
Registrering og kaffe

Velkomst ved Vagn Holk Lauridsen, Viden-
center for energibesparelser i bygninger

Indsatser og metoder til at reducere 
energiforbruget i bygninger – del 1: 

Energistyrelsens bud på initiativer frem 
mod 2020
Fuldmægtig, civilingeniør Jesper 
Nørgaard, Energistyrelsen

Bygningsstyrelsens tiltag og perspek-
tiver for energioptimering i deres 
bygninger 
Projektleder, ingeniør Thomas Rysgaard 
Jacobsen, Bygningsstyrelsen

Renoveringsopgaver og energi-
besparelser 
Konceptudviklingschef, Peter Weitzmann, 
NCC construction Danmark
 
Pause

Indsatser og metoder til at reducere 
energiforbruget i bygninger – del 2: 

Tilskud til energibesparelser
Energirådgiver Kurt Mortensen 
Energi Midt

Facadeisolering, der virker 
Seniorkonsulent Henrik Monefeldt 
Tommerup, Rambøll

Energirenovering i etageejendomme 
– gode cases 
Direktør Hanne Vinkel Hansen, NOVA 5 
arkitekter

Ejendomsforvalterens tiltag til 
energirenovering
Afdelingschef Hans Andersen, DEAS

Opsamling på formiddagens indlæg
Vagn Holk, leder af Videncenter for 
energibesparelser i bygninger

 
Erfaringsudveksling og frokost

TANK OP MED NY VIDEN 
Kom til store netværksdag i Videncenter for energibesparelser i bygninger: 

ENERGIRENOVERING 2020 

Energirenovering 2020: Udviklingen de næste fem år 

Videncenter for energibesparelser i bygninger og Teknologisk Institut 
inviterer til årets store netværksdag for alle, der arbejder med energi-
renovering af bygninger. 

Du vil få lejlighed til at møde dine branchekolleger og drøfte løsninger og 
indsatser med dem – samtidig får du masser af ny viden med hjem og et 
bud på den forventede indsats for energirenovering i de kommende 5 år. 

Tid: Fredag den 27. november 
fra 8:30 til 16:15

Sted: Konferencesalen på 
Teknologisk Institut, bygning 1, 
Gregersenvej 1, 2630 Taastrup

Program
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Pause

Fra beregnede til faktiske energi-
besparelser – nyt om en central 
udfordring 
Seniorkonsulent Christian Holm Christi-
ansen, Teknologisk Institut 

Syv boligejendomme er under reno-
vering. Teknologisk Institut foretager 
sammen med Rambøll og SBi omfattende 
før-målinger og undersøger, hvor fald-
gruberne er i forhold til at bestemme en 
bygnings energiforbrug i før-situationen 
og den efter følgende energiperformance 
efter endt renovering.

Gør energirenovering mere 
overskueligt for beslutningstageren
Konsulent Kasper Nielsen, Teknologisk 
Institut

Introduktion til Beslutningsstøtteværk-
tøjet, et nyt værktøj, som skal gøre 
energirenovering mere overskueligt 
for beslutningstageren. Eksempler på 
værktøjets brug og pakkeløsninger for et 
typisk enfamiliehus og en typisk etage-
ejendom. 

Afrunding på dagen samt sandwich 
og networking

Faglige sessioner

Meld dig til en af tre faglige sessioner, 
hvor der bliver præsentationer og drøf-
telser: 

Session 1: Stærkere kompetencer
Diskussionsoplæg ved seniorkonsulent Kai 
Borggreen, Teknologisk Institut

Energikravene er strammet massivt over 
de sidste 7-8 år, både til nybyggeriet og 
det eksisterende byggeri. Er byggebran-
chen fulgt tilstrækkeligt med? Hvad er 
byggebranchens fremtidige behov for 
kompetenceudvikling? Status nu – og 
hvilke kompetencer er der brug for frem-
adrettet?

Sted: Lokale 12

Session 2: Bæredygtighed i energi-
renovering 
Diskussionsoplæg ved konsulent Henrik 
Laue Poulin, Teknologisk Institut

Hør om bæredygtighed i byggeriet og 
udviklingen fremadrettet. Hvad er status 
for implementering af bæredygtighed 
i renovering, hvad er rammerne -  og 
hvilke fremadrettede løsninger er der 
behov for? 

Sted: Lokale 13

Session 3: Er værktøjskassen i orden? 
Diskussionsoplæg ved seniorkonsulent 
Kristian Vielwerth, Teknologisk Institut

Den hastige udvikling betyder mange nye 
værktøjer til beregning, projektering og 
planlægning af energirenovering. Hvad 
findes der i dag – og hvad er der behov 
for i fremtiden? 

Sted: Lokale 14

Tilmelding efter først-til-mølle princippet og 
senest 23. november 2015 via:  

         www.teknologisk.dk/k27341

Arrangementet er gratis, men i tilfælde af 
manglende afmelding efter 25. november 2015 
opkræves 350 kr. ekskl. moms.
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