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DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og 

samarbejdspartnere til efterårets medlemsmøde den 22. november 

2016 med start kl. 13.00. Mødet afholdes på Sophiendal Slotshotel, 

Låsbyvej 82, 8660 Skanderborg.  

Fokus for mødet er fjernvarmens rolle i fremtidens Boliger og Bygninger. Fremtiden er lige om lidt, og det er 

nødvendigt med rettidig omhu for at forstå de forandringer der kommer til at ske, og hvad det vil betyde for 

vores fjernvarmesektor. Vi går derfor i dybden med temaet og har inviteret en lang række indlægsholdere, 

fra bl.a. fremtidsforskning, videnskab og forsyningssektoren som hver på deres felt kommer omkring emnet 

fra mange spændende vinkler.

BOLIGER OG BYGNINGER
FJERNVARME I FREMTIDENSINVITATION 

Medlemsmøde



NYE TRENDS I BOLIGER OG BYGNINGER

Fremtidsforsker Mette Sillesen fra Future Navigator vil give os en rusketur ud i den ubegribelige, men snart 

forestående fremtid og føre os igennem en række trends og transformationer med fokus på måden vi lever 

og bor på i fremtiden. Sammen med Mette skal vi forholde os til, hvad der er vilkår, muligheder og game-

changere for fremtidens by og dens boliger og borgere. 

Byggeriet udgør rammen om vores hverdag. Boliger og Bygninger understøtter livskvalitet, oplevelser og 

produktivitet, men sætter samtidig et aftryk i forhold til ressourceforbrug og miljøbelastning. Peter Noyé, 

Niras, vil give os et indblik i hvordan fremtidens bygninger vil ændre sig i takt med ønsket om at minimere 

disse faktorer, og hvordan varmesektoren derfor nødvendigvis må være mere fleksibel og tilpasse sig nye 

krav. 

Målene er skrappe for reduktion af energiforbruget til opvarmning i boliger. Bygningsinstallationerne bliver 

mere intelligente. Energibehovet for nye bygninger efter 2020 er rimelig klart, men hvad med de eksisterende 

bygninger? Vagn Holk Lauridsen, Videncenter for Energibesparelser i Bygninger, giver et bud på bygningernes 

energibehov og dens brugere i en omskiftelig energiforsyning frem mod 2050.

Varmebehov i fremtidens Boliger og Bygninger 

Hvor meget kan det svare sig at energirenovere i eksisterende Boliger og Bygninger, og hvor stort bliver 

varmebehovet i fremtidens (nye) Boliger og Bygninger? Disse interessante spørgsmål vil Susanne Kuehn, PA 

Manager i Rockwool give os et bud på. 

Har fjernvarmen en rolle i fremtidens Boliger og Bygninger – nye såvel som eksisterende – ikke mindst set i 

forhold til fremtidige bygningsreglementer? Jakob Zinck Thellufsen,  Aalborg Universitet deler sin viden på 

dette område.

Inden vi slutter af med debat om dagens tema, beder vi Jesper Møller Larsen, Aalborg Energikoncern, om 

at give eksempler på fremtidens fjernvarmesystem, tilpasset fremtidens krav fra Boliger og Bygninger. Kan 

fjernvarmen stadig være konkurrencedygtig?
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Se det samlede program på næste side, og meld dig til via dette link senest den 22. oktober. :

TILMELDING HER

Vi glæder os til at se dig til en dag med inspirerende indlæg og en aften med hyggeligt samvær med kolleger, 

hvor netværket bliver plejet.

Priser for det hele er: 

Pris pr. deltager (ex. moms):

• Medlemsmøde kr. 1.600

• Medlemsmiddag kr. 700

• Overnatning i enkeltværelse på Sophiendal Gods inkl. morgenmad kr. 500

Vel mødt! 

Med venlig hilsen 

DBDH 

Lars Hummelmose
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP15zLLa6bLn_RuCnNvqDK0s2-_Urbb-nOEs7qRhfrNesSpw/viewform


PROGRAM 

13.00-13.30   Frokost og netværk på Sophiendal Gods 

13.30-17.30   Medlemsmøde

Program:

• Velkomst, DBDH's formand Lars Gullev

• DBDH har vokseværk og har nu 66 medlemsvirksomheder.

 Lær to nye medlemsvirksomheder at kende

Nye trends i Boliger og Bygninger

• Fremtidens by og dens boliger og borgere

 Mette Sillesen, Future Navigator

Kaffepause og netværk

• Hvordan ser en bygningsrådgiver på fremtidens Boliger og Bygninger

 Peter Noyé, ekspertisechef, NIRAS

• Energibehov og energiomstillingen frem mod 2050

 Vagn Holk Lauridsen, Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

Kaffepause og netværk

Varmebehov i fremtidens Boliger og Bygninger

• Varmebehov i fremtidens Boliger og Bygninger 

 Susanne Kuehn, PA Manager, Rockwool

• Har fjernvarmen stadig en rolle i fremtidens Boliger og Bygninger – nye og eksisterende?

 Jakob Zinck Thellufsen, Aalborg Universitet

• Fremtidens fjernvarmesystem – Eksempler fra et forsyningsselskab 

 Jesper Møller Larsen, Forsyningschef, Aalborg Energikoncern

• Debat og spørgsmål

18.30-23.30   Medlemsmiddag,  samvær og netværk med kollegaer, kaffe med avec
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