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08.30  Indskrivning og kaffe i udstillingen

10.00  Åbning og velkomst

10.15  Session 1 – Sådan når klimavisionerne hverdagen

 Selvom der er stor enighed om 70 % målsætningen, og begejstringen og gå-på-modet er stort, så mangler vi også mange svar på,  
hvordan vi når i mål. Især når hverdagen byder på manglende vilje til at investere ekstra i energirigtige løsninger og besparelser  
blandt de driftsfolk, der skal implementere løsningerne. Session 1 ser på, hvordan visionerne får betydning i praksis, og klimarådets formand Peter 
Møllgaard kommer med anbefalinger til, hvordan vi griber indsatsen an.

10.15  Sådan når klimavisionerne hverdagen
 Klimarådets anbefalinger til branchens aktører.
 v/ Peter Møllgaard, formand for Klimarådet

10.45  Elektrificering af energiforsyningen – hvad betyder det i praksis?
  Elektrificering af forsyningssektoren er en forudsætning for 70% målsætningen, men hvad betyder det i praksis for driften af  

bygningerne? 
 v/ Nikolaj Nørregaard, Dansk Energi

11.15 Pause i udstillingen

Tirsdag den 3. marts
Dagens program i detaljer

11.45 Session 2A – Det handler om tid  
– Hvordan får man tid til at gøre det ordentligt?

 Det haster med at komme i gang. Tiden er ved at løbe fra os, men 
samtidig er hastværk og tidspres i stor udstrækning medvirkende 
til, at vi ikke når de mål om bæredygtigt og energieffektivt byggeri, 
vi drømte om. Bæredygtig planlægning tager tid. Session 2A stiller 
skarpt på, hvordan vi får tid til omtanke og omhu i bygge- og renove-
ringsprojekterne.

11.45   Er certificeringer en genvej til en god proces?
 Erfaringer fra bæredygtigt byggeri.
 v/ Jørgen Lange, Ekolab

12.15  Er partnerskabsmodeller en genvej til en god 
proces til at minimere branchens udfordring?

  Erfaringer fra L&Os-Byggepartnerskabet og Trust- 
partnerskabet i København.

  v/ Kim Thinggaard, Partnerskabsdirektør hos Energi- 
mærke & Petersen A/S 

11.45  Session 2B – Det handler om tid 
– levetider, livscyklus og fodaftryk over tid

 Levetidsbetragtninger, cirkulær-økonomi, CO2-aftryk over tid osv. 
Nye tankesæt vender op og ned på hvilke materialer, vi bruger og 
hvordan vi bygger. Men kan vi håndtere det i praksis uden, at vi reg-
ner os ihjel? Session 2B kigger på hands-on-erfaringer med bæredyg-
tigt byggeri og LCA.

11.45  Værktøjer der kan hjælpe i arbejdet med Livs- 
cyklus-analyser

 - erfaringer fra udviklingsprojekter og cases.
  v/ Ole Balslev-Olesen og Ronnie Haagensen, Kuben  

Management

12.15   Sådan realiseres et bæredygtigt byggeri uden at 
”brække halsen”

  Bæredygtigt byggeri dækker efterhånden ”alt”, og der 
kan være +500 kriterier, men hvordan når vi i mål uden at 
”brække halsen” og betale ekstra honorarer på flere mio.? 

  Hør om erfaringer/dilemmaer/dialoger fra virkelighedens 
verden. Der tages udgangspunkt i konkrete cases – fra 
byggechef til håndværkeren og ikke mindst til driftsher-
ren.

  v/ Zeynel Palamutcu, kompetencechef for bæredygtighed, 
DOMINIA rådgivende ingeniører

12.45  Frokost i udstillingen

Fælles A-sessioner B-sessioner
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14.00-16.00 Workshops

Alle workshops kører parallelt fra klokken 14-16, og man kan derfor 
kun deltage i en workshop. Som deltager vil du i forbindelse med 
tilmeldingen blive bedt om at tilkendegive, hvilke wordkshops du helst 
vil deltage i.

Workshop 1 – Når holistisk renovering ikke er muligt  
– hvad gør vi så?
Workshoppen tager afsæt i et konkret eksempel, hvor man gennem 
de seneste 10 år har renoveret et facadeparti ad gangen pr. år på en 
tidstypisk skole fra 1970’erne. Der er stadig meget at tage fat på, men 
trods alt vil man med fortsat renovering hvert år kunne nå at komme 
skolen rundt over de kommende 5-10 år. På workshoppen diskuteres 
det, om dette er måden, vi fortsat skal arbejde på? Kan vi effektivisere 
denne proces og få mere renovering, bedre indeklima, samt mere for 
pengene? To oplægsholdere vil bidrage med deres erfaringer fra det 
konkrete projekt og vil efterfølgende deltage i en paneldebat med 
deltagerne.

Workshop 2 – Energiforbrug og –produktion
På denne workshop dykker vi ned i de gode erfaringer fra samspillet 
mellem bygninger og energisystemer. Hvor meget fleksibilitet kan der 
hentes i disse sammenhænge – og hvor ”hentes” det? Vi ser desuden 
på de typiske udfordringer omkring fastholdelse af det rette indeklima 
og fastholdelse af systemtjenester. På workshoppen vil to oplægshol-
dere bidrage med deres syn og ekspertise på området, hvilket vil fun-
gere som indspark til debatten mellem deltagerne på workshoppen.

Workshop 3 – Når lys ikke bare er lys
Den tid, hvor lys bare var lys og lysstyring bare var et spørgsmål om 
tænd og sluk, er for længst forbi. Men det betyder ikke, at vi skal kaste 
os ukritisk over alle nye lys-trends og købe alle de smarte løsninger, vi 
kan komme i nærheden af.

På denne workshop hører vi om de nyeste trends for belysning og 
styring af belysning, når to oplægsholdere vil bidrage med deres viden 
og syn på sagen. Med denne inspiration inviteres alle deltagere til at 
debattere spørgsmålet - giver det mening at investere i mere variable 
løsninger? Og hvordan? Og hvad er nice to have, og hvad er need to 
have? 

”Udstillernes hjørne”. Syv udstillere med noget på hjerte får scene og 
mikrofon i Glasfoyeren bag udstillingen.

14.00  Velkomst

14.15   Kunstig Intelligens og energifleksibilitet – et 
ELFORSK-projekt

  Vitani fortæller, hvordan den kunstige intelligens fungerer 
i danske bygninger og giver indblik i mulighederne for at 
arbejde med kunstig intelligens og energifleksibilitet.

14.30   Hvordan samles data fra eksisterende  
systemer?

  Heptagon fortæller, hvordan de samler og behandler data 
fra mange forskellige systemer. Bl.a. med cases fra Svend-
borg Sygehus, Københavns og Slagelse Kommune.

14.45  How to IoT with ReMoni?
  ReMoni viser, hvordan du kan måle og monitorere uden at 

skære i kabler og rør – se resultaterne live.

15.00   Ejendoms-ejerens drøm: Ét eget datagrundlag,  
som beskriver bygninger, indeklima, energi og 
brugsmønster 

  IC-meter m.fl., præsenterer online driftsovervågning, 
automatisk energimærkeberegning, intern månedsaf-
regning (indeklima, varme, el og vand), samt styring af 
ventilation og varme.

15.15   Sæt skimmel til vægs
  Saint Gobain viser, hvordan man adresserer fugtproblemer 

i ældre bygninger og øger komfort og forbedrer indekli-
maet.

15.30   Døgnrytmelys til skole, institutioner og  
plejehjem

  Fischer Lighting giver den nyeste viden om, hvordan det 
rigtige lys og den rigtige styring har stor betydning for 
vores sundhed og trivsel.

15.45   IoT muligheder for Niagara framework
  Honeywell Partner Channel fortæller om forskellige Cloud 

og IoT løsninger for Niagara-baserede systemer, som 
bl.a. TREND, Honeywell CentraLine og Tridium. Oversigt, 
tilslutning og de praktiske aspekter.

16-19  Energiforum Danmark Lounge og prisoverrækkelse

17.00  Løbetur

17.30  Generalforsamling i Energiforum Danmark

19.00  Middag med underholdende indslag fra komiker Jacob Tårnhøj
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