
BLIV KLOGERE PÅ VERDENSMÅL  
OG BÆREDYGTIGHED
Ordene er mange: 2030-mål, klimaindsats, bæredygtig infra- 
struktur bæredygtige byer, grøn omstilling, partnerskab. 
Her deler vi viden!

ÅRETS ”ÅBENT FORUM 2021”: Er et sektorsamspil; Energi, 
vand, spildevand, affald og transport om grøn omstilling, 
klimamål, bæredygtig infrastruktur, bysamfund og part-
nerskaber

DATO: Torsdag, den 16. september 2021, kl. 9.00 - 16.00

STED: VandcenterSyd, Odense

ARRANGØRER: Vandcenter Syd, Silkeborg Forsyning, 
Sønderborg Forsyning og ARGO i regi af Forsyning2100.nu.

Vandcenter Syd, Silkeborg Forsyning, Sønderborg Forsy-
ning og ARGO byder igen velkommen til videndeling 
blandt forsyningsvirksomheder: Energi, vand, spildevand, 
affald og transport samt fremsynede bysamfund, kom-
muner og regioner samt rådgiver- og leverandørvirksom-
heder om fremtidens bæredygtige infrastruktur.

VI SÆTTER FOKUS PÅ
• Bæredygtighed, verdensmål og 2030-plan
• FORSYNINGER, BÆREDYGTIGHED, CSR og VERDENSMÅL 
• Vand og spildevand -  innovation & alternativer
• Varme/el/gas -  innovation & alternativer
• Affald & cirkulær økonomi -  innovation & alternativer
• Effektivitet, innovation og grøn omstilling
• Rådgiver-session om ”Grønne fremtider”
• Fremtidens infrastruktur  

- nye teknologier, nye muligheder 
- post corona bæredygtighedsledelse

Programmet er i støbeskeen til en dynamisk, klassisk for-
synings-konferencedag/faglig festival, understøttet af 
sessioner, holdningstilkendegivelser og masser af gen-
sidig faglig inspiration og videndeling med vægt på sek-
torsamarbejde på tværs. Erfaringsudveksling, netværk, 
innovation, udfordringer i samspil - branche/myndig-
heder.

ALT SAMMEN understøttet og tilpasset gældende for-
samlingsbestemmelser.

VELKOMMEN I ODENSE  
Torsdag, den 16. september 2021, VandcenterSyd, 
Odense

ÅBENT FORUM 2021 - FORSYNINGER, BÆREDYGTIGHED, 
CSR OG VERDENSMÅL ENERGI, VAND, SPILDEVAND, AFFALD OG TRANSPORT

Det handler om bæredygtig infrastruktur og bæredygtige bysamfund  
Torsdag, den 16. september 2021, Vandcenter Syd, Odense



ÅBENT FORUM 2021 - FORSYNINGER, BÆREDYGTIGHED, 
CSR OG VERDENSMÅL ENERGI, VAND, SPILDEVAND, AFFALD OG TRANSPORT

Det handler om bæredygtig infrastruktur og bæredygtige bysamfund  
Torsdag, den 16. september 2021, Vandcenter Syd, Odense

ÅBENT FORUM 2021 - FORSYNING & VERDENSMÅL er kort og 
godt: Et verdensmåls-arrangement om bæredygtig offentlig infra-
struktur. 

Det er en dag, der er skræddersyet til ”infrastruktur aktører”, leveran-
dører, samarbejdspartnere og ejere af offentlig infrastruktur, der sam- 
men arbejder for at fremme en bæredygtig udvikling. 

En dag for aktører og ejere, der gerne vil opdateres, hente inspiration 
og blive klogere - sammen med andre, og hvor politik, teknik, service 
og forretning sættes i relation til fremtidige bæredygtige infrastruk-
tur-løsninger.

Vi er glade for at byde velkommen til Forsyninger, Energi-, Affalds- og 
Transportvirksomheder samt Havne, fremsynede Bysamfund, Kom-
muner og Regioner samt rådgiver- og leverandørvirksomheder og 
infrastruktur-ejere, der arbejder med bæredygtige fremtider.

MÅLGRUPPEN: Vi henvender os til ledere og beslutningstagere, spe-
cialister og rådgivere i offentlige og private ”Forsyninger i Danmark”, 
der søger opdatering, viden og informationsspredning om bæredyg-
tighed og verdensmål. 

Forsyninger inkluderer infrastrukturvirksomeder inden for: Energi, 
elforsyning, naturgas, biogas, varme/køling, vand, spildevand, affald, 
havne og deres ejere (kommuner, regioner, stat og private) samt råd-
givere inden for dette felt. 

Målgruppen omfatter ligeledes universiteter og øvrige uddannelses-
institutioner, GTS-institutter, staten, regionerne, organisationer, bran-
cheforeninger, klynger m.m.

VI BYDER VELKOMMEN

ÅBENT FORUM 2021 - FORSYNING & 
VERDENSMÅL rummer også i 2021- 
udgaven et antal spændende parallelle 
mini-sessioner med indlæg fra Rambøll, 
Sweco, WSP, NIRAS, COWI, Foreningen 
Decentral Energi. 

DATO: Det er den 16. september 2021

STED:  Det er - igen i 2021 - Vandcenter 
Syds anlæg på Skt. Jørgensvej i Odense 
- og inklusive hele Møllehuset.

TEMAERNE: De er super tidsaktuelle. 
Her får du en idé om indhold/retning, 
men du kan også stadig præge pro-
grammet, tag gerne kontakt! Vores til- 
bud om aktive posters mv. gælder også 
fortsat!

PROGRAMMET KOMMER SNART  
Hold øje med programmet her:  
www.forsyning2100.nu

Trine Lindegaard Holm-
berg, direktør, ARGO

Jens F. Bastrup, direktør,  
Silkeborg Forsyning

Mads Leth, direktør,  
Vandcenter Syd

Hans Erik Kristoffersen,  
direktør,  Sønderborg Forsyning

i samarbejde med 
FORSYNING2100.NU
 FORSYNING, NETVÆRK & INNOVATION
 - EFFEKTIV FORSYNING I DET 21ENDE ÅRHUNDREDE -


