INVITATION

Invitation til konference om
energi-effektiviseringer på de selvejende uddannelsesinstitutioner

14102016

Invitation til energikonference
Formål

Tilmelding, dato og sted

Partnerskabet mellem Ministeriet for Børn, Unge
og Ligestilling (MBUL), Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) og Staten og Kommunernes
Indkøbsservice (SKI) inviterer til ’Konference om
energi-effektiviseringer på de selvejende uddannelsesinstitutioner’.

Det er gratis for institutionsrepræsentanter at deltage
på konferencen.

I vil blive præsenteret for spændende og praksisnær viden og inspiration fra bl.a. Statens Byggeforskningsinstitut og Bygningsstyrelsen, men også
uddannelsesinstitutionernes egne erfaringer med
energieffektivisering.
Konferencens formål er at understøtte og inspirere
de selvejende institutioner i deres arbejde med
energioptimering med bidrag til:
• Inspiration til energieffektive løsninger og
investeringer

Du er meget velkommen til at videresende denne
invitation til relevante personer og enheder internt
i jeres organisation, som kunne have interesse i at
deltage. Vær opmærksom på, at hver deltager skal
tilmelde sig selv.

Onsdag den 9. november 2016
Kl. 10.00 - 15.30
Syddansk Erhvervsskole
Petersmindevej 1F
5000 Odense C
Tilmeld dig her
Sidste frist for tilmelding er den 3. november kl. 12.00

• Videndeling med mulighed for at opsøge sparring
og samarbejde med andre institutioner

Der er plads til ca. 150 deltagere, og tilmelding sker
efter først- til-mølle-princippet.

• Inspiration til energieffektive indkøb ved
præsentation af relevante rammeaftaler på
bygnings- og serviceområdet

Mere information

Hvem kan deltage
Konferencen henvender sig til beslutningstagere/
ansvarlige på økonomi- og bygningsområdet på de
selvejende institutioner eksempelvis økonomidirektører, administrationschefer, rektorer,
bygningsansvarlige m.fl.

Hvis du har brug for yderligere information om konferencens indhold, kan du henvende dig til
Pia Norskov Nielsen (MBUL) på pia.norskov.
nielsen@stukuvm.dk, Kirstine Notlevsen (UFM) på
kno@uds.dk, Irene Pless (MBUL) på Irene.Pless@
uvm.dk eller Jens Hedegaard Madsen (SKI) på
jhm@ski.dk eller på 40 55 38 63.
Med venlig hilsen
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
(MBUL), Uddannelses- og Forskningsministeriet
(UFM) samt SKI

Program
Tidspunkt

Indlæg

9.30 - 10.00

Morgenmad og registrering

10.00 - 13.00

1. Sessions: Oplæg i plenum
Hvorfor og hvordan energioptimerer vi?

10.00 - 10.10

Velkomst og introduktion
v/ vicedirektør Jesper Nielsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (MBUL)

10.10 - 10.30

Status med energibesparelser på selvejeområdet
v/ kontorchef Peder Michael Sørensen, Styrelsen for Videregående Uddannelse (UFM) og kontorchef
Kristian Brink, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (MBUL)

10.30 - 11.15

Først intelligent energistyring - så intelligent energirenovering
v/ teknisk konsulent Bjarne Dalgaard, Bygningsstyrelsen
Læs mere.

11.15 - 12.00

Når vi skal energirenovere – Branchevejledning for energiberegninger
v/ Lone Hedegaard og Søren Aggerholm, Statens Byggeforskningsinstitut
Læs mere.

12.00 - 13.00

Frokost og dialog-øer

13.00 - 14.35

2. session: Case-baserede oplæg i grupper
Institutioners erfaringer med energioptimering

13.00 - 13.45

Case A: ESCOenergioptimering på RUC
v/ ingeniør og projektleder Andreas Skov Hansen, RUC

Case B: Energiledelse på Professionshøjskolen Metropol
v/ bygningschef Søren Bagge,
Professionshøjskolen Metropol

Case C: Nulenergi (CO2-neutrale) byggerier
v/ direktør Hans Chr. Jeppesen,
EUC Nordvest

Læs mere.
Skift til ny case

(5 min.)
13.50 - 14.35

Case D: Helhedsorienteret
energiindsats giver millionbesparelser på KU
v/ teamleder for Grøn Campus, Tomas Refslund Poulsen,
Københavns Universitet

Case E: Vejen til stor energireduktion på Middelfart
Gymnasium
v/ rektor Christian Alnor og to
elever, Middelfart Gymnasium

Case F: Energistyring på SDE
- tilgang, problemstillinger og
løsninger
v/ bygningschef Michael Olsen,
Syddansk Erhvervsskole

Læs mere.
14.35 - 15.00

Kaffe og kage

15.00 - 15.30

3. Session: Oplæg i plenum

15.00 - 15.30

Relevante rammeaftaler til at understøtte effektiv drift og indkøb på bygnings- og
serviceområdet
v/ kundepartner Jens Hedegaard Madsen, SKI
Information om følgende aftaleområder: Rådgivende ingeniørydelser, arkitektydelser, materialer til
bygningsdrift og –vedligehold.

15.30 -

Afrunding og tak for i dag

Kontakt
Jens Hedegaard Madsen,
Kundepartner,
Telefon: 40 55 38 63
E-mail: jhm@ski.dk

