
 

Lavtemperatur og afkøling – klar 
til fremtidens varmeforsyning?  
 

Energiforum Danmarks bolignetværk inviterer medlemmer og andre 
interesserede til to spændende eftermiddage med fokus på de udfordringer 

fremtidens varmeforsyning byder. 
 

Tid:  Tirsdag d. 26. november, kl. 13.00 -16.30 

Sted:  Energiforum Danmark, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup 

Tid:  Torsdag d. 28. november, kl. 13.00-16.30 

Sted:  EBAS, Dusager 22, 8200 Aarhus N 

 

Fremtidens varmeforsyning bygger på mange fleksible energikilder, med 

varmelagring og varmepumper. Driften af sådan et system er billigere og 

bedre, hvis afkølingen er optimal og fremløbstemperaturen lav – er dine 

bygninger klar til fremtiden? 

 

Energiforum Danmarks Bolignetværk stiller skarpt på hvordan du forbedrer 

driften af dit varmeanlæg i dag og med henblik på fremtiden.  

 

Hør bl.a. om 

 
● Fremtidens fjernvarme – og hvorfor lavtemperatur er en forudsætning 

● Hvor ligger udfordringerne i driften? 

● Hvordan bliver vi klar til lavtemperatur? 

Se detaljeret program på næste side
 ››› 
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Program 
 
Kl. 13.00 

 
Velkomst og opvarmning til dagens emne 

- Deltagerpræsentation og erfaringsudveksling 
 

Kl. 13.15 
 
 
 
 
Kl. 13.45 

Fremtidens fjernvarme 
- Hvorfor lavtemperatur er en vigtig forudsætning 

v/ Peter Kaarup Olsen, Hofor (Glostrup) 
v/ AffaldVarme (Aarhus) 
 
Den gode drift er første skridt på vejen 

- Fra kælder til kvist – hvor går det galt 
- Service og indregulering kan betale sig – cases og erfaringer 

v/ Videncenter for Energibesparelser i Bygninger 
 

Kl. 14.15 Kage og kaffepause 
  
Kl. 14.45 
 
 
 
Kl. 15.20 

Sådan bliver en gammel bygning klar til fremtidens forsyning 
- Cases og erfaringer 

v/ Flemmeing Ulbjerg, Rambøll 
 
Rundbord med deltagernes erfaringer 
Ved tilmelding kan boligselskaber, leverandører og rådgivere melde ind med 
erfaringer og ideer. Disse ideer og erfaringer får 5 minutters pitch på dagen og så vil 
der være erfaringsudveksling og dialog på den baggrund i mindre grupper 
 

Kl. 16.15 Evaluering, næste møde og farvel 
  

 

Praktiske oplysninger 
 
Af hensyn til planlægning og traktement bedes tilmelding til arrangementet ske 
Senest d. 19. november 
 
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 19. novemberopkræves 
det fulde beløb. Vi sender kun bekræftelse på tilmelding pr. e-mail. 
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