
 



  

 

Konferenceprogram
E N E R G I F O R U M  D A N M A R K  2 0 2 0

Sådan når klimavisionerne 
hverdagen



Velkommen til Energiforum 2020
De skorter ikke på de store visioner i disse år. Verdens udfordrin-
ger erkendes nu, og lysten til at udstikke en kurs og bakke op om 
de nødvendige handlinger fornemmes mange steder.

Men der er stadig lang vej igen. Vi er faktisk kun knap begyndt. 
Omstillingen til mere bæredygtighed i byggeriet og i bygnings-
driften, omstilling til grøn energi og reduktion af energiforbruget 
vil fortsat kræve en indsats på mange niveauer.

Fra beslutningstagere til det tekniske personale – alle har vi et 
ansvar for at træffe de rigtige beslutninger i vores hverdag samt 
påvirke, hvor vi kan.

Energiforum Danmark arbejder for, at vores medlemmer er klar 
til at tage del i den omstilling.

Vores arbejde tager derfor udgangspunkt i, at de store visioner 
skal nå hverdagen. Vi vil bidrage til, at viden om ny teknologi, 
nye metoder og eksempler på modige projekter fortælles til vores 
medlemmer.

Det er en vigtig del af vores DNA at facilitere den gode og sag-
lige erfaringsudveksling og vidensdeling blandt vores medlem-
mer. Den gode løsning, det næste skridt eller det nødvendige løft 
findes ikke altid allerforrest i feltet blandt den nyeste viden eller 
via den mest innovative metode. Nogle gange handler det blot 
om at få lidt inspiration fra en kollega i anden organisation eller 
trykprøve ens ideer hos et par fagligt ligesindede. Gode rammer 
for faciliteret erfaringsudveksling er et af kendetegnene for Ener-
giforum Danmarks arrangementer.

Jeg er derfor glad for igen at kunne invitere til Energiforum 
Danmarks årskonference – Energiforum 2020 – på Nyborg Strand 
den 3. og 4. marts 2020 under overskriften:  
Sådan når klimavisionerne hverdagen.

Jeg ser frem mod et par inspirerende og spændende dage, hvor 
vidensdeling, netværk og faglig udvikling igen er i højsædet.
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Tirsdag den 3. marts

Onsdag den 4. marts

Programoversigt
08.30  Indskrivning og kaffe i udstillingen

10.00  Åbning og velkomst

10.15 Session 1 – Sådan når klimavisionerne hverdagen

11.15  Pause i udstillingen

11.45 Session 2A – Det handler om tid  11.45   Session 2B – Det handler om tid
– Hvordan får man tid til at gøre det ordentligt?  – levetider, livscyklus og fodaftryk over tid
   
12.45 Frokost i udstillingen

14.00  Workshops og ”Udstillernes hjørne”
 
Workshop 1  Når holistisk renovering ikke er muligt – hvad gør vi så?
Workshop 2  Forbrug og produktion – hvem styrer hvad?
Workshop 3  Når lys ikke bare er lys

Udstillernes hjørne: Syv udstillere med noget på hjerte præsenterer ideer og produkter

16-19  Energiforum Danmark Lounge og prisoverrækkelse

17.00  Løbetur

17.30  Generalforsamling Energiforum Danmark

19.00  Middag

09.00  Nyt fra foreningen

09.30 Session 3A – Forandring og forankring 09.30 Session 3B – IoT i praksis

10.45  Pause i udstillingen

11.15 Session 4A – Datadrevet Energiledelse 11.15 Session – 4B Indeklima
  – hvor svært kan det være?

12.30  Frokost i udstillingen

13.30 Session 5 – Verdensmålene 5 år efter

15.00  Farvel og Coffee to go

Fælles A-sessioner B-sessioner

Ø
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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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Ø

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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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   IK Kompas, et indeklimavurderingsværktøj der 

giver overblik
  IK Kompas giver en samlet mærkning af indeklimaet med 

bogstaverne kendt fra energimærkningsskalaen. 
v/ Tine Steen Larsen, Aalborg Universitet

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.

Fælles A-sessioner B-sessioner
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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

 KONFERENCEPROGRAM
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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



KONFERENCEUDSTILLING

Energiforum Danmark udstilling/konference 2020 

1 m  

Indgang  Indgang  

1  
  23

4

8

10 11 12 13

35

29-29 27

26 25 24

34 33

32 31 30

14 15

7

 Caféområde

9

5

6
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Udstillingsoversigt

Indgang  Indgang  

15 16 17

18

19

22

23  
  

 Caféområde

1. SIEMENS
Siemens Building Technologies 
leverer teknologi til bygninger. Tek-
nologi, der skaber godt indeklima, 
sparer energi, øger komforten og 
giver sikkerhed ved at beskytte 
mennesker og værdier. Løsningerne 
kan leveres som totalløsninger 
inden for energioptimering (ESCO), 
styring af lys, varme, ventilation og 
aircondition samt videoovervåg-
ning, adgangssikring, tyverisikring, 
branddetektering og brandslukning.
 
2. DVI ENERGI
DVI Energi har gjort det ekstremt 
let at sælge og installere store luft/
vand varmepumper hos økonomi- 
og miljøbevidste kunder.

Konceptets grundsten er vores 
velkendte 40 kW luft/vand var-
mepumper, vores unikke, special-
designede akkumuleringstanke til 
trinopbygning af temperatur samt 
al nødvendig installationsteknik 
til den ønskede opgave. Alt dette 
bygges sammen til en færdig enhed 
på vores fabrik i Støvring og leveres 
i størrelser fra 40-200 kW varmeef-
fekt. DVI Energi har siden 1979 
arbejdet intenst med udvikling og 
produktion af varmepumper og 
jordvarmeanlæg.

Vi er blandt de førende inden 
for opvarmning med vedvarende 
energikilder fra jord og luft samt 
genvinding af procesvarme,

3. K. NEERSKOV
K. Neerskov arbejder med energi-
besparende produkter og hygiejne 
produkter, primært indenfor vandar-
maturer.

Vi har tæt samarbejde med flere 
energiselskaber, som sikrer at vi 
kan yde energitilskud til energi- 
projekterne, som kan komme alle 
renoveringer til gode. Ligeledes er 
vi førende på markedet indenfor 
miljøvenlige bly-, cadmium- og 
nikkelfri produkter, som K. Neerskov 
har arbejdet med i over 15 år.

Vores brede sortiment inde- 
holder produkter til eksempelvis: 
storkøkkener, hotelbranchen, syge-
husbranchen, skoler, omklædning, 
svømmehaller, fitness, laboratorier, 
kontorbygninger, private, etc.

4. KEEPFOCUS 
KeepFocus udvikler visuelle og 
brugervenlige løsninger til at redu-
cere energiforbruget i kommuner, 
foreninger, virksomheder og detail-
handel. Vi udvikler konstant nye løs-
ninger til at formidle store mængder 
af data på måder, der kan anvendes 
til strategisk energiledelse, og vi 
har brugt mange år på at udvikle et 
avanceret energistyringsværktøj, 
der gør det nemmere at arbejde med 
energioptimering i praksis. 

Vores system registrerer for-
brugsdata på timebasis, og det sikrer 
et detaljeret indblik i forbruget og 
optimale vilkår for at identificere 
standby-forbrug, overforbrug og 
spild.

5. PRODUAL 
Produal er en finsk producent, der 
udvikler og fremstiller måle- og 
styreanordninger til HVAC-sektoren. 
Vores 100 eksperter arbejder sam-
men med dig om at levere fremra-
gende bygningsautomatik-projekter, 
så der kan designes og fremstilles 
veldokumenterede løsninger på 
en effektiv måde. Vores over 30 
års erfaring kan ses mange steder 
i verden. Kom forbi vores stand og 
hør mere om vores helt nye unikke 
MESH/Batteri drevet trådløse 
system.

6. KEN STORKØKKEN
Ken Storkøkken er et elspareprojekt 
rettet mod storkøkkener. Danske 
storkøkkener bruger i dag 4 % af 
Danmarks samlede energiforbrug. 
Ken Storkøkken er baseret på 
faktuelle logninger af den enkelte 
storkøkkenmaskine over tid. Herved 
får man et fuldstændigt overblik 
på fordelingen af strømforbruget. 
Forløbet er ca. 6 uger. Og i denne 
periode aktiveres forskellige ad-
færdsregulerende tiltag udviklet 
i samarbejde med The Nudging 
Company. Ken Storkøkken kan fra 
mere end 100 indtil nu gennemførte 
sager påvise en besparelse på 8-12 
% af energiforbruget. Alene ved 
adfærdsændringer. Hertil skal læg-
ges evt. besparelser fra udskiftning 
af teknologisk forældede maskiner. 
Vi glæder os til at præsentere kon-
ceptet for dig. Ø

20-21
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7. HØJAGER BELYSNING A/S 
Højager Belysning forhandler 
belysning og el-artikler til private 
virksomheder, boligselskaber og 
offentlige institutioner i Danmark. 
Højager Belysning tilbyder flere 
løsninger fra rådgivning om og salg 
af enkeltprodukter til projektering af 
nye belysningsanlæg samt dispone-
ring af belysningsrenovering.

Valg af korrekt lyskilde og 
belysningsanlæg er afgørende for 
vores professionelle rådgivning, der 
skal sikre kunden den bedst mulige 
løsning, ud fra de givne omstæn-
digheder.

Højager Belysnings projektafde-
ling fokuserer på energi- og driftbe-
sparelser samt rådgivning og dispo-
nering. Projektafdelingen varetager 
belysningsopgaven fra a-z og indgår 
i en løbende dialog med bygherre 
om løsningsoptimering af opgaven. 
Derpå følger opmåling, lysberegnin-
ger, produktforslag og projektbeskri-
velser. Alt sammen dele af en færdig 
pakke, som bygherre kan lave et 
udbud på baggrund af. Når bygherre 
overdrager en belysningsopgave til 
Højager Belysning, bliver alt således 
tilrettelagt og beskrevet. Vores ser-
vice og rådgivning hviler på et højt 
etisk og moralsk fundament med 
CSR-politik, samt medlemskab af 
erhvervs- og brancheorganisationer. 
Kunden tilbydes altid en seriøs og 
fair løsning, hvor intet er overladt til 
tilfældigheder.

8. VANPEE
Vanpee markedsfører en bred 
pallette af kvalitetsprodukter og 
løsninger til den professionelle del 
af elmarkedet. Sammen med vores 
samarbejdspartnere er vi blandt 
de førende inden for energibespa- 
rende lysstyring og med en kom- 
bination af avanceret teknologi og 
nye styringsprincipper, der giver en 
mere dynamisk belysning, kan vi 
dokumentere store energibesparel-
ser. Sidste nye tiltag er integration 
med CTS/BMS-anlæg samt grafiske 
brugerflader

9. ENERGIDATA
EnergiData tilbyder skræddersyede 
og energibesparende løsninger til 
kundegrupper i alle brancher – fra 
rådgivning om energibesparende 
foranstaltninger til totale energisty-
ringsordninger. 

Vores online energistyringsværk-
tøj MinEnergi 2.0 har sikret vores 

kunder store besparelser på el, vand 
og varme gennem overblik over og 
indblik i bygningers energiforbrug. 
Det er nemlig grundlaget for, at 
stadig flere butikskæder, kommu-
ner og andre store administratorer 
af ejendomme kan skrue ned for 
omkostningerne og skåne miljøet for 
store mængder CO₂. Kom og hør om 
mulighederne for energibesparelser 
med MinEnergi 2.0 hos jer.

10. INSIGHT BUILDING  
AUTOMATION
 – en del af Bravida. Hos Insight Buil-
ding Automation får du kvalitets-
løsninger til styring og overvågning 
af bygningstekniske anlæg, f.eks. 
ventilation, lys og varme. Vi forstår 
ikke blot elektronikken, men ogsa 
dynamikken i de enkelte anlæg. Og 
med Insight Building Automation 
som serviceleverandør sikres en 
årelang optimal drift; det er godt 
for energiforbruget, miljøet og 
bundlinjen.

11. HEPTAGON
ICONICS GENESIS64 – en åben 
platform til CTS, BMS og EMS

I mere end 30 år har HEPTAGON 
leveret løsninger til bl.a. bygnings-
automation. GENESIS64 er et åbent 
system baseret på åbne standarder. 
På grund af det fleksible design, 
er det skalerbart fra en enkelt 
bygning/anlæg til store bygnings-
masser som f.eks. hospitaler, 
ejendomsinvestorer eller kommu-
ner. Microsoft har valgt ICONICS til 
alle deres bygninger. Flere danske 
kommuner har valgt ICONICS til at få 
samlet overblik over deres ejendom-
me. Data, skærmbilleder og alarmer 
fra mange forskellige eksisterende 
CTS-systemer i bygninger kan sam-
les under ét med ICONICS. Det giver 
overblik og effektiv ejendomsdrift. 
Det kan samtidig være grundlaget 
for store energibesparelser!

12. BRUNATA 
Brunata er en dansk virksomhed, 
som har mere end 100 års erfaring 
i at levere løsninger, der optimerer 
boligers og bygningers energifor-
brug. I 2018 blev Brunata opkøbt 
af familieejede tyske Minol og er 
nu en del af en af verdens absolut 
førende virksomheder i branchen. 
Sammen med Minol vil Brunata 
være frontrunner for ny teknologi, 
der letter dagligdagen og byder på 
nye, spændende muligheder for 

både boligadministratorer, offentlige 
kunder og beboere. Og Brunata vil 
fortsat være en samarbejdspartner, 
der vægter tillid og godt partner-
skab højt.

13. NEOGRID TECHNOLOGIES
Få en introduktion til PreHEAT 
Smart Autotuning, som er et intelli-
gent model- og vejrprognosebaseret 
energistyringssystem, der sparer 
energi og sikrer komfort i boligen el-
ler på kontoret året rundt. PreHEAT 
Cloud tjeneste indhenter løbende 
vejrdata, forbrugs- og IoT-informati-
oner fra bygningen og beregner med 
avancerede algoritmer den optimale 
fremløbstemperatur i blandesløjfen.

PreHEAT Smart Autotuning over-
våger løbende driftssituationen på 
varmeinstallationen og adviserer om 
uhensigtsmæssigt forbrug, dårlig 
afkøling etc. Erfaring med PreHEAT 
Smart Autotuning viser dokumente-
rede besparelser på energiforbruget 
på 10 – 20 % i forhold til traditionel 
vejrkompensering.

14. SEAS
Vi yder helhedsorienteret råd-
givning om energioptimering. 
Herunder hjælp til implementering 
af energiledelse, der via fælles mål-
sætninger og systematik sørger for, 
at investering sker i de ejendomme, 
hvor behov og forrentning er størst. 
Når projekter skal gennemføres, kan 
vi med effektiv projektstyring sikre 
jer den bedste balance mellem pris 
og kvalitet.

15. KMD
26 kommuner, 2 regioner og en ræk-
ke af Danmarks førende virksomhe-
derkan ikke tage fejl – de har valgt 
KMD EnergyKey. Det tager vi som 
en anerkendelse af KMD EnergyKey 
som værktøj, og en rådgivning vi og 
vores samarbejdspartnere leverer. 
Velkommen til en præsentation af 
KMD EnergyKey, og en drøftelse af 
hvordan I opnår optimal energisty-
ring i jeres organisation.

16. HONEYWELL
Honeywell Partner Channel har 
mere end 30 års international 
erfaring med udvikling af open 
protocol BMS- og CTS-løsninger. 
En unik kobling af gennemprøvede 
fysiske produkter og fremtidssikret 
software er ensbetydende med in-
dividuelt tilpassede kundeløsninger, 
der på en intelligent og sikker måde 

tilgodeser brugere, processer og 
bygninger. Vores løsninger markeds-
føres under varemærkerne Trend 
Control Systems og CentraLine. 
Projekterne udføres af Danmarks 
største landsdækkende netværk af 
specialiserede teknologipartnere, og 
i Training Center Aarhus uddanner 
vi hvert år flere hundrede CTS- og 
BMS-teknikere til branchen.

17. AIRMASTER
Airmaster er indbegrebet af de-
central ventilation. I over 25 år har 
Airmaster udviklet, produceret og 
markedsført energieffektive decen-
trale ventilationsløsninger til både 
skoler, institutioner og kontorer mv. 
Styring af anlæggene behøver dog 
ikke at være decentral. Med Airma-
sters cloudbaserede IoT-webportal, 
Airlinq Online, kan styring og over-
vågning samles centralt. 

18. NORDOMATIC
Nordomatic er den største leveran-
dør af Smart Building systemer i 
Skandinavien med mere end 450 
medarbejdere. 

Dominus har skiftet navn til 
Nordomatic i marts 2019. Vi er det 
samme firma i Danmark med samme 
CVR nummer og medarbejdere. 
Nordomatic købte dominus i 2016 
fra energiselskabet Ewii, det tidli-
gere TREFOR. Navnet Nordomatic 
er nu blevet fælles for alle selskaber 
i Danmark, Sverige og Norge. Vi er 
en Skandinavisk koncern indenfor 
bygningsautomation, herunder CTS 
og BMS anlæg. I Danmark beskæfti-
ger vi 140 medarbejdere fordelt på 
9 afdelinger og vi har løsninger til 
enhver bygningsejer.   

19. BECKHOFF
Beckhoff er kendt for åbne kontrol- 
og automationsløsninger, der an-
vendes i applikationer baseret på PC 
Control teknologi. Produkterne kan 
benyttes som enkeltkomponenter 
eller integreres i komplette kunde-
tilpassede kontrolsystemer inden 
for alle industrier. Applikationerne 
spænder fra CNC-kontrollerede 
værktøjsmaskiner til intelligent 
bygningsautomation.

20 OG 21. SCHNEIDER 
ELECTRIC
Schneider Electrics vision er at ud-
vikle fremtidens smarte bygninger, 
der aktivt indgår i energisystemet 
og samtidig sikre en bæredygtig 
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energianvendelse. Virksomheden 
har siden den blev grundlagt i 
1830’erne været på forkant med den 
teknologiske udvikling og er i dag 
langt fremme i udviklingen af IoT og 
anvendelsen af Big Data. 

22. FISCHER LIGHTING 
Fischer Lighting arbejder for et 
sundere indeklima og leverer 
bæredygtig belysning tilpasset til 
eksisterende armaturer, lokaler og 
designønsker. Vi opgraderer de eksi-
sterende armaturer med den nyeste 
LED-teknologi, og arbejder med in-
telligente lysstyringer og funktioner 
som døgnrytmelys. Vores koncept er 
ikke bare miljømæssigt bæredygtigt, 
men også økonomisk. 

23. GULDAGER
Guldager er specialister i vandbe-
handling. Vi tilbyder alle former for 
korrosionsbeskyttelse og vand-
behandling til brugsvand og til 
procesvand i industrien. Blødgøring 
af vand er yderst relevant i både 
ejendomme og industrien. Dels for at 
skabe problemfrit procesvand i pro-
duktionen og dels for at spare penge 
på energien. Erfaringer viser, at 
energiforbruget reduceres markant, 
når varmtvandsbeholdere, vekslere 
og maskiner ikke kalker til. Samtidig 
forlænger et blødgøringsanlæg leve-
tiden på maskiner og installationer, 
ligesom tidsforbruget på vedlige-
hold af driften nedsættes.

Besøg os på stand 23 og få 
værdifuld viden om, hvad den rette 
vandbehandling kan gøre ved ener-
giforbruget.

24. VITANI 
Vil du vide mere om, hvordan du ska-
ber værdi på tværs af bygninger og 
dermed kan drive bygningerne smar-
tere, mere effektivt og ikke mindst 
mere bæredygtigt? Vi gør dig klogere 
på bygningsindsigt vha. IoT-data, her-
under Space Management, kunstig 
intelligens og indeklima. Derudover 
kan du høre mere om vores koncept 
AI-styret indeklima. Løsningen høster 
besparelser på varmeregningen, 
skaber et bedre indeklima og bidrager 
til den grønne omstilling. Dette sker 
ved at kombinere IoT-data, kunstig 
intelligens og energiopsamling i én og 
samme løsning, og via Omega-platfor-
men dokumenteres energibesparel-
ser, den reducerede CO2-udledning og 
det målte indeklima, når bygningen 
anvendes. 

25. KRÜGER AQUACARE
Krüger Auqacare TOTALSERVICE 
er nøgleordet for Krüger Aqua-
care. Vi har Danmarks stærkeste 
program inden for vandbehandling 
med nyeste teknologier inden for 
elektrolyse til beskyttelse af varmt-
vands- systemer, katodisk beskyt-
telse, procesrensning og legionella 
bekæmpelse. Hos Krüger Aquacare 
opnås kvalitet samt besparelse på 
vedligeholdelsesbudgettet.

26. REMONI
Vi leverer nem overvågning af dine 
tekniske installationer. Med patente-
ret clamp-on teknologi – kombineret 
med kunstig intelligens – hjælper vi 
virksomheder, offentlige institutio-
ner og bygningsansvarlige med at 
spare penge og ressourcer, - smart, 
sikkert og økonomisk. I tilfælde af 
overforbrug eller lækage modtager 
du en alarm. Helt automatisk.

27. IC-METER 
 IC-Meter er et samlet koncept, der 
leverer informationer til synliggø-
relse og behovsstyring af ejendom-
mens indeklima og energiforbrug, 
baseret på en avanceret Cloud-
tjeneste.  IC-Meter Cloud© er baseret 
på input fra professionelle indeklima 
målebokse og relevante fjernaflæste 
datakilder, bl.a. vejrdata og forbrug 
(varme, el og vand). Betjeningen 
af IC-Meter Cloud© sker via en 
brugervenlig webapplikation med 
skærmvisning af nøgletal og grafer 
samt en række udtræksmuligheder, 
herunder færdige pdf-rapporter, 
Excel/csv datafiler samt åbent API. 
Alle data lagres i Data Warehouse 
med skrap kryptering. Man starter 
med at tegne abonnement på IC-
Meter Cloud Basic© som indeholder 
alle grundfunktioner. Herefter kan 
man tilkøbe udvidelsesmoduler til 
fx energianalyse og energimærke-
beregning, behovsstyret ventilation 
eller månedsafregning for sundt 
indeklima og forbrug. Med LoRa 
trådløs kommunikation er IC-Meter 
nu en del af ejendommens faste 
installation.

28 OG 29. SAINT GOBAIN 
Saint-Gobain designer, producerer 
og distribuerer en bred vifte af inno-
vative og bæredygtige løsninger.

I Saint-Gobain har vi mange kom-
petencer, der kan hjælpe dig med at 
udvikle bæredygtige, certificerede 
bygninger. Vi er din videnspartner 

når det gælder grønne bygninger 
med komfort. Optimering af dagslys, 
akustik, luftkvalitet og termisk kom-
fort er essentiel for det gode liv med 
tilfredse borgere og medarbejdere. 
Kom forbi vores stand og hør om, 
hvordan vores løsninger bidrager til 
høj komfort og energiforbedringer.

30. LTECH
LTECH A/S er Danmarks førende 
produktuafhængige CTS/BMS-leve-
randør. Vi tilbyder en bred vifte af 
elektriske og tekniske løsninger til 
alle slags bygninger, såvel som om-
fattende service- og vedligeholdel-
sesløsninger med fokus på kvalitet, 
energioptimering og besparelser.

Vi er certificeret Siemens Solution 
Partner, TRIDIUM partner og Schne-
ider Electric EcoExpert partner.

Derudover har vi vores egen ud-
viklingsafdeling, som arbejder med 
standardløsninger til et dynamisk 
marked samt IoT og systemintegra-
tion til 3-parts platforme.

LTECHs vision er at være på for-
kant med udviklingen, for at kunne 
levere smartere løsninger samt 
sørge for relevant videreuddannelse 
af vores medarbejdere. 

31. EnergyCare 
EnergyCare er leverandør af 
software og hardware til automatik-
branchen. Vi er autoriseret Tridium 
Distributør og Tridium Training 
Partner i Skandinavien. Produkterne 
fra Tridium er baseret på Niagara 
4, som er produceret og udviklet af 
Tridium. EnergyCare er også Master 
Distributor for GC5/iSMA BMS pro-
dukter i Norden  samt Distech Distri-
butør og Training partner i Danmark. 
Med disse 3 brands kan vi kan levere 
et fuldt program af BMS software, 
controllere og I/O moduler, som kan 
anvendes til mange forskellige auto-
matikopgaver. Vi leverer produkter 
i høj kvalitet og sikrer kunderne 
dansk support og uddannelse.

32. EL:CON
EL:CON Bygningsautomatik er en 
landsdækkende CTS-leverandør og 
har adresser i Hornslet, Aalborg, 
Skive, Fredericia, Odense og Glo-
strup. EL:CONs specialister inden 
for styring, regulering og overvåg-
ning af varme-, ventilations- og 
køleanlæg skræddersyer løsninger 
og assisterer din virksomhed fra 
start til slut i processen. Med EL:CON 
Bygningsautomatik får du kvalitet 

og landsdækkende service - og en 
solid og troværdig samarbejdspart-
ner - både økonomisk og kompe-
tencemæssig

33. DANFOSS
Danfoss Icon™ gulvvarme – Bruger-
venlig og intelligent varmestyring.

Vores adaptive fremløbstempera-
turstyring, der regulerer fremløbs-
temperaturen i anlægget i forhold til 
den ønskede rumtemperatur – iht. 
DS469 Danfoss ECL Portal – Central 
styring og overvågning af anlæg.

Vores gratis portalløsning – der 
enkelt betjenes fra såvel PC, Ipad 
som smartphone. Gratis datalog-
ning og med stor datasikkerhed. 
Danfoss ECL310 er vores intelligente 
styreenheden. Danfoss Dynamiske 
Radiatorventiler RA-DV.

Vores dynamiske 2-i-1 ventil, med 
indbygget trykdifferens og flowbe-
grænsning for præcis rumtempera-
turstyring. Danfoss EnergyTrim™

Vores servicekoncept, med fokus 
på energibesparelser og forbedring 
af afkølingsforhold. Med speciel fo-
kus på at anlæg er korrekt opbygget.

34. CONDAIR 
Condair er verdens førende pro-
ducent af energivenlige anlæg og 
systemer inden for evaporativ kø-
ling, luftbefugtning, affugtning og 
instrumenter. Vores løsninger styrer 
luftfugtigheden med stor præcision 
og er yderst energi- og miljøvenlige 
i strøm- og vandforbrug. Vi har 
leveret køling og luftbefugtning til 
Facebooks datacenter i Sverige, og 
vi sænker udetemperaturen med 
10 grader på bedepladsen Medina i 
Saudi Arabien med verdens største 
udendørs køleanlæg.

35. WAGO DANMARK
WAGO supporterer alle gængse 
åbne protokoller, f.eks. DALI, KNX, 
BACnet, Enocean. Alle bygningens 
tekniske installationer, såsom 
belysning samt varme, ventilation 
og køling, arbejder på et fælles net-
værk. Dermed udnyttes synergien 
mellem bygningens forskellige 
tekniske installationer, og der opnås 
et optimalt forhold mellem energi-
forbrug og komfort. Vi håndterer 
desuden opsamling af proces- og 
energidata via cloud'en. Alt er udført 
frit programmerbart.
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General-
forsamling 
2020

Energiforum Danmark  
indkalder til general-
forsamling 2020

Generalforsamlingens dagsorden er:

a) Valg af dirigent

b)  Formanden aflægger bestyrelsens 
beretning

c)   Regnskab til generalforsamlingens 
godkendelse

d)  Indkomne forslag

e)   Fremlæggelse af budget for 2020 
og fastsættelse af kontingentsat-
ser for 2021

f)   Valg af bestyrelse og suppleanter til 
denne

g)  Valg af to revisorer

h)  Sted for næste generalforsamling

i)  Eventuelt

3. marts kl. 17.30 på Hotel 
Nyborg Strand

Generalforsamlingen afholdes i 
tilknytning til Energiforum 2020  
tirsdag den 3. marts 2020 kl. 17.30 på  
Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 
5800 Nyborg.

Husk, at forslag til generalforsamlin-
gen skal være modtaget i sekretariatet 
senest 5. februar.  Eventuelle forslag vil 
sammen med regnskab for 2019, bud-
getforslag for 2020 og kontingentsatser  
for 2021 blive udsendt til medlemmerne 
senest 2 uger før generalforsamlingen.


