
FRA DATA TIL 
HANDLING
IOT, AI, evidensbaseret analyser viser…, ifølge statistikken… – aldrig har vi haft så  
mange data og så mange måder at anvende dem på. Men har det gjort vejen fra data  
til handling nemmere?

Data peger på at der er behov for handling, hvis vi skal nå vores klimamål, og al data peger på, at det er 
nødvendigt. Men alligevel tøver beslutningstagerne med at investere i energieffektivisering og energief-
fektiv drift, og de sikre og velkendte løsninger vælges ofte frem for de grønne løsninger.

Hvordan får vi det fulde udbytte af vores data og kommer fra data til handling?

På Netværkskonferencen 2019 den 7. november på B&Ws pladeværksted på Refshaleøen i 
København ser vi på hvordan vi får data i spil, så de danner grundlag for handling og grøn omstilling.

Tid og sted

Tid: Torsdag d. 7. november kl. 9.30-16,00

Sted: Pladeværkstedet, Refshalevej 167 G, 1432 København K (klik her for rejsetips)

Pris: 1000 kr. (ekskl. moms) for medlemmer og 1.500 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: klik her

Sidste tilmeldingsfrist er 29. oktober 2019. Ved udeblivelse fra konferencen eller afbud efter sidste  
tilmeldingsfrist opkræves fuldt deltagerpris.



    
13.30 – 14.15 Spor 1 – Fra data til handling - indeklimastrategier 
Tre spor løber  Et godt eksempel på hvordan data kan danne grundlag for handling er Realdanias projekt med strategiske 
parallelt indeklimaplaner. Hør hvordan strategi og analyse skaber større handlekraft og bedre resultater

 Sådan har vi gjort i Silkeborg – kortlægning af indeklimaet
 v/ Thomas Lyngvad, Silkeborg Kommune og Nicolaj Bøgh, Transition

 Hvordan data skaber sundere boliger
 v/Steffen E. Maagaard, MOE

 Spor 2 – Fra data til handling - energiledelse
  Den gode gamle disciplin energiledelse er blevet moderne igen. Den systematiske indsats med overvågning og analyse 

af energiforbrug, ledelsesmæssig forankring og løbende opfølgning giver stadig mening. I spor 2 ser vi på energiledelse 
anno 2019.

 Energiledelse – en god Århushistorie
 Sådan kommer vi fra data til handling med energiledelse som redskab
 v/Jakob Hovgaard Kaiser, Aarhus Kommune

 Energiledelse hos Lego System A/S
  v/ Kasper Hingebjerg, Lego System A/S

 Spor 3 – Fra data til handling – den svære kommunikation
 To indlæg, der sætter fokus på kommunikation med kollegaer, brugere og beslutningstagere 

 Grønne regnskaber og grøn dialog – erfaringer fra Bo-Vest
 v/ Mikkel Elung Larsen, Bo-Vest

 Sådan bliver den svære kommunikation lidt lettere
 v/ Morten Lykkeberg, Lykkeberg & Co

14.15 Kaffepause med kage i sponsorområdet
Pause 

14.45 – 15.30 Spor 1 – Fra data til handling – indeklima og strategi
De tre spor  Spor 2 – Fra data til handling - energiledelse
gentages Spor 3 – Fra data til handling – den svære kommunikation
 
15.30 Snack, networking og bobler - udnævnelse af vinder af Innovationsprisen 2019

16.00 Farvel og tak

09.30  Morgenkaffe/indskrivning/udstilling

10.00 Fra data til handling – det politiske perspektiv
  Helikopterperspektiv på den grønne omstilling. Hvordan sikrer vi fælles fodslag internationalt, hvilken rolle spiller  

Danmark og hvad er de største politiske udfordringer her og nu
  V/ Ida Auken, medlem af Radikale Venstre, formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg 

10.30  Energi, klima og innovation – Innovationsprisen 2019
  Selvom vi kender mange af de konkrete løsninger på klimaudfordringerne, er der også behov for nytænkning og  

innovation, og det sætter Energiforum Danmark fokus på med Innovationsprisen. Tre spændende koncepter er  
nomineret. 

 Innovation, iværksætteri og klimaudfordringer
 Om at tænke ud af boxen når det gælder klimaudfordringer
 v/ Tommy Ahlers, Politisk Iværksætter fra Venstre

10.50 Pause i sponsorområdet

11.20 Innovationsprisen 2019 – de tre nominerede
  De tre nominerede præsenteres og dommerpanelet og publikum kan stille spørgsmål. Publikum og dommere kan stemme 

på deres favorit i løbet af frokosten. Vinderen udpeges kl. 15.30

12.00 Grøn logik – grøn omstilling set med industrien og byggeriets øjne
  Løsningerne er der, det er god forretning, det er sunde investering – det er grøn logik. Konkrete bud på presserende 

udfordringer
 V/ Katrine Bjerre Eriksen, Synergi og Grøn Logik

12.30 Frokost i sponsorområdet

Om netværkskonferencen

Unikt sted og unikke muligheder for networking
Netværkskonferencen foregår i B&Ws gamle pladeværksted på Refshaleøen i København. Her er der utra-
ditionelle lokaler og inspirerende rum med god plads til dialog. Pauserne foregår i den gamle værkstedshal, 
og her kan du blandt plantevægge, ved brændeovnen og ”på scenen” møde en række dedikerede sponso-
rer, der gerne vil krydre pausen med faglig debat om ”data og handling” i praksis.

Fra data til handling – tre faglige spor
Eftermiddagens program byder på tre 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.

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 Ida Auken (Radikale Venstre) , der vil give de politiske og overordnede  
perspektiver på de udfordringer, vi har med den grønne omstilling.

Herefter vil Tommy Ahlers varme op til årets innovationspris med et spændende indlæg om Innovation, 
iværksætteri og klimaudfordringer, efterfulgt af spændende indlæg fra de tre nominerede til Energiforum 
Danmarks Innovationspris 2019.

Katrine Bjerre Eriksen (Synergi) afrunder formiddagen med et indlæg om grøn logik


