
lleder ind i rammen – højden der passer er 5,1 cm 

Kan en skøjtehal være Aa+? 

 

Energiforum Danmark i Midtjylland inviterer medlemmer og andre 
interesserede til en spændende temaeftermiddag, om erfaringer med 

energirenoveringer i Aarhus Kommune, med særligt fokus på Aarhus 
Skøjtehal 

 
Tid: Onsdag d. 7. oktober, kl. 13-16 

Sted: Glasburet Aarhus Skøjtehal, Gøteborg Alle 15, 8200 Aarhus N 

I Aarhus Kommune har man i årevis arbejdet systematisk med 

energirenoveringer gennem Aa+-projektet, bl.a. Aarhus Skøjtehal, hvis 

mange komplicerede tekniske anlæg fik nyt liv, i en af verdens første 

energirenoveringer af en skøjtehal. 

 

Aa+ projektet byder både på store succeser, men også på eksempler på at 

de ønskede resultater ikke helt blev indfriet. Vi bliver klogere på 

erfaringerne, og ser på hvordan energirenoveringen i skøjtehallen er faldet 

ud. 

 

Deltag d. 7. oktober og 

 
● Hør om Aa+ projektet; tankegangen, udfordringerne og erfaringerne 

● Hør om renoveringen af skøjtehallen; energi, teknik og drift 
● Deltag i spændende rundvisning i Skøjtehallen 

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

 
 
Velkomst og introduktion til dagens tema 
v/ Frank Plith, og Energiforum Danmark i Midtjylland  

 
Kl. 13.10 

 
Aa+ projektet – fra tanke til virkelighed 

- Erfaringer, udfordringer og lessons learned 
v/ Nicolaj Killerich, Aarhus Kommune 
 

Kl. 13.50 Renovering af glat is – en rådgivers tanker 
- Baggrund, teknik, energi og drift 

v/ Thøger Haugstrup, Niras 
 

Kl. 14.15 Pause med lidt sødt  

Kl. 14.35 Renovering af glat is – bygherrens tanker 
- Helhedstænkning, tidspres og første renovering af sin art 

v/ Nicolaj Killerich 
 

Kl. 15.00 Rundvisning i skøjtehallen (5 minutters gang fra mødestedet) 
v/ Nicolaj Killerich og Thøger Haustrup 
 

Kl. 16.00 Farvel og tak 
 

  
 

Praktiske oplysninger 
 
Af hensyn til planlægning og traktement bedes tilmelding til arrangementet ske 
Senest 30. september 
 
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 30. september opkræves 
det fulde beløb. Vi sender kun bekræftelse på tilmelding pr. e-mail. 
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