
14:00  Velkomst 
v/ Lars Storr-Hansen, adm. direktør i  
Dansk Byggeri 

14:10  Hvad betyder den nye dagsorden for  
bygningsejere og byggeerhverv?  
Hvordan går det med at reducere de danske 
CO2-udledninger? Hvor meget skal der spares 
– og hvor stor en restudledning af CO2 er der 
plads til? 
v/ Katherine Richardson, prodekan ved 
Københavns Universitet og tidligere formand 
for Klimakommissionen

14:30  Hidtidige erfaringer på bygningsområdet 
Hvad har vi lært af de sidste seks års indsats 
for energibesparelser i bygninger? Status på 
energirenovering af den eksisterende  
bygningsmasse. 
v/ Henrik L. Bang, adm. direktør, 
Bygherreforeningen og  
Ulrik Heilman, direktør, Bolius

14:50  100 % vedvarende energi til bygninger 
Decentral og central VE-produktion vil  
supplere hinanden i fremtidens energi- 
forsyning til bygninger.   
v/ Niels Duedahl, adm. direktør, SE

15:10  Bygningsdele og VE-anlæg i rivende udvikling  
– en visuel illustration af mange muligheder 

15:20  Pause 

15:45  En praktikers erfaringer 
  Der er meget fokus på at realisere energi- 

besparelser i bygningsbestanden. Hvad er  
erfaringerne fra markedet?

  v/ Martin Manthorpe, direktør, NCC Construction  
Danmark A/S

15:55   Hvad skal der til for at markedskræfterne  
folder sig ud?  
Dansk Byggeri har en række bud på langsigtede 
virkemidler, der kan stimulere udbuds- og 
efterspørgselssiden. 
v/ Michael H. Nielsen, direktør, Dansk Byggeri

16:10   Svar på fremtiden - paneldebat 
- Pernille Rosenkrantz-Theil, Socialdemokratiet 
- Lars Christian Lilleholt, Venstre 
- Rasmus Helveg Petersen, Radikale Venstre 
- Steen Gade, SF 
- Benedikte Kiær, Det Konservative Folkeparti

16:50   Afslutning og opsummering  
v. Per Meilstrup, Mandag Morgen og  
Lars Storr-Hansen, adm. direktør i  
Dansk Byggeri 

17:00  Networking og forfriskning

Konferencier:   Per Meilstrup, klimadirektør, Mandag Morgen

Tilmeld dig nu på  www.danskbyggeri.dk  

Nedtællingen til 2050 er i gang…
Danmark skal være CO2-neutral i 2050.  Ifølge regeringsgrundlaget skal bygningsbestanden være det alle-

rede i 2035 – altså om blot 23 år. Det kræver, at vi får sat gang i energirenoveringen af de eksisterende 

bygninger. Hvordan kan byggeerhvervet og bygningsejere medvirke til, at Danmark når 2050-målet?

Energikonference - program

TORSDAG DEN 26. JANUAR 2012 KL. 14:00-17:30 I FÆLLESSALEN PÅ CHRISTIANSBORG


