PROGRAM TIL

SUMMER SCHOOL 2017
For beslutningstagere og fagpersoner i energi- og transportsektoren
Temaet for Summer School 2017 er: ”Den grønne omstilling 2020 – 2030”

DATO: 30.-31. august

STED: Comwell Sorø

Du inviteres til Energifondens Summer School fordi du medvirker til at sikre
en omstilling af den danske energisektor frem mod 2030. Deltag i to
dage med høj faglighed, networking og mulighed for at møde
nye og erfarne fagpersoner samt beslutningstagere
fra hele Danmark, der kan dig inspirere dig og
give dit nye input til dit professionelle
arbejde.

Den grønne omstilling 2020 – 2030
Vi har fokus på, hvordan vi sikrer fremdrift i
den grønne omstilling: Hvad skal vi nå inden
2030, hvis vi skal være godt på vej til at realisere målene for 2050? Hvor skal vi sætte ind
– og med hvilke virkemidler? Hvor er de mulige konflikter og dilemmaer, vi skal tage stilling
til? Hvem skal drive udviklingen: EU? nationalstaterne? kommunerne? virksomhederne?
For at få dette belyst har vi formuleret en række spørgsmål under hvert tema, som både

oplægsholdere og deltagere skal forholde sig
til. Der vil blive god plads til debat – både i plenum og i små og lidt større grupper.
Oplæggene vil som hovedprincip være på 15
min. og med få power points, så vi igennem
diskussion og aktiv involvering kan holde fokus
på dilemmaerne og mulige løsninger, virkemidlerne og diskussionerne af, hvem der bedst
kan løse hvilke opgaver.

PROGRAM 30. AUGUST
09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkommen og indledende netværksaktivitet
Ved Anne Grete Holmsgaard, formand for Energifonden og facilitator Line Bram

10.00 Den grønne omstilling 2020 – 2030
– Tempo og retning i den grønne omstilling
Dilemma-game om udfordringer og action steps
Oplæg og workshop v. Hans Henrik Lindboe, Partner, Ea Energianalyse
Hvor skal vi være i 2030, hvis vi skal være godt på vej til at nå målene i 2050? Hvad siger
forskellige analyser? Og, hvilke konsekvenser har det for elektrificeringen, anvendelsen af
biomasse, energispareindsatsen, den besværlige transportsektor og varmeforsyningen?

11.45 El(ektrificere): Fra synder til frelser
Plenum diskussion og oplæg v. Lars Aagaard, adm. direktør, Dansk Energi
Diskussionsboost og debat i plenum. Skal vi sænke tempoet i udbygningen med VE for at det
intelligente elforbrug kan følge med?
Hvad kan drive elektrificeringen: Marked, afgifter, udbud…?
Hvilken betydning har handel med el over grænserne for den grønne omstilling?
Kan en elektrificeringsstrategi drives nationalt?

12.30 Frokost
13.15–13.55 Er det altid fornuftigt at spare på energien?
Hovedoplæg v. Peter Bach, Chefkonsulent, Energistyrelsen. Oplæg og kickstart diskussionen
v. Søren Dyck Madsen, fagmedarbejder, Det Økologiske Råd og Camilla Damsø Pedersen,
chefkonsulent, Dansk Byggeri
Er elbesparelser en forældet strategi, når VE falder så hastigt i pris? Er der forskel på hvilken
nytte, som energibesparelser har for samfundet og for den enkelte virksomhed eller forbruger
– og hvis, hvordan håndterer vi det så klogest?
Har vi taget konsekvenserne af folks adfærd i den måde, vi regulerer på?

13.55–15.15 Workshop: X Factor i Energispareindsatsen
Hvad er de 3 vigtigste budskaber til energispareindsatsen efter 2020?
(gruppearbejde og aktiv involvering).

15.15 Pause
15.30 Den sorte olie og transportsektoren
Oplæg v. Christian Bang, Konsulent, Ea Energianalyse og Søren W. Rasmussen, Teknisk redaktør
FDM
Olie står for næsten 40% af vores energiforbrug – og 75% af olieforbruget går til transport.
Så, hvordan får vi bugt med den sorte olie?
Vi ved alle sammen, at elektrificering er en del af løsningen. Men, hvad gør vi med den del, der
ikke kan elektrificeres – og hvad gør vi, mens vi venter på, at der kommer flere elbiler og elbusser på vejene? Og, hvad satser bilproducenterne på?

16.20 Diskussionsboost
16.30 Fremtidens forbrugsmønstre, trends og disruptive teknologier
Inspirationsoplæg v. Gorm Bruun Andresen, Adjunkt, Aarhus Universitet
Hvilke nye tendenser ser vi i fremtiden, 2030, 2050? Hvad vil forandre vores måde at tænke på?
Hvilke nye teknologier kommer? Hvad skal energisektoren være særligt opmærksom på?

17.30 Indkvartering og mulighed for en løbetur eller dukkert
18.00 Velkomstdrink
18.15 Lækker økologisk middag
19.30 Ud af boksen og mærk naturen
20.00 Bar og netværk

PROGRAM 31. AUGUST
07.00 Morgenmad
9.00 – 9.45 Hvad skal der til for at omstille varmeforsyningen?
Oplæg v. Charlotte Søndergren, Afdelingschef, HOFOR og Energi På Tværs, og Morten
Westergaard, klimachef, Middelfart kommune
Hvem træffer beslutningerne, og hvilke dilemmaer er det, de står overfor? Hvad er kommunernes rolle og handlerum?
Aktiv involvering: Den vigtigste udfordring.

9.45–10.45 Grøn varme – hvad er det egentlig i 2030?
Oplæg v. jesper Koch, Udviklings- og analysechef, Dansk Fjernvarme (TBC) og
Mats Didriksson, chef, Kraftringen i Sverige
Kullene er på vej ud. Det samme er en del af kraftvarmeværkerne. Så hvordan ser fremtidens
varmeforsyning egentlig ud: Er den domineret af varmepumper? Biomasse? Solvarme, geotermi? Kan vi blive inspireret af vores naboer?

10.45 Pause

11.00 Workshop: Borgmester challenge
Hvordan planlægger vi og løser fremtidens udfordringer?
Aktiv involvering, diskussion og 4 udfordringer, der skal løses.

12.00 Frokost
13.00 Hvem styrer hvad: EU, medlemslandene og kommunerne
Oplæg v. Jørgen Skovmose Madsen, EU-chef, Dansk Energi og Eva Jensen, Sekretariatschef,
Klimarådet
Har EU taget magten over energipolitikken? Hvem kan reelt gennemføre det, der er behov
for? Hvordan skal rollefordelingen være?

13.40 Aktiv involvering: Hvem skal løse de centrale udfordringer?
14.15 Pause
14.30 Hvad er det vi kæmper om i EU?
V. Bendt Bendsen, Medlem af Europa-Parlamentet
Hvad er medlemslandenes mulighed for at øve indflydelse i EU? Hvor er interessemodsætningerne mellem landene? Hvad bør vi satse på i bygningsdirektivet og resten af
Vinterpakken?

15.45 Afrunding og dit næste skridt
16.00 Tak for denne gang

TILMELD DIG PÅ FØLGENDE LINK:
www.danskenergi.dk/Uddannelse/Aktiviteter/8709.aspx

PRAKTISK
Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet. Dog er der i udgangspunktet kun
plads til 1-2 deltagere fra hver organisation
og Energifonden forbeholder sig retten til at
sikre en vis spredning i typen af organisationer, der er repræsenteret på Summer School.
Energifonden bekræfter jeres deltagelse endeligt umiddelbart efter tilmeldingsfristen.
Det er vigtigt at understrege at
når du tilmelder dig, tilmelder du dig begge
dage, da det ikke er muligt blot at deltage en
enkelt dag.
Har du yderligere spørgsmål til program, så
kontakt Line Bram på 30342096 eller Tina
Sommer James-Smith på
tjs@danskenergi.dk
HVAD KOSTER DET?
Der er en mindre deltagerbetaling på 1.000
kr. Melder du afbud senere end den 20. juni,
opkræves derudover et no-show gebyr på
500 kr. pr. kursusdag.

JEG VIL GERNE INVITERE MIN
KOLLEGA MED, HVAD GØR JEG?
Invitationen er i udgangspunktet personlig,
men er du forhindret eller tror du at din kollega virkelig vil få noget ud af at komme med
så kontakt straks Line Maria Bram på 3034
2096, måske du er heldig at kunne få en ekstra med.
HVOR ER DET?
Comwell Sorø, midt i Sjællands smukke natur
med skøn udsigt til skove og søer. Adressen
er Abildvej 100, 4180 Sorø, og hotellet byder
på lækre madoplevelser og gode faciliteter
både til den faglige del af programmet og til
efterfølgende afslapning.

