
Invitation til Resilience Konference 
om fremtidens resiliente byløsninger – indenfor energi, klima og data

Torsdag den 31. maj i Green Tech Center 

Glæd dig til et tætpakket program med nogle af landets førende eksperter. 

Dagens mest markante talere er:

Connie Hedegaard      Preben Mejer 
          



I 2050 vil 75% af jordens befolkning bo i byerne og der vil samtidig 
være omtrent 2 mia. flere mennesker på jorden end i dag.

Samfundet, som vi kender det, står med andre ord over for 
massive forandringer. Ændringer i klimaet, svindende ressourcer 
og finansielle udfordringer omdanner vores tilværelse, ligesom 
digitaliseringen og globaliseringen åbner døre til nye muligheder. 
Disse fundamentale forandringer vil medføre nye udfordringer  
og problemstillinger, som kræver, at vi tilpasser måden, vi gør 
tingene på.

Kom til konference om fremtidens resiliente løsninger
når der sættes fokus på ’urban resilience’ og ’energy resilience’. 
Hør, hvordan vi i fremtiden skaber samspil mellem energiformer, 
-systemer og fremtidens transport, og hvordan den stadig stigende 
mængde af data fra byerne skal struktureres og indtænkes til 
intelligente systemer for energi, klima, vand og transport m.v.

Glæd dig til at opleve landets skarpeste eksperter
Hør nogle af Danmarks skarpeste hjerner fra blandt andre Insero, 
SDU, Green Tech Center og TREFOR dele ud af deres viden 
om resiliente byløsninger, ligesom ’Key Note speaker’ Connie 
Hedegaard vil fortælle om, hvordan vi forener klimaudfordringer, 
den stigende befolkning og den vækst, samfundet har brug for.

Resiliente løsninger der virker
Som den eneste Skandinaviske by i netværket ’100 Resilience 
Cities’, går Vejle forrest mod en mere resilient fremtid. Kom  
ud i bymiljøet og se konkrete eksempler på resiliente løsninger,  
der virker.

Levende demonstration af resilient innovation
Ved at agere som et levende laboratorie, hvor virksomheder, 
iværksættere og uddannelsesinstitutioner kan teste deres nye, 
resiliente løsninger, viser Resilient House i Green Tech Center vejen 
mod bæredygtig resilient udvikling. Se demonstrationer af nye 
teknologier, som vil gøre en forskel i fremtiden.

Connie Hedegaard 
 

”Hvordan kan vi på en  
succesfuld måde forene  

klima-udfordringerne,  
den stigende befolkning  
på kloden og den vækst,  

som vi har brug for.” 

Sted   Green Tech Center, Lysholt Alle 6, 7100 Vejle – med ekskursioner til Vejle by

Program
8.30 – 9.15 Morgenmad  

9.15 – 9.35 Velkomst  
  v/Jens Ejner Christensen
  Borgmester, Vejle Kommune 

  og 
  
  Kim Søgård Kristensen
  Bestyrelsesformand for Green Tech Center  
  og administrerende direktør for Insero

9.40 – 10.00  Key note speaker Connie Hedegaard  
  

10.00 – 11.00 Energy Resilience  
  
  Charles Nielsen 
  Direktør El- Vand & Varme, TREFOR A/S 
  Det integrerede energisystem 

  Jørgen Andersen 
  CEO Green Tech Center 
  Micro Grid

 
  Bo Nørregaard Jørgensen
  Professor MSO, Centerleder,  
  Center for Energy Informatics, SDU 
  Intelligente bygninger

  Simon Steen Bak Kristensen
  Administrerende direktør, Best Green
  Energi som service

  Preben Meyer
  Foredragsholder, it/teknisk guru
  Fremtidstanker



Program (forsat)
11.00 – 11.30 Pause  

11.30 – 12.30 Urban Resilience  
  
  Michael Sloth
  Teknisk direktør, Vejle Kommune
  100 Resilience Cities og Resilience City Vejle

  Nicola Tollin 
  Professor MSO, Civil and Architectural Engineering,  
  Institut for Teknologi og Innovation, SDU 
  Urban Resilience

 
  Lotte Thøgersen
  Uddannelses- og Forskningschef, VIA Engineering,  
  Via University College  
  Resilience Academy og vand i byerne

  Frederik Winstrup Johansen
  Team Lead, Digital Innovation, Insero
  Data, IoT, AI, Smart City – kom nu bare i gang!

  Malene Munch
  Arkitekt MAA, Afdelingsleder, Rambøll 
  Resilient Citizens

12.30 – 14.00 Frokost, netværk og rundvisning

14.00 – 14.15 Afgang med busser til ekskursioner

14.00 – 16.30 Ekskursioner

  
Hvordan skaber vi den gode by? 

I fremtidens bysamfund må flere forventes af bo  
tættere, livsmønstre ændrer sig og globale ud for-
dringer påvirker vores hverdag, så hvordan vender 
vi udfordringer til muligheder? Hvilke elementer er 
vigtige – og hvad er den gode by egentligt?

Turen går til Økolariet.

  
Kan vi designe vores byer, så de inviterer  
til fællesskab? 

Danmark har en stærk tradition for fokus på 
fællesskabet i udviklingen af vores byer, men hvilke 
vilkår har fællesskaberne i byen nu og i fremtiden? 
Hvordan udnyttes potentialerne i byens rum? Hvordan 
inviteres borgerne til deltagelse og medansvar?
 
Vi besøger bl.a. Vejles nye sluse, der skal invitere til 
fællesskab og byparken særligt målrettet piger og unge 
samt hører om erfaringerne med Vejles folkemøde.

Kan vi indrette byerne, så vi bliver sundere  
af at bo i dem?

Trends peger på, at fremtidens byer er grønne og  
gør folk sundere – samtidig presses byerne af 
urbanisering og øget vækst. Så hvordan kommer vi 
bedst frem i vores bil, når vi bliver flere om at bruge 
vejene? Hvordan bliver byen god at færdes i – på 
gåben og på cykel? Kan vi skabe byer, der forebygger 
stress og øger biodiversiteten?
 
Vi stifter bl.a. bekendtskab med Vejles nye supercykelsti  
og hører om Vejles ambitiøse mobilitetsplan.
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Program (forsat)

Vejle Gamle Teater, Banegårdspladsen 6, 7100 Vejle

  

16.30– 18.00  Tid til netværk samt et spændende og utraditionelt   
   aftensmåltid under temaet Resilience Food  
  
17.00 og kl. 18.00  Busserne kører retur fra Banegårdspladsen til   
   p-pladsen ved Green Tech Center.

14.00 – 16.30 Ekskursioner (forsat)

  
Hvordan kan man bruge teknologi og data  
til at skabe fremtidens by? 

Den digitale by er en realitet og transformerer 
måden, hvorpå vi må forstå, designe og leve i 
vores byer. Hvad kan den digitale by hjælpe os 
med? Hvordan kan teknologien implementeres i 
byudviklingen? Hvordan bruges digitale  
redskaber i planlægningen?

Vi besøger Bylaboratoriets 3D-studie og de forskellige 
steder i byrummet, hvor teknologi bruges til at påvirke 
og udvikle byen fx målteknologi, tryghedsfremmende 
lys og højteknologisk sluse.

 
Kan en trussel vendes til en positiv udvikling 
via langsigtet planlægning?

Fremtidssikret byudvikling, der tager højde for  
de udfordringer byerne står overfor som 
eksempelvis oversvømmelse, kræver helheds-
orientereret planlægning. Hvordan gennemføres 
inddragende processer i langsigtet planlægning? 
Hvordan omsættes visioner til handling?

Vi besøger Fjordbyen, hvor bl.a. Olaffur Eliassons 
hovedkvarter til Kirk Kapital er ved at stå færdig, og 
hvor byudviklingen tager udgangspunkt i at skabe 
merværdi i vandet.

 
6. Citizen involvement
Walking tour through Vejle

Participate in a walking tour through Vejle,  
focusing on citizen involvement in developing  
new urban spaces, art as a catalyst for dialogue 
and resilience and business development in a 
resilience perspective. The trip is in English and  
will bring the group back to the old theater for 
networking and closing comments.
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For dette heldagsarrangement betaler du kun:

Pris kr. 450,-  (+ moms)

Vi glæder os til at se jer til en dag i selskab med nogle af Danmarks 
skarpeste hjerner indenfor resiliens og klimaudfordringer.

Tilmelding
Tilmeld dig her senest fredag d. 18. maj.

http://gtcenter.server7.pagedesign.dk/


VEJLE
SPILDEVAND

Vi glæder os til at se jer.


