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09.00  Nyt fra foreningen

09.30 Session 3A - Forankring og forandring

Grøn omstilling kræver nye vaner, nye metoder og nye arbejdsgange. 
Hvordan forankrer vi det i organisationen, så alle trækker samme 
vej? Er driftsfolk og brugere klædt på til forandringerne?
Session 3A stiller skarpt på forandringsledelse, forankring og ind-
dragelse af brugere og driftsfolk.

09.30  Hvor galt kan det gå?
  Vi investerer mange penge i teknik, men hvor meget 

bruger vi på at uddanne dem, der bruger teknikken? 
  Introduktion v/ Jacob Steen Harbo, Frederiksberg  

Forsyning

09.45  Forandringsledelse – hvorfor?
 Introduktion til forandringsledelse.
 v/ Lars Frisk Rossen, Aros Business Academy

10.00   Hvordan vores driftsfolk sparede kommunen for 
unødige omkostninger bare ved at skabe viden 
hos ”græsrødderne”

 Case fra Københavns Kommune.
 v/ Torben Angele, Københavns Kommune

10.15  Viden er en god investering
 Hvordan uddannelse styrkede driften og de ansatte.
 v/ Irene Nielsen, Frederikssund Kommune

Onsdag den 4. marts
Dagens program i detaljer

09.30 Session 3B - IoT i praksis

IoT i bygninger har uanede potentialer, men kan også virke uover-
skueligt at gå i gang med, for hvordan får man samlet og valideret alle de 
mange data? Det behøver ikke at være sværere end som så – man behøver 
ikke at måle på alle bygningsdele på alle parametre, man kunne fx også 
starte i det små for eksempel i køkkenet. Session 3B ser på eksempler på, 
hvordan man kan komme i gang med IoT i små skridt.

09.30  Derfor gik Kolding Kommune i gang med IoT i  
storkøkkener 

  Om Kolding Kommunes baggrund for at igangsætte ny-
tænkende, innovative energiprojekter. 

 v/ Pernille Bech Darbroudi, Kolding Kommune

09.40  Om bæredygtige adfærdsændringer i storkøkkener
 v/ Lars Janke, KEN Storkøkken

09.55  Metode til energi- og driftsoptimering af  
ventilation ved brug af IoT-sensorer 

 v/ Jakob Nørby, Dansk Energimanagement

10.10   Hvor bruger vi vores tid og ressourcer bedst i  
fremtiden – kan IoT give os et svar?

  IoT giver uanede muligheder for indsigt i vores bygninger. 
Men hvordan prioriterer vi de mange muligheder? SDU og 
Vitani giver et bud.

  v/ Mikkel Baun Kjærsgaard, SDU og Rasmus Pedersen, Vitani

 Debat og erfaringsudveksling10.45 Pause i udstillingen 

11.15 Session 4A - Datadrevet Energiledelse

Data er ikke interessant i sig selv, og datadrevet energiledelse er ikke, 
fordi vi kan, men fordi det understøtter de principper og de mål, vi 
har. På Session 4A ser vi på erfaringerne med brug af data gennem 
længere tid. Hvordan modnes data og ledelse gradvis af hinanden. 

11.15  Scenen sættes – debat og erfaringsudveksling
 
11.25   Rejsen mod en moderne brug af data til at skabe 

energieffektivitet i Bygningsstyrelsen
  Hør om Bygningsstyrelsens rejse mod anvendelse af 

energidata fra afregningsmålene, som startede for over 
10 år siden. Få gode råd til, hvordan data kan skabe 
grundlag for at reducere energispild.

 v/ Bjarne Dalgaard, Bygningsstyrelsen

11.55  Frederikshavns rejse med energiledelse fra  
fjernvarmedata til intelligent bygningsdrift

  I Frederikshavns Kommune er energiledelse og datadre-
vet energistyring en del af hverdagen og samtidig en 
proces, hvor der hele tiden dukker nye muligheder op.

 v/ Bo Niebuhr, Frederikshavn Kommune

12.25 Afrunding 
 

11.15  Session 4B - Indeklima, hvor svært
kan det være?

Det kan være svært at få overblik over indeklimaet, og hvor det giver 
mest mening at sætte ind, når indeklimaet ikke er optimalt. På Ses-
sion 4B kigger vi på to værktøjer, der måske kan hjælpe på vej.
 
11.15   IV20, et indeklimavurderingsværktøj der giver  

overblik
  IV20 giver et samlet overblik over lys, luft, lyd og  

temperatur.
 v/ Tine Steen Larsen, AUC

11.45   Indeklimakortlægning – så simpelt, at selv en  
skoleelev kan klare det

 v/ Sarah Reus Allingham og Nicolaj Bøgh, Transition

12.15  Spørgepanel 
  Peter Noyé fra Niras, Alexander fra Randers Kommune 

og Göran Wilke fra IC-Meter stiller spørgsmål til de to 
indlægsholdere.
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12.30 Frokost i udstillingen 

13.30 Session 5 – Verdensmålene 5 år efter
 

Verdensmålene kan i 2020 fejre 5 års fødselsdag, og for mange offentlige og private virksomheder er den grønne omstilling og verdensmålene 
blevet en del af en samlet fælles indsats. Men hvordan bliver verdensmålene reelt en styringsparameter i den daglige drift og ledelse og ikke bare 
en øvelse, hvor vi tager alt det vi ”plejer at gøre” og putter et verdensmål-label på? Det kigger vi på i Session 5.
 
13.45   Verdensmålene i praksis og i din virksomhed
 v/ Steen Hildebrandt, Bæredygtig Ledelse
 
14.15   Verdensmålene, hvordan hjælper de os?
 v/ Christina Schultz, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar
  
15.00  Farvel og Coffee to go
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Praktiske oplysninger
Tid:
Tirsdag den 3. marts 2020 (kaffe og registrering fra kl. 08.30) til onsdag  
den 4. marts kl. 15

Sted:
Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg, tlf. 65313131  
www.hotelnyborgstrand.dk

En faktura på deltagerafgiften udsendes efter konferencen. Ved udebli-
velse fra konferencen efter tilmelding eller ved afmelding senere end den 
25. februar 2020 betales fuld deltagerafgift, da Energiforum Danmark 
hæfter overfor Hotel Nyborg Strand.

Tilmelding skal ske via:  
www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/3-4-marts-
energiforum-2020/
Senest 25. februar 2020

Medlem af Energiforum Danmark:

 Før 4. februar Efter 4. februar

Dag 1 (ekskl. middag)  1.750 kr. 2.000 kr.

Dag 2 1.300 kr. 1.600 kr.

Dag 2 kl. 12.30-15.00 Gratis Gratis

Begge dage inklusiv 4.900 kr. 5.300 kr.
overnatning og middag

Alle priser er eksklusive moms. 
Ved deltagelse af 2-3 personer fra samme virksomhed ydes der 10% rabat. Ved deltagelse af fire eller flere gives der 20% rabat

Deltagerafgift og tilmelding

Ikke medlem af Energiforum Danmark:

 Før 4. februar Efter 4. februar

Dag 1 (ekskl. middag)  2.000 kr. 2300 kr.

Dag 2 1.600 kr. 1.850 kr.

Dag 2 kl. 12.30-15.00 Gratis Gratis

Begge dage inklusiv 5.300 kr. 5.700 kr.
overnatning og middag


