilmelding pr. e-mail.
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