Høje-Taastrup Kommune
inviterer til konferencen

PROGRAM

29.-30.
OKTOBER 2015
KICKSTART
AF GRØN
OMSTILLING
I DANSKE
KOMMUNER
visioner, værktøjer, erfaringer og finansiering

PROGRAM
Høje-Taastrup Kommune inviterer til en todages
konference om de udfordringer, danske kommuner møder på vejen mod en grøn omstilling.
Konferencen er målrettet tekniske medarbejdere
fra kommunale forvaltninger, energikonsulenter,
klimamedarbejdere, ingeniører, arkitekter, miljøfolk og andre med interesse i klimapolitik og grøn
omstillingsproces.
Kommunen har deltaget i to omfattende demonstrations- og udviklingsprojekter inden for

energieffektivisering og energiforsyning med
støtte fra EU og Energistyrelsen. På konferencen
vil kommunen og projekternes øvrige deltagere
præsentere resultater og erfaringer fra de seneste syv års klimaarbejde.
Arrangementet foregår over to dage med hhv.
konference og ekskursion til konkrete projekter
i kommunen. Torsdagens konference afvikles på
dansk med mulighed for oversættelse til engelsk
for udenlandske gæster. Fredagsprogrammet
foregår på engelsk.

DELTAGELSE:

TRANSPORT:

HOTEL:

Man kan tilmelde sig til konference (dag 1) og/eller ekskursion (dag 2). Begge er gratis.
Herudover kan man tilmelde sig
konferencemiddagen, torsdag
aften (egenbetaling ca. 250 kr.).
Alle tilmeldinger er bindende.
Evt. afbud senest fredag den
23/10.

Det tager to minutter i Bus
400S fra Høje Taastrup Station
til Teknologisk Institut. Bussen
kører seks gange i timen.

Med hensyn til overnatning
kan vi henvise til Taastrup Park
Hotel (tphotel.dk). Der er lavet
en forhåndsreservation under
navnet ECO-Life, som bedes
angivet ved reservation. Pris
for et enkeltværelse: 895 kr.
inkl. morgenmad, wifi, kaffe og
parkering.

TILMELDING:
www.htk.dk/konference
senest den 23. oktober.

Link til kørselsvejledning på
Teknologisk Instituts hjemmeside http://www.teknologisk.dk/
vejviser

PROGRAM › KONFERENCE
Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 8:30 – 16:15
Teknologisk Institut, Auditoriet, Bygning 1,
Gregersensvej, 2630 Taastrup

08.30

Registrering og morgenbrød

09.00

Introduktion til dagens
program

09.40

Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse A/S
Hvordan ser Danmarks energisystem ud i
2050? Hvilke fremtidsscenarier er de mest
samfundsøkonomisk bæredygtige? Hvilke
teknologier skal føre Danmark ind i en fremtid uden fossile brændsler? Og hvordan kan
kommunerne bedst bidrage til en positiv
udvikling?

Jesper Tornbjerg, Chefredaktør,
Dansk Energi
Dagens ordstyrer, Jesper Tornbjerg,
har som chefredaktør på nyhedsbladet
Dansk Energi et særdeles godt kendskab til både udfordringer og løsninger
på klima- og energiområdet.
09.05

VELKOMST: Når grønne visioner
og 6.500 nye arbejdspladser
går hånd i hånd
Michael Ziegler, Borgmester,
Høje-Taastrup Kommune

09.15

10.10

Spørgsmål

10.20

Kaffepause med frugt og kage

10.40

KOMMUNALT: Grøn omstilling i
Høje-Taastrup Kommune
Lars Christensen, Centerchef, Teknik- og
Miljøcentret, Høje-Taastrup Kommune
Høje-Taastrup Kommune har netop vedtaget
Strategisk Energi- og Klimaplan 2020. Hvordan omsætter vi visionen til konkrete initiativer, og hvad er de største udfordringer?

GLOBALT: DEN GRØNNE
OMSTILLING I INTERNATIONALT
PERSPEKTIV
Christian Ibsen, direktør i Danmarks
Grønne Tænketank CONCITO
Til november sætter verdens ledere sig
igen til forhandlingsbordet ved klimatop
mødet COP21 i Paris. Hvad venter dem,
hvilke resultater kan vi forvente – og
hvilket ambitionsniveau bør danske
kommuner sigte efter?

NATIONALT: Strategisk
energiplanlægning i Danmark

11.15

CASE: Energieffektivisering
i kommunale bygninger og
enfamiliehuse
Steen Olesen, Klimakonsulent,
Høje-Taastrup Kommune
Én af hjørnestenene i kommunens arbejde
med grøn omstilling er energieffektivisering
af såvel kommunale bygninger som private
boliger. Bliv indført i det store arbejde, der

er gået forud for kommunens CO₂-reduktion og hør om, hvordan det er
lykkes at involvere borgerne samt hvilke
værktøjer, der har været i spil. Hvad
virkede – og hvad virkede ikke?
11.45

Spørgsmål

12.00

Frokost

12.45

CASE: Energirenovering af
almene boligbebyggelser
Lars Køhler, arkitekt MAA & partner,
Bjerg Arkitektur
Bliv klogere på, hvordan man knækker
koden til rentable energibesparelser
for både boligselskaberne og beboere i
lejeboliger. Blok 9 i Gadehavegård-bebyggelsen i Taastrup har med støtte fra
EU ECO-Life og EUDP undergået en omfattende renovering fra energifrådsende
70’er-blok til moderne passivhus-niveau.

13.10

EVALUERING: Komfort i
energirenoverede lejeboliger
baseret på beboerinterviews
og indeklimamålinger
Iben Østergaard, Seniorkonsulent,
Energieffektivisering og ventilation,
Teknologisk Institut
Som led i EU ECO-Life projektet er der
gennemført et omfattende monitoreringsprogram mhb. på at vurdere
komforten. Er beboerne tilfredse?

Hvordan har de oplevet renoveringen, og
er komforten højnet? Hvad skal vi huske til
næste gang?
13.30

CASE: Dybdegående
renovering af ROCKWOOLs
hovedkontor - Center 2
Arne Damsgaard Olsen, Facility Manager,
ROCKWOOL International A/S
Kun skelettet stod tilbage, da Rockwool
renoverede en del af sit hovedkontor i
Hedehusene. Resultatet er 3.000 m2
moderne kontorbyggeri i en ellers nedslidt
bygning samt energibesparelser på næsten
85 %. Hvad var udfordringerne, og hvad er
de vigtigste læringer fra projektet?

13.55

Spørgsmål

14.05

Kaffepause med frugt og kage

14.25

CASE: Fremtidens
varmeforsyning
Marie Louise Lemgart, Klimakonsulent,
Høje-Taastrup Kommune
På baggrund af resultater fra projektet
Høje-Taastrup Going Green gives
eksempler på, hvordan en kommune og
et lokalt fjernvarmeselskab samarbejder
om planlægning og realisering af den
grønne omstilling af varmesystemet.

PROGRAM › KONFERENCE
Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 8:30 – 16:15
Teknologisk Institut, Auditoriet, Bygning 1,
Gregersensvej, 2630 Taastrup

14.55

CASE: Danica Ejendomme
– en strategisk tilgang til
energiområdet
Árni Laksafoss, Projektchef, Danica
Ejendomme og Hans Andersen,
Energichef, DEAS
Nordens største tagbaserede solcelleanlæg står på taget af CITY2 i Høje
Taastrup. Bag investeringen og etableringen står Danica Ejendomme, som er
en af Danmarks største portefølje-ejere
med 144 erhvervsejendomme og 16
shoppingcentre, der i alt dækker 1,7 mio.
kvadratmeter. Danica Ejendomme er pt.
i gang med at energioptimere CITY 2
og 15 andre shoppingcentre.

15.15

15.35

PERSPEKTIV: Høje Taastrup
som SMART by
Lars Christensen, Centerchef, Teknik- og
Miljøcentret, Høje-Taastrup Kommune
I fremtiden skal de digitale teknologier
medvirke til at forbedre livskvaliteten hos
borgere samt nedbringe ressourcetrækket
og energiforbruget i byen. Hvordan kan
SMART CITY-elementer integreres i eksisterende byer og byudviklingsprojekter.

16.00

Diskussion & spørgsmål
Ordstyrer Jesper Tornbjerg

16.15

Afrunding & tak for i dag!
Lars Christensen, Centerchef, Teknik- og
Miljøcentret, Høje-Taastrup Kommune

CASE: Alternative drivmidler
til tung transport
Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder,
Foreningen af Danske Transportcentre
Høje-Taastrup er et trafikalt knudepunkt,
og grundet kommunens mange transporttunge virksomheder og faciliteter
udgør godstransport en stor andel af
trafikbelastningen. I Høje-Taastrup Transportcenter arbejder man på at kunne
tilbyde alternative drivmidler til diesel.

18.30

Konferencemiddag på
restaurant Bollinis Hedehusene
Efter konferencen er der mulighed for at
deltage i en konferencemiddag på den
hyggelige restaurant Bollinis i centrum af
Hedehusene. Deltagelse på egen regning.
Menupris: 259 kr. ekskl. drikkevarer.
Mulighed for vegetarmenu (angiv venligst
ved tilmelding).
Bollinis, Hovedgaden 437,
2640 Hedehusene

PROGRAM › EKSKURSION
Fredag den 30. oktober 2015 kl. 8:20 – 16:15
Turen udgår fra og returnerer
til Høje Taastrup Station

DEL I: ROCKWOOL Center 2,
Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene
08.20

Afgang med bus fra
Høje Taastrup Station til
Rockwool Center 2

08.30

Kaffe og morgenbrød

09.00

Velkommen og præsentation
af dagens program

09.50

Ilse Piers, Lokalkoordinator for Kortrijk,
Belgien, Goedkope Woning
Det belgiske boligselskab Goedkope
Woning fortæller om lokale resultater,
udfordringer og beboerøkonomi samt om at
navigere rundt i et EU-projekt.
10.20

Borgmester Michael Ziegler,
Høje-Taastrup Kommune
09.10

09.20

EU ECO-Life projektet i
helikopterperspektiv
Reto M. Hummelshøj, Projektkoordinator
for ECO-Life, Sektionsleder i COWI A/S
ECO-Life projektet begyndte i 2009
med en ambition om at demonstrere
lavenergibyggeri og dybdegående
renovering i samspil med vedvarende
energiproduktion – og derigennem opnå
CO₂-neutrale bydele i tre europæiske
lande. Hvordan er vi lykkedes med
det, og hvilke udfordringer har vi haft
undervejs?

ECO-Life i Litauen
(oplæg på engelsk)
(To be confirmed), Litauen, COWI UAB
Birstonas fortæller om lokale udfordringer
og nye muligheder for at forbedre boligmassen i et baltisk byområde.

VELKOMMEN TIL ROCKWOOL
INTERNATIONAL A/S
Susanne Kuehn, PA Manager,
ROCKWOOL International A/S

ECO-Life i Belgien
(oplæg på engelsk)

10.50

Kaffepause med frugt

11.10

Rundvisning i Rockwool Center 2
Arne Damsgaard Olsen, Facility Manager,
Rockwool International A/S
En omfattende energirenovering
resulterede i væsentlig forbedret
indeklima og en energibesparelse på
85 %. Projektet var ressourceeffektivt
og billigere end at bygge nyt.

DEL II: Ekskursion – Bussen kører
fra ROCKWOOL Center 2 kl. 11.45
11.45

1900 ansatte. Pilot-projekter med omstilling
til gas og el er initieret mhb. på en fossilfri
city-logistik.

EKSKURSION: UDVALGTE KLIMAPROJEKTER I HØJE-TAASTRUP
KOMMUNE

Bebyggelsen Gadehavegård:
passivhus-renovering af Blok 9
Første etape af en omfattende renovering
af hele Gadehavegård er gennemført.
Bygningen er facadeisoleret, og altanerne
er inddraget i boligarealet. Der er etableret
solcelleanlæg og en ny fjernvarmeafregning. LED-belysning i trappeopgange indgår
også i den samlede løsning.

Solvarmeanlæg ved Fløng
og Engvadgård-bebyggelsen
Det 3.000 m² store anlæg ved Fløng
leverer fjernvarme til Fløngs indbyggere
og har i de første otte måneder af 2015
produceret mere end 985 MWh. Nabobebyggelsen Engvadgård er renoveret
over flere omgange og har i dag opnået
et lavt energiforbrug og godt indeklima.

BR2015: Birkehøj Plejecenter og SuperLavenergi: Daginstitution Lindehaven
Det nye Birkehøj Plejecenter er i 2014
opført efter BR2015. Lige ved siden af
plejecenteret ligger en daginstitution, der er
renoveret til SuperLavenergi – som en af 29
daginstitutioner, der i disse år renoveres i
stedet for at etablere nyt.

Høje-Taastrup Rådhus
Renoveringen af rådhuset er påbegyndt.
En ny kantine, mødelokaler og mødegange giver nyt liv i en stadig temmelig
energitung 80’er-bygning. Desuden betyder kommunens løbende udskiftning til
elbiler, at mere end 50 % af kommunens
biler i dag kører på el.
12.30

Solcelleanlægget på taget af CITY2
Vi slutter med et besøg på toppen af
butikscenteret CITY2 for at besigtige
Nordens største tagbaserede solcelleanlæg
med 13.000 paneler og en forventet årlig
produktion på 2.100.000 kWh.

Stående frokost på
Høje-Taastrup Rådhus
Høje-Taastrup TransportCenter
En række virksomheder flytter til Høje
Taastrup i disse år. Alene i løbet af 201617 flytter Copenhagen Markets og Post
Nord ind i kommunen med i alt 1700-

16.15

Turen slutter på Høje Taastrup
Station. Tak for i dag!

PROGRAM 2015
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ECO-Life project

