
12:30 Ankomst og let frokost

13:00 Velkomst af ELFORSK

13:15 Potentialet for grøn omstilling  
 af industrien ved elektrifice- 
 ring
 v/ Brian Elmegaard, DTU

13:40 Energistyring i Xtra Small pro- 
 duktionsvirksomheder
 v/ Marianne Bender, Himmer- 
 lands Energi- og Miljøforening  
 og Henrik Ramlov, Mariendal  
 El-Teknik

14:05 Smart styring af industrielle  
 varmepumper
 v/ Nicolaj Rotbøl, Nordisk   
 Energirådgivning

14:30 Kaffepause & netværk

14:45 Energinøgletal for energief- 
 fektivitet og energifleksibilitet
 v/ Søren Draborg, Teknologisk  
 Institut

15:10 Dine muligheder for at søge  
 til energioptimering og grøn- 
 ne klimaløsninger i dit lokal-  
 område. Repræsentanter for- 
 tæller

15:20 Hvordan kan du gøre brug af  
 støtte fra ELFORSK
 - få de gode tips!

15:25 Muligheder for at effektivisere  
 industrielle processer
 v/ Klaus Bonde Ørskov, 
 DAMRC

15:50 Rundvisning hos DAMRC og  
 demonstration af projektet 
 energioptimeret brug af   
 CNC-maskiner
 v/ Klaus Bonde Ørskov
 
16:15 Gå-hjem sandwich og en vand
 TAK for i dag!

20. november 2019 // Kl. 12:30-16:15
Sted: Danish Advanced Manufacturing Research Center, 
DAMRC, Sandagervej 10, 7400 Herning

Gratis at deltage og tilmeld dig her: 
www.conferencemanager.dk/inspiration-til-en-gronnere-produktion

PROGRAM

* Din deltagelse er finansieret af ELFORSK. Der er et gebyr på 500 kr. ved manglende fremmøde.

Dagen er arrangeret 
i samarbejde med 
Holstebro Kommune, 
Erhvervsrådet Herning 
& Ikast-Brande og Er-
hvervshus Midtjylland. 

Læs mere på elforsk.dk

Få inspiration til en 
grønnere produktion 
i din virksomhed

Vil du gerne vide mere om hvordan du kan 
energioptimere din virksomhed? 

Kom og få resultater fra flere forsknings- og 
udviklingsprojekter om effektiv anvendelse 
af energi i industrien og en rundvisning hos 
DAMRC i Herning. 

Har du selv en god idé til, hvordan du kan 
effektivere brugen af energi i din virksom-

hed, så kan du høre om dine muligheder for at 
søge om støtte. 

ELFORSK støtter projekter som gør brugen af 
energi i industrielle processer og bygninger 
effektiv, og som bidrager til grønne klimaløs-
ninger. 

Kom og få styrket dit netværk. 
Vi ser frem til at hilse på dig!

https://www.conferencemanager.dk/inspiration-til-en-gronnere-produktion
http://www.elforsk.dk

