
 

Energiledelse – vejen til 50% 

CO2-reduktion hos VELUX 
 
Energiforum Danmark Energiledelsesnetværk inviterer til spændende 

temamøde og virksomhedsbesøg hos VELUX.  
 

Tid: Tirsdag d. 24/9 kl. 10-15 

Sted: VELUX, Inudstrivej 19, 8752 Østbirk 

 

50% CO2-reduktion inden år 2020! VELUX er tæt på at være i mål og 

energiledelse har været en vigtig brik i det spil. 

 

Energiledelse i VELUX er blevet udrullet trinvis. Først en opstartsfase med 

fokus på store projekter med store potentialer, siden en udrulning af ISO 

50.0001 (17 sites på 10 måneder) og sidst men ikke mindst en indsats hvor 

man arbejder sig ud i alle hjørner.  

 

På mødet fortæller VELUX om de tre trin. Men også om hvordan de 

håndterer og validerer data, hvordan de driver deres EMS-system og 

hvordan energiledelse bidrager til deres klima-arbejde. 

 

Deltag 24. september og vær med til: 

 

● Spændende indlæg om VELUX´s arbejde med energiledelse  
● Rundvisning i window-collection 

● Faglig debat og networking  

 

Se detaljeret program på næste side
 ››› 
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Program 
 
Kl. 10.00 

 
Velkomst, indledning og deltagerpræsentation 

- Herunder runde om succeser siden sidst (i mindre grupper)  
v/ Niels Erik Jensen, VELUX og Michael Dreiøe, Advansor 
  

Kl. 10.30 Energiledelse i VELUX – sådan begyndte det 
- Målsætning, opstart, baseline og screeninger 
- Første trin – store projekter med store potentialer 
- Spørgsmål og debat 

v/ Niels Erik Jensen, VELUX 
 

Kl. 11.00 Kort pause 
 

Kl. 11.10 Energiledelse i VELUX – fortsættelse og fastholdelse 
- 17 sites på 10 måneder 
- Håndtering og validering af data, samt opfølgning og prognoser 
- Sådan drifter vi EMS-systemet 
- Spørgsmål og debat 

v/ Niels Erik Jensen, VELUX 
 

Kl. 11.45 Frokost 
Kl. 12.30 Rundvisning på window-collection 

 
Kl. 13.30 Perspektiver på energiledelse i VELUX 

- Fremtiden efter Science Based Target Initiative  
- Hvordan opgøres CO2? – debat af faglige metoder 

v/ Niels Erik Jensen, VELUX 
 

Kl. 14.15  Debat og erfaringsudveksling 
 

Kl. 14.45 Afrunding, herunder aftaler om næste møde 
 

Kl. 15.00 Farvel og tak for i dag 
 

 

Praktiske oplysninger 
 
Af hensyn til planlægning og traktement bedes tilmelding til arrangementet ske 
senest 18.september.  

 
Tilmelding kan ske via mail til info@energiforumdanmark.dk 

 
Arrangementet er gratis for medlemmer af Energiforum Danmark. Vi 
sender kun bekræftelse på tilmelding pr. e-mail. 
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