
Netværkskonference 2020
12. november på Innovationsfabrikken

Klima-dagsorden har nok aldrig stået stærkere.  Selv om corona-krisen lige nu har overtaget førstepladsen i medier 
og parlamenter, så har ideen om den grønne omstilling bidt sig fast og langsomt går det op for os, hvor omfattende 
et projekt 70%-målsætningen faktisk er.

Flere og flere spørger sig selv: Hvordan kommer vi fra ideer og frelste paroler til praktisk hverdag?

På Netværkskonferencen 2020, den 12. november på Innovationsfabrikken i Kolding, stiller vi skarpt på de 
løsninger og koncepter, der i praksis skal være med til at bringe os i mål. 

CO2-reduktion – fra FRELSTE PAROLER til 
PRAKTISK HVERDAG 



Om Netværkskonferencen
Netværkskonferencen foregår for tredje gang på Innovationsfabrikken i Kolding, hvor plantevægge, vandløb og 
fuglefløjt er med at skabe inspirerende rammer for indlæg, debat og networking og på ”Badminton-banen” kan 
du få lækker forplejning og møde en række dedikerede sponsorer, der gerne giver deres bud på fremtidens grøn-
ne løsninger:

Formiddagens program
Efter ankomst og morgenkaffe starter vi i samlet flok til en række tankevækkende og inspirerende indlæg.  
Vi starter med at give nogle overordnede perspektiver på 70% målsætningen. Klimaprofessor Jens Hesselbjerg 
Christensen åbner konferencen med en status på klimaforandringerne, direktør fra Kemp & Lauritsen og næst-
formand for byggeriets klimapartnerskab Peter Hammar sætter ord på de løsninger, han ser for byggeriet og 
bygningsdriften. Endelig vil direktør Jesper Skou fra Siemens se på 70% målsætningen ud fra et digitaliserings- 
og bygningsperspektiv.

Formiddagen slutter af med, at de tre nominerede til Innovationsprisen 2020 præsenterer deres løsninger og 
koncepter.

09.30 Indskrivning og kaffe/brød

10.00  Er 70% målsætningen nok til at 
vende Supertankeren?  
v/ Klimaprofessor Jens Hesselbjerg  
Christensen  

 Klimapartnerskab for byggeri  
  – fordi klima er sund fornuft og god  

forretning
  v/ Peter Hammar, Kemp & Lauritzen

  Grøn omstilling, digitalisering og 
bygninger?

   70%-målsætningen set med bygnings- og 
digitaliseringsbriller

  v/ Jesper Skou, Infrastructure and  
Buildings Siemens

11.15 Pause i udstillingen

11.45  Innovationsprisen 2020 – de tre 
nominerede

  De tre nominerede præsenterer deres  
løsninger.

 
  Dommerpanelet og publikum kan stille 

spørgsmål.
 
  Publikum og dommere kan stemme på 

deres favorit i løbet af frokosten.
 
 Vinderen udpeges kl. 15.30

12.30 Frokost i udstillingsområdet



70% målsætningen  – løsninger i praksis
(tre faglige spor)
Eftermiddagens program byder på tre spor, som gentages to gange.

Som deltager kan du således nå to af sporene. Indlæggene i sporene er de samme før og efter pausen, så der er 
ikke forskel på, om du tager fx spor 1 før eller efter pausen.

Spor 1 – Husk at bygninger-
ne er til for brugerne 
 – hvordan sikrer vi, at vores valg 
af  tekniske løsninger afspejler 
det?

Rune Korsholm fra DTU fortæller 
om erfaringer med adfærds- og 
forbrugsmønstre i  forbindelse 
med energirenovering af boliger 
(ELFORSK-projekt). 

Energiantropolog Babette 
Peuliche Slott fra Teknolo-
gisk fortæller om brugeradfærd; 
hvilken indflydelse har den, og 
hvordan man kortlægger og påvir-
ker brugeradfærd.

13.30-14.15  De tre spor løber parallelt

Spor 2 - Digitalisering og 
facilitiesmanagement 
 – Hvordan kan digitalisering og 
data    om din bygning hjælpe dig 
til overblik og fleksibilitet og til at 
tage rigtige beslutninger

På denne session sætter vi streg 
under netværk og vidensdeling. 
Her vil vi gennemgå en række  
inspirerende eksempler på hvor-
dan data og indsigt har bidraget til 
tiltag i en retning af bedre  ener-
giudnyttelse, bedre indeklima 
eller en generel bedre bæredygtig 
drift. Eksemplerne  gennemgås 
overordnet til inspiration.

Spor 3 - Klima-neutral i 
2030 
 – cases og eksempler fra virkelig-
hedens verden

Hanne Ring Hansen fra Søren 
Jensen Rådgivende Ingeniørfirma 
fortæller hvordan de  arbejder 
mod en CO2-neutral værdikæde 
og bl.a. har opnået en B-Corp-cer-
tificering

Klima-København – hovedstadens 
vej til klimaneutralitet, Annette 
Egetoft fortæller om  processer og 
løsninger i København. 

14.15-14.45  Pause i udstillingen 

14.45-15.30  De tre spor gentages

Spor 1 – Husk at bygninger-
ne er til for brugerne  
– hvordan sikrer vi at vores valg 
 af  tekniske løsninger afspejler 
det?

Spor 2 - Digitalisering og 
facilitiesmanagement  
– Hvordan kan digitalisering og 
data  om din bygning hjælpe dig 
til overblik og fleksibilitet og til at 
tage rigtige  beslutninger

Spor 3 - Klima-neutral i 
2030 
– cases og eksempler fra virkelig-
hedens verden

15.30 - Prisoverrækkelse Innovationsprisen 2020

Tid: Torsdag d. 12. november kl. 9.30-16,00

Sted: Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1, 6000 Kolding

Pris: Hvis du tilmelder dig inden 18/9, får du rabat på mere end 20%. Har du allerede forhåndstilmeldt dig, får du snart 
mulighed for at bekræfte din deltagelse og fastholde den gode rabat. 
   
 Pris med Early-bird-rabat Pris uden rabat 
Medlem 1.000 1.300
Ikke-medlem 1.500 1.800

Tilmelding sker via dette link: www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/1211-netvarkskonferen-
ce-2020   Sidste tilmeldingsfrist er 5. november. Ved udeblivelse fra konferencen eller afbud efter sidste tilmeldingsfrist 
opkræves fuldt deltagerpris.


