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Energidrømme og hverdagsrealiteter
Gør drømmene til virkelighed med ny viden og gode ideer



Grønne indkøb, der virkelig gør en forskel:

Spar 66% energi med 
varmepumpe tørretumbler

T5300 LE
Tumbler med restfugtighedsmåling  
og varmepumpe – super miljøvenlig. 

Electrolux Professional A/S
Vaskeriløsninger
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Den nye professionelle varmepumpe-tumbler, Electrolux T4300LE, bruger varmen igen og 
igen. I stedet for at blæse varm, fugtig luft ud i det fri, fjernes fugten, og varmen genvindes  
til at tørre næste hold våde tøj …. hvor varmen igen bruges til at tørre næste hold tøj.  
Og så fremdeles. 

Varmepumpe-tumbleren bruger således 66% mindre energi end en ny almindelig el-tumbler. 
Merprisen er tjent ind på under tre år!  Og naturen spares for 5½ ton CO2 om året ved syv 
gange daglig tørretumbling. 
 
Har du spørgsmål, kan du kontakte vores salgsafdeling på tlf. 63 76 22 20.

Hammerholmen 24–28
DK-2650 Hvidovre

www.electrolux.dk/laundrysystems

8831 Tumbler_5300_210x297.indd   1 20/08/13   09.22
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EnErgiforum 2014 er alle tiders 
chance for at blive opdateret på tidens 
trends inden for energi, energibesparelser 
og energiforsyning. Det er to dage fyldt 
med interessante indlæg og debatter og rig 
mulighed for at få stillet sin nysgerrighed og 
videbegær blandt indlægsholdere, kollegaer 
og udstillere: Hvordan er det nu med intelli-
gente målere? Hvornår er LED-lys en god idé 
indendørs? Kan det betale sig at gøre noget 
ved bygningerne, når transportsektoren drø-
ner ukritisk derudad? Intet spørgsmål er for 
stort eller for teknisk detaljeret for deltagerne 
på Energiforum 2014.

Årets tema er ”Energidrømme og hver-
dagsrealiteter” - vi prøver at give de store 
visioner et kærligt realitetstjek, men også at 
vise, at der måske ikke er så langt til målet, 
som mange tror. Der er masser af gode kon-
krete resultater i virksomheder, boligselska-
ber, regioner og kommuner, og de resultater 
skal frem i lyset til inspiration.

Programmet byder på seks forskellige 
sessioner stoppet med ny viden, debat og 
erfaringsudveksling. Du kan blandt andet 
blive klogere på Grøn mobilitet, Intelligent 
grøn forsyning, Inddragelse af borgere, 
brugere og medarbejdere, Grønne udbud og 
indkøb, Dagslys og lys, De politiske versioner 
og hvad de betyder i praksis.

Men Energiforum 2014 er meget mere end 

Velkommen til 
Energiforum 2014 

indlæg, debat og opdatering. Energiforum 
2014 er også en fantastisk mulighed for at 
netværke med kollegaer på tværs af brancher 
og geografi. Det er min erfaring, at to dage 
på Energiforum giver ny energi til min indsats 
med energiprojekter og miljøforbedringer. 
Samtidig udbygger jeg netværket, så mit 
arbejde resten af året har en nærmest evig 
kilde af inspiration og gode erfaringer. 

Det gode netværk er guld værd, og derfor 
sætter vi i år ekstra fokus på netværk, når vi 
åbner dørene for ”netværkstimen”. Net-
værkstimen bliver 60 spændende minutter 
med indlæg om netværk og 10-15 netværks-
boder, hvor der diskuteres og udveksles erfa-
ringer om alt fra visualisering af målerdata til 
solceller. Du bestemmer selv, hvilke emner 
du vil diskutere og hvor mange, og bliver du 
særlig bidt af en diskussion, vil der efter kon-
ferencen være mulighed for at tage debatten 
op i et mere formelt netværk.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg fremhæve 
vores udstilling, hvor 35 specialistvirksom-
heder viser løsninger, der kan hjælpe dig i 
hverdagens arbejde med energi, energibe-
sparelser og energioptimering. Så udover 
mange spændende indlæg, giver udstillingen 
dig også gode muligheder for at få noget 
med hjem.

Jeg håber, at vi ses den 4-5. marts i 
Nyborg n

Energiforum 2014 
er meget mere 
end indlæg, debat 
og opdatering. 
Energiforum 2014 
er også en fan-
tastisk mulighed 
for at netværke 
med kollegaer på 
tværs af brancher 
og geografi.

Af Mads Bo Bojesen, 
formand Energiforum 
Danmark og FM-chef 
ved Frederiksberg og 
Bispebjerg Hospitaler

LEDER

– årets begivenhed for alle med interesse 
for ansvarlig energianvendelse
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www.ic-meter.comWe care about Indoor Climate

Indeklima
Onlinemåling og Web-visning af temperatur, fugt og CO2

at dokumentere indeklima i skoler,
daginstitutioner, mødelokaler,
kontorer og boliger

CO2

Mere om IC-Meter (Indoor Climate Meter) på www.ic-meter.com og se indeklimaet på udvalgte arbejdspladser 

Nyhed!



at dokumentere samspil imellem
indeklima og energiforbrug ifm.
energirenoveringer og ESCO-aftaler



IC-Meter, Plug ’n Play koncept med
professionelle sensorer til: 
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Af Pia Rasmussen, 
kommunikations- 
konsulent, 
Frederiksberg 
Forsyning A/S

Godt 80 procent af alle de  
frederiksbergske fjernvarme-
anlæg er blevet gennemgået 

fra A til Z. Kun otte procent slap 
gennem nåleøjet som fejlfri. 
Resten krævede justeringer  

eller var behæftede med  
egentlige fejl

til de 
frederiksbergske 

fjernvarme-
anlæg

Ø



Vi får bygninger
til at fungere

El

VVS

Klima

Energi

Sikring

Automation

Caverion A/S
Tlf. 7623 2323
caverion.dk

Intelligente energistyringssystemer kan bidrage til et markant lavere 
energiforbrug i erhvervs- og offentlige bygninger. Caverion designer, 
udvikler og vedligeholder de mest brugervenlige og energieffektive 
løsninger til bygninger og industrianlæg. Caverion Energi og Miljø 
tilbyder kunderne at gå bygninger og udstyr igennem for at lægge en 
plan for, hvordan energibesparelser kan gennemføres, herunder hvor 
hurtigt de enkelte investeringer tjener sig hjem igen.

Vi skaber værdi for vores kunder ved at levere komplette, sammen-
hængende og intelligente løsninger inden for el, vvs, klima, sikring og
automation – i hele bygningens livscyklus.

Caverion har mere end 1.000 ansatte fordelt på to hovedadresser i
Fredericia og Skovlunde samt 14 servicecentre placeret i de større
danske byer.

til de 
frederiksbergske 

fjernvarme-
anlæg



8 / Energiforum Danmark januar 2014

AllE kundErnE i frEdEriksbErg 
fjErnvArmE A/s har siden 2009 fået 
tilbudt et gratis serviceeftersyn af deres 
fjernvarmeanlæg. Effektiviteten i de enkelte 
ejendommes varmeanlæg har nemlig stor 
indflydelse på ambitionen om, at fjernvarme-
forsyningen på sigt kan blive CO2-neutral. 

Godt 80 procent af kunderne tog imod 
tilbuddet, så Frederiksberg Forsynings ser-
viceingeniører har haft travlt med at udføre 
serviceeftersyn af næsten 3.100 anlæg. Det 
viste sig, at kun otte procent af anlæggene 
var fejlfri, mens 24 procent kunne bringes 
i orden under eftersynet. Tilbage var 68 
procent, som efterfølgende blev anbefalet 
repareret for mindre og større fejl.

Efter besøgene modtog fjernvarmekunden 
en rapport indeholdende status på anlægget, 
fejl- og mangelliste samt forslag til energi-
forbedringer/besparelser på anlægget. Den 
enkelte kunde kunne herefter rekvirere en 
vvs’er til at udbedre fejl og mangler.

Et nedslående syn
– Det kom meget bag på os, at så mange 
anlæg var i så dårlig stand. Heldigvis kunne 
vi rigtig mange steder trykregulere, justere 
og rense, så anlægget kunne køre igen, 
men det er forbavsende at finde ud af, at så 
mange dagligt har levet med dårlig varme-
komfort, fortæller Dennis Jørgensen, en af 
de serviceingeniører, der har været ude at 
servicere anlæg lige fra begyndelsen. Han 
uddyber:

– Vi så mange eksempler på kunder, der 
ikke havde haft varme, for eksempel på de 
øverste etager, i årevis, enten fordi anlæg-
get var fejldimensioneret fra begyndelsen, 
eller fordi en ikke ubetydelig komponent som 
trykekspansionsbeholderen, den store røde 
beholder, slet ikke havde noget tryk - og så 
kommer der altså ikke varme rundt. 

Tre timer, tre forbedringsforslag
Frederiksberg Forsyning var på serviceef-
tersyn hos Niels Hastrup i april 2010, og 
deres boligforenings anlæg havde netop de 
problemer, som er skitseret ovenfor. Niels 
Hastrup fortæller:

– Gennemgangen varede hele tre timer. 
Ud af besøget kom en rapport med tre 
forbedringsforslag, som jeg anbefalede vores 
bestyrelse, at vi straks fik udført. Ud over 
rapporten satte serviceingeniøren vejledning 

og skilte op, monterede en afløbshane og 
fyldte luft i den ene ekspansionsbeholder 
uden beregning. Vores vvs’er havde for nyligt 
udskiftet den ene ekspansionsbeholder til 
cirka 10.000 kroner, men kom desværre ikke 
samtidig trykluft i den anden. I dag har vi 
fået udbedret alt, og anlægget fungerer, som 
det skal.

Ifølge serviceingeniør Dennis Jørgensen, er 
der ingen tvivl om, at kunderne virkelig har 
behov for vejledning i daglig drift og vedlige-
hold.

– Et fjernvarmeanlæg skal nemlig ved-
ligeholdes, for komponenter går i stykker 
ligesom på alt andet. Men vi ser også fejl, 
hvor det anlæg, der er sat op, ikke passer til 
den bygning, som det skal opvarme. Endelig 
ser vi også et behov for, at de professionelle 
vvs’ere, der skal reparere, når tingene ikke 
fungerer, bliver bedre til at lokalisere og rette 
fejl, siger Dennis Jørgensen.

Et godt bidrag til at mindske miljø-
belastningen
Frederiksberg Forsyning har efterfølgende 
spurgt kunderne, om de så har fået udbedret 
de fejl, der er foreslået i rapporten, og det har 
73 procent fået gjort. De sidste 27 procent 
synes typisk, at det er for dyrt, eller at det 
ikke kan blive bedre. 

Frederiksberg Fjernvarmes formand, Nils-
Ole Heggland siger om det gratis serviceef-
tersyn:

– Hvad angår den samlede reduktion i 
varmeforbruget, kan vi ikke konstatere noget 
fald, hvilket nok kan skyldes, at mange kun-
der efter det gratis serviceeftersyn endelig 
har fået varme i radiatorerne. Til gengæld 
har en del kunder kunnet nedlægge elradia-
torer og anden opvarmning, der fylder meget 
i CO2-regnskabet. Og der er heller ingen 
tvivl om, at serviceeftersynet har resulteret 
i mange udskiftninger af energiforbrugende 
pumper til energibesparende. Reparationer 
og udskiftning af defekte ventiler osv. er også 
gennemført, og det er alt sammen med til at 
mindske det samlede energiforbrug. Vi har 
dog stadig mange anlæg med dårlig afkøling, 
så det er noget, vi fremadrettet vil arbejde på 
at mindske. n 

om fjern-
varmen på 
Frederiksberg

n  Frederiksberg fik i 1903 Dan-
marks første fjernvarmeværk

n  Fjernvarme dækker i dag 99 % 
af Frederiksbergs varmebehov

Ø



Tryg med fjernovervågede røgalarmer fra ista

NYHED

Kompatibel 
med ista radiator  

radionetværk

	 Fjernovervågning og løbende funktionstest*
	 Færre fejlalarmer med intelligent røgdetektering
	 LED-lys for bedre orientering i tilfælde af brand
	 10 års levetid på batteri

Kontakt ista på 77 32 33 00 for mere information.

* Pris: Kr. 19,- pr. år pr. lejlighed.

ista Danmark A/S
Brydehusvej 13  2750 Ballerup  Tlf.: 77 32 32 32  ista@ista.dk  www.ista.dk

ista er certificeret af  
Dansk Brand- og  

sikringsteknisk Institut

ISTA_alarmannSOVadm210x148_EFD_0913.indd   1 10/09/13   14.32

MinEnergi I/O
Aktiv energistyring med 

Tlf. 46 14 14 60 - www.EnergiData.dk

®

Aktiv energistyring
Mere end 3.000 både private og offentlige ejendomme, virk-
somheder og institutioner bruger i dag MinEnergi til at overvåge 
energiforbruget og sikre minimalt forbrug med maksimal effekt. 

MinEnergi I/O er AKTIV energistyring, hvor de tekniske anlæg 
styres aktivt af energistyringsprogrammet via en enkel bru-

og komfort.

Du skal ikke ha’ pungen op af lommen! MinEnergi er så effek-
tivt, at det leveres med en simpel tilbagebetalingsgaranti på 
maksimalt 5 år - og ofte er investeringen tjent hjem på 1-3 år.

-
bet af den garanterede tilbagebetalingstid. 

MinEnergi har genereret kæmpe energibesparelser i Danmark 
siden 1998 – se eksempler på dette på vores hjemmeside…
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Tekniske anlæg har 
potentiale til at hjælpe os 
med at spare energi i  
vores bygninger. Men alt 
for ofte bliver potentialet 
ikke udnyttet godt nok. 
Niels Boel sætter her fokus 
på det gode CTS-anlæg

Af Niels Boel, Business 
Development Manager, 
Trend Control systems og 
formand for Energiforum 
Danmarks lokalafdeling 
Region Sjælland

”dEt sku’ vær’ sAA godt og saa’ det 
faktisk skidt”. De ord handler ikke bare om 
Larsens liv i en gammel, berømt vise. De 
beskriver også meget præcist situationen, 
når det gælder energirigtige bygninger. Vi har 

– og SAA‘ 
DET 
FAKTISK 
SKIDT

D E T  S K u    V æ R E  S A
A

 g o D T
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Tre gode råd 
om CTS

Tag stilling til, hvad du 
ønsker dig af dit anlæg 

Alliér dig med en kom-
petent rådgiver og følg 
processen meget nøje

Stil krav og kontroller det, 
du får leveret 

Læs eventuelt gate 
21’s CTS guide for 
inspiration 

nemlig i dag den viden og de produkter, der 
skal til, for at lave velfungerende bygninger 
med en præcis styring af de tekniske anlæg. 
Vi kan levere byggerier med et meget lavt 
energiforbrug – men det gør vi ikke.

Der er mange grunde til, at de muligheder, 
der er til rådighed, ikke bliver udnyttet. Det 
kan være alt fra manglende viden, dårlige 
udbudsmaterialer over uhensigtsmæssige 
entreprisegrænser og sparerunder til entre-
prenører, der laver fejl. 

”Jeg vil være leverandøruafhængig”  
En af årsagerne til dårligt fungerende byg-
ninger med for højt energiforbrug kan også 
være, at rådgivere og bygherrer ikke tidligt 
i byggeriet har tænkt på styringen af de 
tekniske anlæg og ikke har lavet en samlet 
strategi for, hvad man vil opnå og på hvilken 
måde. Styringen er ofte noget af det sidste, 
de tænker på, og ofte først langt henne i 
byggeriet, når el, ventilation og vvs er langt 
fremme med projekteringen. Det gør det 
svært og dyrt at lave tilpasninger, som ville 
kunne give bedre resultater.

Når det gælder styring, lægger bygher-
rerne vægt på at være leverandøruafhæn-
gige. Jeg er enig i, at det er meget vigtigt for 

n  Brandspjældsstyringen er en selvstændig 
standalone-enhed 

n  Køleanlæg leveres med OPC-server eller 
Modbus 

n  VVS-entreprenøren leverer målere med 
M-Bus, pumper med LON, og kedelsty-
ringer baseret på en selvstændig protokol

n  Solceller og varmepumper skal integreres 
via XML, mens målerne typisk er Modbus

n  De anlæg, som CTS entreprenøren 
leverer, er måske BACnet, LON eller en 
proprietær protokol.

Det er så op til CTS-entreprenøren at få alle 
disse systemer til at tale og arbejde gnid-
ningsløst sammen. Det er ikke nogen nem 
opgave!

Tusindvis af data skal udveksles imellem 
de forskellige systemer. Alle disse informati-
oner skal ”oversættes”. Der kan opstå flaske-
halse og fejl, og uanset hvad der skrives i de 
glittede brochurer, så er sandheden, at hver 
gang du ”oversætter”, så mister du funktiona-
litet og tilfører kompleksitet. 

Samtidig er det vigtigt at få klarhed over, 
hvem der står for supporten af de instal-
lerede anlæg. Support får man normalt fra 
producenten, men denne har hovedsageligt 
viden om sine egne produkter, og fejlene 
opstår typisk, når de forskellige produkter 
skal kobles sammen.

Få rigtig rådgivning
Kort sagt er hybridsystemer ofte komplekse, 
uigennemsigtige og dyre - både at etablere 
og især at vedligeholde. Da komponenterne 
leveres af mange forskellige leverandører, 
bliver prisen ofte fordelt over en række 
forskellige entrepriser, og det kan skjule den 
faktiske omkostning. Samtidig koster det 
både ekstra tid og kroner, når CTS-entre-
prenøren skal indhente og integrere en lang 
række af informationer om styring, driver-
versioner, adresser, bustyper, funktionalitet 
mv. og derefter udføre integrationsopgaven.  
Det betyder desuden, at man kan ende med 
at blive afhængig af nogle enkelte personer 
hos systemintegratoren frem for en bestemt 
producents udstyr. Så meget for ønsket om 
uafhængighed. 

Ønsker man et virkeligt åbent system 
baseret på åbne standarder, bør man alliere 
sig med en dygtig og højt specialiseret rådgi-
ver, da det kræver dybdegående viden at lave 
udbuddet og nøje opfølgning og kontrol under 
hele byggeriet. Meget få rådgivere har dette 
speciale. n

Husk, at et CTS- 
anlæg styrer de  
anlæg, der står for  
op til 85 procent af  
bygningens energi- 
forbrug. Så på  
længere sigt kan  
det blive dyrt at  
tage de forkerte  
beslutninger.

1
2
3

en bygningsejer at have frit valg, men frit 
valg er mange ting.

Én opfattelse af uafhængighed er, at 
benytter man ”åbne standard-protokoller” 
som gør, at man kan blande produkter fra 
forskellige producenter, så er man uafhæn-
gig. Eksempler på sådanne åbne standarder 
er BACnet, Modbus, KNX, LON, DALI og 
M-bus. Når vi blander alle disse ting, så 
opstår det, vi kalder hybridsystemer. 

Når protokollen ikke er defineret
Ønsket om uafhængighed fører altså ofte 
til, at der i udbudsmaterialet er specificeret, 
at der skal bruges åbne systemer. Der bliver 
sjældent taget stilling til, hvilken åben pro-
tokol der skal anvendes, og det undersøges 
ikke, hvilken protokol der bedst understøtter 
de ønskede funktioner.

Derfor ender det ofte med at:
n  Elentreprenøren leverer DALI og måske 

KNX 
n  Ventilationsanlæggene leveres med LON 

eller Modbus 
n  VAV-styring leveres med MP eller Mod-

bus 



 ørken-
landsbyen

Solenergi til 

Det energiske udland
Energiforum Danmark vender i 2014 blikket ud over landets grænser og sætter i artikelserien ”Det energiske 
udland” fokus på arbejdet med at producere og spare energi under andre forhold end de danske. 

Ingeniører uden Grænser har hjulpet 22  
familier i ørkenlandsbyen Rawaeen på Vest-
bredden med et mini-elnet drevet af solceller
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om Iug

Ingeniører uden Grænser (IUG) er en humanitær organisation af ingeniører, maskinmestre og andre teknikere. 
Med fokus på 'et liv efter overlevelse' søger IUG at genetablere livsbevarende foranstaltninger for fattige mennesker i nødlidende lande. 

Vi arbejder med udviklingsprojekter i syd og er i katastrofeområder, hvor vi sikrer hurtigst muligt adgang til rent drikkevand, ordnede 
sanitære forhold og tag over hovedet.

 Organisationen blev stiftet i 2001 og har i dag mere end 850 medlemmer, heraf knap 250 studerende fordelt på fire studenterafdelinger 
i Århus, Aalborg, Odense og København. IUG samarbejder blandt andet med Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, 
Beredskabsstyrelsen og Maskinmesterforeningen og er på internationalt plan en del af Engineers Without Borders.

Læs mere om IUG på ww.iug.dk

Foto: IUG



På dEt isrAElsk kontrollErEdE 
områdE C i Palæstina på Vestbred-
den lever en stor del af befolkningen uden 
elektricitet. Når mørket sænker sig over 
ørkenen, må beboerne klare sig med skæret 
fra olielamper, og ugentlige gøremål som 
tøjvask og kærning af smør er en timelang, 
omstændelig proces. 

Men sådan er det ikke mere for 140 indbyg-
gere i beduinlandsbyen Rawaeen. Med hjælp 
fra Ingeniører uden Grænser (IUG) i Danmark 
og Palæstina har de fået installeret elektrici-
tet i et lukket kredsløb drevet af solpaneler. 
Det betyder, at børnene nu kan læse lektier 
om aftenen i lyset fra LED-pærer, og fami-
liemedlemmerne kan oplade mobiltelefoner 
og se fjernsyn. Der er endnu ikke kapacitet 
nok til at tilslutte apparater som køleskabe, 
vaskemaskiner og el-drevne smørkærner, 
men det er drømmen for de frivillige stu-
derende bag projektet at udvide systemet 
yderligere, så det bliver muligt.

- Det var lidt specielt at opleve, hvor 
ekstrem forskel der er på levevilkårene i 
Palæstina. I område C er veje og øvrig infra-
struktur, der tilgår bosættelserne, af meget 
høj standard. I den landsby i ørkenen, hvor 
vi arbejdede, er der omvendt ingen adgang 
til elnettet eller anden basal infrastruktur, 
og der er meget stor materiel fattigdom, 
siger Helga, frivillig og med i IUGs Palæstina 
projektgruppe. For ikke at besværliggøre 
sit fremtidige frivillige arbejde i Palæstina, 
ønsker hun ikke sit efternavn nævnt.Helga 
er ved at tage en kandidatgrad i bæredygtig 
energi på Danmarks Tekniske Universitet 
og var med til at opstille solpanelerne i 
landsbyen i august 2013 sammen med fire 
elektroingeniørstuderende fra Ingeniørhøj-
skolen i Århus. 

Stand alone-system
Det var en stor oplevelse for hende at være 
med til at elektrificere landsbyen.

- Vi fik en meget positiv modtagelse. 
De var ekstremt taknemmelige. Lige fra vi 
ankom, forsøgte folk at udtrykke deres tak 
med de få engelske gloser, de havde i deres 
ordforråd. Ofte forsøgte 10-20 mennesker at 
hjælpe os samtidig, hvilket kunne være en 
udfordring i sig selv. Folk kom konstant med 
te til os under arbejdet, og så fik vi et over-
dådigt beduin-festmåltid serveret på tæpper 
der midt i ørkenen, fortæller Helga.

Fagligt var det en noget anderledes udfor-
dring end herhjemme, da ørkenbyen ikke er 

koblet til elnettet, og de fem unge udsendte 
ingeniørstuderende skulle derfor installere to 
lukkede systemer, hvor den el, der ikke bliver 
brugt i løbet af dagen, overføres til batterier 
og kan bruges senere. 

- Vi måtte lave to systemer, fordi hjem-
mene er fordelt i klynger med store afstande 
imellem, men også for at reducere proble-
mer og risici i forbindelse med for eksempel 
systemnedbrud eller hærværk, forklarer 
Helga.

Det ene af systemerne er monteret på et 

hustag og det andet fladt på jorden. Hvert 
af systemerne optager et areal på 30-40 m2 
inklusive mellemrum mellem panelrækkerne.

Batterierne og controllerne til systemerne 
betyder et væsentligt dyrere system end 
herhjemme, men landsbyboerne er allerede 
gået i gang med at spare op til fremtidige 
reparationer og udskiftninger i systemet 
via et regelsæt om betaling for strømmen. 
Familierne har også selv betalt for lednings-
nettet, gravet ledningerne ned samt bygget 
skure til de batterier, som strømmen lagres 
på. Sådanne bidrag fra modtagerne selv gør, 
at Ingeniører uden Grænser i højere grad kan 
forvente, at de lokale vil værdsætte syste-
merne og passe på dem.

Truet af støv
En særlig udfordring, de frivillige udsendte 
stødte på, er alt det støv, der er i ørkenen.

- I løbet af aftenen sørger brisen for, at 
panelerne bliver dækket af støv, så de skal 
støves af mindst hver uge og med fordel hver 
dag. Støvet kan også påvirke controlleren 
og inverteren. Vi håber, at udstyret er robust 
nok, og at beboerne husker at vedligeholde 
systemerne, som de har lært. Indtil videre 
har vi ikke fået dårligt nyt dernedefra, siger 
Helga.

Næste fase af projektet, der skal udføres 
når de nødvendige fondsmidler er skaffet, 
skal give strøm til yderligere seks hushold-
ninger, der er samlet i en tredje klynge, samt 
udvide kapaciteten af de allerede opstillede 
systemer, så der bl.a. kan tilsluttes køle-
skabe til opbevaring af det gedekød og -ost, 
som landsbyen lever af at sælge. n

Af journalist Nina 
Ferdinand, frivillig hos 
Ingeniører uden Grænser

om Iug’s projekt 
Elektrificering af  
Rawaeen

n  Projektets formål er at give strøm 
til husholdningerne i landsbyen 
Rawaeen, der ligger i den Judæiske 
Ørken på Vestbredden. I landsbyen 
bor 35-40 store familier, som består 
af omkring 250 mennesker. 

n   Projektet er finansieret med midler 
fra bl.a. Foreningen Roskilde Festi-
val og udført i samarbejde med IUG’s 
søsterorganisation i Palæstina.

n   IUG har opstillet to off-grid solcel-
lesystemer med en samlet kapacitet 
på 6,7 kW. Der er installeret elmålere 
i alle hjem, som gør det muligt at 
regulere forbruget. Hver familie 
har pt. lov til at bruge 0,75 kWh per 
døgn, hvilket er tilstrækkeligt, når 
der udelukkende anvendes lavener-
giapparater.

n   Pt. forsyner systemerne i alt 22 
familier eller cirka 140 mennesker, 
og der er kapacitet til, at yderligere 
8 familier kan kobles på, hvis de 
ønsker det.
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Vi giver de store visioner et kærligt realitetstjek, men viser også, at der måske ikke er så langt 
til målet, som mange tror. Det myldrer med gode konkrete resultater i virksomheder, boligsel-
skaber, regioner og kommuner, og de skal frem i lyset til inspiration. 

Energiforum 2014 er årets begivenhed for alle med interesse for ansvarlig energianvendelse. 
Her får du alle tiders chance for at blive opdateret på tidens vigtigste trends inden for energi 
og for at netværke med kollegaer på tværs af brancher og geografi. 

Energidrømme og hverdagsrealiteter  
– gør drømmene til virkelighed med ny viden 
og gode ideer
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KoNFERENCEpRogRAm

Tirsdag den 4. marts

Kl. 09.00 Registrering og morgenkaffe

Kl. 09.30 Velkomst

Session 1

grøn mobilitet behøver ikke være et mareridt

Trængsel, bilkøer, stigende CO2-udslip fra transportsektoren. 
Udfordringerne er mange, men hvilke virkemidler kan vi bruge 
for at løse problemerne? Og kan grøn transport i nogle sammen-
hænge være en kommerciel fordel?

Netværkstimen
Inspirationsindlæg og networking i 10-15 faglige workshops 

oversigt over konferencen
onsdag den 5. marts

Kl. 07.30-09.00 morgenmad

Kl. 09.00 programmet begynder

Session 4

grønne udbud og indkøb 
– får du det, du drømmer 
om?

Rundbordssamtale om grønne 
udbud

Grønne indkøbspolitikker

Potentialet i grønne indkøb 

Session 5

Dagslys og lys – indfri 
drømmen om god og 
effektiv belysning

Hvornår er LED-lys en fordel 
indendørs?

Ny belysningsstandard

Daglys og kunstlys på hospi-
taler

Session 2 

Intelligent grøn forsyning – 
drøm eller realitet?

Smart grid – generelt og i praksis

Hør også om smart grid i indu-
strien og industriel overskuds-
varme.

Session 3

hvad skal der til for at 
vække energidrømmen?

Om motivation af borgere og 
brugere gennem adfærdspå-
virkning og medarbejderind-
dragelse.

Frokostbuffet i udstillingslokalet 

Session 6
giv drømme og planer et realitetstjek

Martin Lidegaard – status på energiaftalen fra marts 2012

Overrækkelse af Energi- og Miljøprisen 2014

Paneldebat – Er vi på rette spor?

Frokostbuffet i udstillingslokalet
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KoNFERENCEpRogRAm

Tirsdag den 4. marts  
09.30  Velkomst  

v/ formand for Energiforum Danmark Mads Bo Bojesen,  
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Session 1 
grøn mobilitet behøver ikke at være 
et mareridt

Ordstyrer: Mads Bo Bojesen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospita-
ler og formand for Energiforum Danmark

Trængsel, bilkøer og stigende Co2-udslip fra transport-
sektoren. udfordringerne er mange og løsningerne ikke 
altid så spiselige for de bilglade danskere.

Session 1 stiller skarpt på, hvilke løsninger vi har til 
rådighed og hvor nødvendige de er, men kommer også 
med eksempler på, at energieffektiv transport kan 
være en kommerciel fordel.

09.45 Transporten - klimaets smertensbarn?
 v/ Susanne Krawack, Concito

10.15  hovedstaden arbejder på at blive førende  
elbilregion

  v/ Kåre Albrechtsen, Elbilsekretariatet i Region  
Hovedstaden

10.45  Energieffektiv transport – en kommerciel  
fordel?

 v/ Jesper Højte Stenbæk, Dansk Erhverv

11.15  pause – brug den aktivt i udstillings- 
lokalet

11.30 Netværkstimen
  Hvad vil I med netværk? Inspirationsindlæg om netværk 
 v/ Tore Wanscher, Wanscher og Nielsen
  Erfaringsudveksling og debat om 10-15 faglige emner

12.30 Frokostbuffet i udstillingslokalet
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Session 3
hvad skal der til for at vække  
energidrømmen?

KoNFERENCEpRogRAm

Session 2 
Intelligent grøn forsyning – drøm 
eller realitet?

Tirsdag den 4. marts

Ordstyrer: Christian Fischer Trollo, Brunata og Energiforum Dan-
marks bestyrelse

Smart grid, fleksibelt forbrug og intelligente installa-
tioner. Fremtidens energiscenarier kræver, at vi bliver 
bedre til at time vores brug af energi. men hvordan 
fungerer det i praksis og kan det betale sig for os som 
forbrugere?

13.45 Smart grid - generelt
  Hvorfor, hvordan og kan vi ikke bare lave tykkere kabler 

til Tyskland?
 v/ Dorthe Vinther, Energinet.dk

14.30  Smart grid i praksis
  Hvordan fungerer det? Hvad kan de smarte målere og 

hvor smarte er de?
 v/ Michael Kolster, Kamstrup

15.00  pause – brug den aktivt i  
udstillingslokalet

15.30 Smart grid i industrien
 v/ Bjarne Jørgensen, Grid Manager

16.00 Industriel overskudsvarme
 – Cases og erfaringer fra bl.a. Færch Plast og Elefantriste
 v/ Hanne Kronborg, Cronborg

16.30  Afrunding

17.30  generalforsamling

19.30   Festmiddag efterfulgt af bar og  
hyggepianist i separate lokaler

Ordstyrer: Karen Marie Pagh-Nielsen, Helsingør Kommune og 
næstformand i Energiforum Danmark

Drømmen om en altan eller et nyt køkken er stærkere 
end drømmen om lavt energiforbrug. Så hvordan får vi 
folk til at investere i energirenovering? De gode vaner 
skal være nemmere eller sjovere end de dårlige – hvor-
dan sikrer man det?

Session 3 stiller skarpt på motivation og adfærds-
påvirkning

13.45 BedreBolig
 - en tryg og nem genvej til energirenovering?
 v/ Lars Korsholm, Energistyrelsen

14.15  BoligEnergiskole, smileys og beboerinddragelse
 Erfaringer fra Frederikshavn Boligforening
  v/ Kim Madsen og Jesper Nymark, Frederikshavn Boligfor-

ening

15.00  pause – brug den aktivt i  
udstillingslokalet

15.30  hvor mange energirenoveringer vil du have?
 - om at motivere boligejere til at energirenovere
 v/ Rasmus Martens Jakobsen, ScanEnergi

16.00  motivation og medarbejderinddragelse  
– erfaringer fra Carlsberg

 v/ Bjarne Pedersen, Carlsberg

16.30 Afrunding

17.30  generalforsamling

19.30   Festmiddag efterfulgt af bar og hyggepianist i 
separate lokaler
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Session 5
Dagslys og lys – indfri drømmen om 
en god og energieffektiv belysning

KoNFERENCEpRogRAm

onsdag den 5. marts

Session 4 
grønne udbud og indkøb – får du 
det du drømmer om?

Ordstyrer: Susanne Kuehn, Rockwool og næstformand i Energifo-
rum Danmark

Indkøbspolitikken siger grønne indkøb, indkøbslisten 
siger billigst muligt. Bygherren drømmer om grønt byg-
geri, det færdige resultat er lysegrønt. hvor i proces-
sen går det galt, og hvordan sikrer du, at du får det, du 
drømmer om?

09.00 – Rundbordssamtale om grønne udbud
Hvor i processen ryger det grønne? 
Hvordan fastholder man de grønne visioner?  
Er DGNB vejen frem?

Panelet består af:
n  John Sommer, MT Højgaard
n Jacob Ilsøe, Grontmij
n Mads Bo Bojesen, Frederiksberg & Bispebjerg Hospitaler
n Ken Røgen, Vanpee & Westerberg

God tid til debat og erfaringsudveksling

10.15  pause – brug den aktivt i udstillings- 
lokalet

10.45  grønne indkøbspolitikker – hvordan  
implementeres de bedst?

    v/ Ditte Vesterager Christensen, Region  
Hovedstaden

11.15 potentialet i grønne indkøb
    v/ Rikke Dreyer, SKI og formand for Forum for bæredyg-

tige indkøb

11.45 Frokostbuffet i udstillingslokalet

Ordstyrer: Anne Bay, Dansk Center for Lys

Nye forskningsresultater viser, at belysning har langt 
større betydning for vores velbefindende end vi troede. 
F.eks. reducerer den rette kombination af dagslys og 
kunstlys antallet af indlæggelsesdage på sygehusene. 
Det kan altså være dyrt at spare på belysning og belys-
ningsløsninger. men god belysning kan sagtens være 
energieffektivt. Session 5 giver bud på hvordan.

Session 5 er planlagt i samarbejde med Dansk Center 
for Lys

09.00  LED belysning indendørs – hvornår er det en 
fordel? 

 v/ Anne Bay, Dansk Center for Lys

09.40  Den nye belysningsstandard DS700  
– hvad er ændringerne? 

 v/ Astrid Espenhain, Rambøll 

10.15   pause – brug den aktivt i udstillings-
 lokalet

10.45  hvordan dagslyset på hospitalet  
indvirker på helbredelsen

 Forskningsresultater fra hele Europa
 v/ Anne Katrine Frandsen, Sbi 

11.15  Kunstlyset på hospitalet – mere end bare  
neonrør

  – ergonomisk lys og døgnrytmelys – hvad er det og hvad 
betyder det?

 v/ Claus Puggaard, Chromaviso 

11.45 Frokostbuffet i udstillingslokalet
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Session 6 
giv drømme og planer et  
realitetstjek

 KoNFERENCEpRogRAm

onsdag den 5. marts

Ordstyrer: Mads Bo Bojesen, Formand Energiforum Danmark og Bispebjerg og 
Frederiksberg Hospitaler

For næsten to år siden præsenterede en glad minister energi-
aftalen af marts 2012. målene var ambitiøse og udfordringerne 
mange. hvad er nået, og hvordan kommer vi videre? Er vi på rette 
spor?

Session 6 giver planerne et kærligt realitetstjek

13.00 Status på energiaftalen og vejen videre
 v/ Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard

13.30 Energi- og miljøprisen 2014
  Prisen overrækkes af Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin 

Lidegaard

 Vinderen fortæller om sit arbejde

13.45  målet er 50 procent vind og 50 procent energibesparelser  
– er vi på rette spor?

  Paneldebat med Kim Mortensen (Dansk Fjernvarme), Lars Aagaard 
(Dansk Energi), Søren Dyck-Madsen (Det Økologiske Råd), Susanne 
Juhl (HMN Naturgas) og Lars Tveen (Danfoss District Energy Division)

  Panelet kommer bl.a. rundt om:
  n  Hvad er den største udfordring i forhold til at nå målene?
  n Hvor er vi lidt på vildspor?
  n  Målsætningen indebærer en udfasning af fossile brændsler i el- 

og varmeforsyningen i 2035 – er det forhastet?
  n Hvad sker der med fjernvarmen?
  n  Er der balance mellem energibesparelser og omstilling til VE – når 

man kigger på investeringer, virkemidler og politisk bevågenhed?

14.30 – Farvel og tak og coffee to go

14.50 – busafgang mod Nyborg Station
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KoNFERENCEuDSTILLINg

Energiforum Danmark udstilling/konference 2014  

 Vægelement 1 m  

Indgang  Indgang  

1  
  23

4

6

8

9 10 11 12 13

35

29 28 27

26 25 24

34 33

32 31 30

14 15

7

 Caféområde

5

VANPEE
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KoNFERENCEuDSTILLINg

1 
IC-mETER – ANALySE AF 
INDEKLImA og ENERgI
Indoor Climate Meter (IC-Meter) - 
onlinemåling (temperatur, fugt, 
CO2 og støj) og analyser af indekli-
ma og energiforhold i en bygning, 
med professionelt måleudstyr og 
Web-visning. 
Målgruppe: skoler, daginstitutioner, 
kontorer, boliger, nybyggeri og 
energirenoveringer. 
Læs mere på www.ic-meter.com.

2 
mILToN mEgAThERm A/S 
Miljø er blevet et nøgleord i sam-
fundet, og det gælder naturligvis 
specielt inden for opvarmning. 
Hele vores produktprogram
er i dag baseret på den nyeste tek-
nologi. Det er vores mål fremover 
at levere endnu mere energibespa-
rende og endnu mere miljøvenligt 
opvarmningsudstyr til de danske 
forbrugere

3 
LEDIg  

4 
DomINuS A/S 
dominus er et af Nordeuropas stør-
ste Honeywell systemhuse med 
erfaring fra mere end 400 større 
BMS løsninger i Danmark. 
dominus leverer komplette løsnin-
ger indenfor automatik og styring, 
af varme, køl og ventilation, og 
integration af lys og andre byg-
ningstekniske installationer. Vores 
CTS løsninger er baseret udeluk-
kende på Honeywell systemer og 
komponenter
 

5 
ISTA DANmARK A/S 
Hvad betyder nyt EU-direktiv 
for jer? 
I 2012 blev et nyt EU-direktiv ved-
taget, der skal reducere energifor-
bruget. Det betyder, at forbru-
gerne skal have bedre mulighed 
for at følge forbruget via målere og 
regnskaber, have forbrugsinforma-
tioner flere gange årligt og adgang 
til forbrugsrapporter. Besøg ista på 
stand 5 og hør, hvad det betyder 
for jer.
 
6 
CLoRIuS CoNTRoLS 
Clorius Controls er specialister i 
styringssystemer til rumopvarm-
ning, varmtvandsproduktion 
og ventilation i boliger, kontorer 
og institutioner. Vi fokuserer 
på energioptimering, drift- og 
betjeningssikkerhed. Desuden er 
kommunikationsudstyr til central 
overvågning og regulering integre-
ret i vores løsninger. 

7 
høJAgER BELySNINg 
Højager Belysning A/S er lands-
dækkende leverandør af belysning 
til B to B og B to C med over 30 års 
erfaring. Vi er en af de største leve-
randører af el-artikler og belysning 
til det professionelle marked i Dan-
mark. Vi har et landsdækkende net 
af 14 salgskonsulenter der tilbyder 
gratis rådgivning og salg af enkelt-
produkter.  Fire projektkonsulenter 
varetager energioptimering på 
bestående belysningsanlæg, samt 
projektering af nye anlæg. Højager 
Belysning A/S arbejder i høj grad 
på rådgivning til slutbruger hvor 
lyskildevalg, energi- og driftsopti-
mering har 1. prioritet.
 

udstillingsoversigt

Indgang  Indgang  

15 16 17

18

19

20

21

22

23  
  

 Caféområde

  

Focus pa ressourcer o
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8  
mAx WEIShAupT 
Weishaupt – gas-, sol- & oliean-
læg, PLC-styring, varmepumper, 
vertikalboringer. Energioptime-
ring med mulighed for komplet 
varmestyring, fjernovervågning, 
datalogging med mere. Kom og hør 
nærmere!
 
9  
VANpEé A/S 
Vanpee A/S markedsfører en bred 
palette af kvalitetsprodukter og 
løsninger til den professionelle del 
af elmarkedet. Sammen med vores 
samarbejdspartnere er vi blandt de 
førende inden for energibesparen-
de lysstyring, og med en kombina-
tion af avanceret teknologi og nye 
styringsprincipper, der giver en 
mere dynamisk belysning, kan vi 
dokumentere store energibespa-
relser. 

10 
ENERgIDATA 
Effektiv energistyring giver kon-
tante besparelser – fra første dag! 
EnergiData har mere end 20 års 
erfaring med energistyring
og optimal drift af varme-, vand- 
og ventilationsanlæg. EnergiData
står bag MinEnergi, som var 
Danmarks første internetbase-
rede energistyringsprogram. 
Vores kunder er Tivoli, Jem & Fix, 
Elgiganten, McDonald’s, Nordisk 
Film, Bestseller, kommuner, Region 
Hovedstaden mv.
 
11 
ELECTRoLux pRoFESSIoNAL
Electrolux Professional er en del 
af Electrolux Gruppen, som er ver-
dens førende producent af profes-
sionelt vaskeriudstyr. I Danmark 
sælger og servicerer vi miljø- og 
energibesparende vaskeriløsnin-
ger til boligvaskerier, plejehjem, 
institutioner, sygehuse m.m. Besøg 
vores udstilling og se den nyeste 
teknologi indenfor tørretumblere 
med varmepumpe. 
 

12 
mINoL A/S 
Kerne kompetencerne er om-
drejningspunktet for Minol.  Med 
udgangspunkt i kundernes ønsker 
om korrekte forbrugsregnskaber 
til tiden, har Minol sat fokus på 
udvikling af serviceydelser til gavn 
for kunden. Målere og opsamlings-
systemer er således et middel til 
at nå målet i forhold til at indfri 
kundernes forventninger til vores 
kerneydelse. 

13 
DDV 
DDV sætter samfundsnyttige
temaer på dagsordenen
n Produktivitet
n Konkurrenceevne
n Miljøbevidsthed og sikkerhed
Mere end 1.500 medlemmer er re-
præsenteret fra de største danske 
produktionsvirksomheder,
forsyningsselskaber, kommuner, 
højere, læreranstalter, leverandø-
rer og servicevirksomheder.

Du møder os på
n Konferencer
n Seminarer og workshops
n Temamøder
n Faglige netværksmøder
n Faglige messer
 
14 
KuBEN mANAgEmENT 
Kuben Management - Kunde-
tilpasset rådgivning der skaber 
resultater. Kuben Management er 
en landsdækkende rådgivnings-
virksomhed med fokus på by, 
byggeri, energi og bæredygtighed. 
Vi planlægger og leder processer 
og projekter fra idé til aflevering 
i byggeri og byområder.  Kuben 
Managements arbejder inden 
for tre forretningsområder, som 
understøtter hinanden:
 - Bygherrerådgivning
- Energi og bæredygtighed
- Analyse, strategi og planlægning
 
Vi arbejder altid med udgangs-
punkt i kundens og brugernes 
behov.

15 
EmT NoRDIC 
EnergyKey fra EMT Nordic er en 
af branchens mest avancerede 
energistyringssystemer. Vi er eks-
perter i datafangst og datavalide-
ring, og kan håndtere integrationer 
til f.eks. cts-anlæg, dataloggere, 
vedligeholdelsessystemer og 
forbrugsafregningssystemer. 
EMT Nordic vil igen i år være 
repræsenteret med en stand, 
hvor vi glæder os til at fortælle 
om de mange nye funktioner i 
EnergyKey, som f.eks. levering af 
timeværdier fra datahubben og 
håndtering af affaldsdata. Vi glæ-
der os til at se jer på vores stand. 
 
16 
TREND CoNTRoLS SySTEmS
Åbne systemer og valgfrihed. Det 
lyder godt, men pas på - der er 
en række faldgruber som du skal 
prøve at undgå. 

Trend Control Systems har igen-
nem de sidste 30 år leveret et af 
det mest åbne CTS systemer på 
markedet, og vi har den viden og 
ekspertise der skal til for at hjælpe 
dig, til at opnå succes med åbne 
systemer i stedet for kun at tilføre 
kompleksitet og uigennemsigtig-
hed.

Kom og hør nærmere.
 
17 
TEChEm DANmARK A/S 
Kom og se hvordan du kan spare 
på spildvarmen. Techem er et af de 
førende firmaer i verden indenfor 
forbrugsmåling. Vi lever op til de 
nye krav fra EU's EED - og mere til. 
Det er energibesparelsessystemet 
adapterm et eksempel på. Som 
branchens eneste tilbyder vi intel-
ligent energibesparelse vha. data 
fra varmefordelingsmålerne på 
radiatorerne.  

18 
CRoNBoRg 
Genbrug af varme kan sparer din 
virksomhed for mange penge. 
Hos Cronborg er vi eksperter i 
genbrug af spildvarme fra server-
rum, svømmehaller og industri. 
Serverkøl og andre kølemetoder 
sender ofte varmen direkte ud 
i den blå luft, men med vores 
RECOOL-løsning kan der vha. 
en effektiv varmepumpe opnås 
varmegenvinding. Varmen kan 
bruges andre steder i virksomhe-
den, som dermed sparer mange 
penge og samtidigt opnår en 
væsentlig miljøgevinst i form af 
mindre CO2-udslip.
 
19 
LEDIg  

20 
LEDIg  

21
BoSCh 
Bosch Termoteknik er en førende 
europæisk producent af ressour-
ceeffektiveprodukter til opvarm-
ning og varmt vand I regnskabs-
året 2012 havde koncernen ca. 
306.000 ansatte og en omsæt-
ning på 52,5 milliarder euro.

22 
SIEmENS A/S 
Siemens Building Technologies le-
verer teknologi til bygninger. Tek-
nologi, der skaber godt indeklima, 
sparer energi, øger komforten og 
giver sikkerhed ved at beskytte 
mennesker og værdier. Løsninger-
ne kan leveres som totalløsninger 
inden for energioptimering (ESCO),
styring af lys, varme, ventilation 
og aircondition samt vide-
oovervågning, adgangssikring, 
tyverisikring, branddetektering og 
brandslukning.
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23 
LEDIg  

24 
LEANVENT 
Hos Leanvent har vi fokus på 
energioptimering og rigtige 
løsninger. Ved at implementere 
vores innovative kuglespjæld til 
VAV-løsninger samt vores LV80X 
styreboks til dynamisk trykregule-
ring opnås et system som er klar til 
fremtidens energikrav – Et optime-
ret ventilationssystem regulerer 
kanaltryk efter systemets behov. 
Vi kan løse det sammen.
 
25 & 28 
gREEN FoRCE CompANy A/S
Vi leverer energiløsninger inden 
for solenergi, varmepumper og 
andre alternative energiformer. Vi 
har solid erfaring inden for pro-
jektering af alle anlægsstørrelser. 
Vort fokus er energiløsninger i hø-
jeste kvalitet. Alle vore produkter 
er certificerede, kvalitetstestet og 
med dokumenteret lang levetid.
www.greenforcecompany.dk
 
26 
BRuNATA A/S 
Kom til Brunatas Stand 26 og få en 
snak om:
n  Løsninger inden for forbrugsaf-

regning og måling
n  Muligheder for at forhindre 

fugt- og vandskader
n  EEDs betydning for dig som 

administrator, ejer og beboer 
n  Glade kunders gode erfaringer 

med WebMon-visualisering

Deltag også i en quiz om bære-
dygtighed – og hør om Brunatas 
partnerskab med Sustainia.
 

27 
BAyWA R.E. SoLAR SySTE-
mER ApS 
En stærk samarbejdspartner og 
totalleverandør af komponenter til 
komplette solcelleanlæg.

BayWa r.e. solar systemer ApS 
er et datterselskab af den store  
tyske solcellegrossist BayWa r.e. 
Solarsysteme Gmbh. Produktpor-
teføljen giver vores kunder adgang 
til en bredt udvalg af moduler og 
invertere fra anerkendte produ-
center samt montagesystemet 
NOVOTEGRA.  

28 
SE 25   

29 
KAmSTRup A/S  
Kamstrup introducerer MULTI-
CAL® 302. Den nye varmemåler 
til fordelingsmåling bygger på 
mange års erfaring og innovativ 
udvikling. Med MULTICAL® 302 
får du varmemåleren, der opfylder 
boligselskabets krav til effektiv 
varmemåling og præcis afregning.
 
n Enkel og sikker montage
n Økonomisk i indkøb og drift
n Integreret fjernaflæsning
n  Præcise målinger og præcise 

afregninger 

30-31-32 
KKS ISoLERINg 
KKS Isolering udfører alle former 
for ejendomsisolering.
n Facadeisolering
n  Isolering af facader beklædt 

med steni
n Loftisolering
n Etageadskillelse
n Hulmur
n Krybekældre 

Vores samarbejdspartnere , der 
også er at finde på vores stand:
n Steni Danmark
n SCHWENK Facadeisolering

33 
SChNEIDER ELECTRIC 
Hos Schneider Electric kan du bl.a. 
få inspiration til, hvordan man ved 
at fokusere på indeklima, energief-
fektivisering og sikring kan styrke 
lønsomhed, skabe større tryghed 
og velvære. Vi glæder os til at se 
dig.
Besøg også vores hjemmeside 
www.schneider-electric.com
 
34 
CAVERIoN 
Den 1. juli blev YIT til Caverion.
Caverion A/S designer, udvikler 
og vedligeholder brugervenlige 
og energieffektive løsninger til 
bygninger og industrianlæg samt 
marine og offshore. Vores services 
bruges bl.a. til kontorer, forret-
ninger, beboelsesejendomme, 
offentlige bygninger og industri-
anlæg. Vi skaber værdi for vores 
kunder ved at levere komplette, 
sammenhængende og intelligente 
løsninger. Vores styrker omfat-
ter teknologiske kompetencer og 
kundeorienteret service til alle 
bygningssystemer i hele ejendom-
mens livscyklus.  

35 
SyNERgy LIghTINg 
Besøg Synergy Lightings stand 
hvor vi præsenterer det nyeste in-
denfor LED belysning fra verdens 
førende producent af LED belys-
ningsløsninger, amerikanske CREE.
CREE producerer både løsninger til 
udendørs og indendørs brug, med 
farvegengivelser på 90, levetider 
op til 150.000 timer, og med 10 års 
garanti som standard.
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Tid  
Tirsdag den 4. marts 2014
(kaffe og registrering fra kl. 09.00) 
til onsdag den 5. marts kl. 14.30.

Sted
Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
Telefon: 65 31 31 31, www.hotelnyborgstrand.dk

Deltagerafgift og tilmelding
Medlem af Energiforum Danmark  
 
 Før 4. februar Efter 4. februar Sæt kryds

Dag 1 (ekskl. festbuffet) 1.600 kr.  1.900 kr. 

Dag 2  1.200 kr.  1.500 kr. 

Begge dage, alt inklusive 4.800 kr.  5.100 kr. 

Ikke medlem af Energiforum Danmark  
 
 Før 4. februar Efter 4. februar Sæt kryds

Dag 1 (ekskl. festbuffet) 1.900 kr.  2.200 kr. 

Dag 2  1.500 kr.  1.800 kr. 

Begge dage, alt inklusive 5.200 kr.  5.600 kr. 

Alle priser er ekskl. moms

Ved deltagelse af 2 personer fra samme virksomhed ydes 10 % rabat, 3 
personer giver 15 % og 4 personer giver 25 % rabat.

Af hensyn til planlægning af konferencens sessioner vil vi gerne have en 
indikation af deltagernes forhåndsinteresse. Marker derfor, hvilke  
sessioner du især har interesse i (uforpligtende kryds):

  1 2  3 4 5 6       

Tilmelding og praktiske informationer om konferencen Energiforum 2014 

praktiske oplysninger 
De første 150 tilmeldte kan overnatte på Hotel Nyborg Strand; tilmeldte 
herudover tilbydes overnatning på andre hoteller.

Bustransport fra Hotel Nyborg Strand til Nyborg Station ved konferencens 
afslutning kan arrangeres. 
  Afkryds venligst, hvis du er interesseret i bustransport fra Hotel 

Nyborg Strand til Nyborg Station den 5. marts 2014 kl. 14.50. 
Hvis du er interesseret i bustransport, vil du få nærmere besked.

Bekræftelse på tilmelding sendes til den anførte e-mailadresse. Denne 
e-mailadresse vil også blive brugt i tilfælde af eventuelle væsentlige 
ændringer i program eller tidsplan.
 
En faktura på deltagerafgiften udsendes efter konferencen. Ved udebli-
velse fra konferencen efter tilmelding eller ved afmelding senere end den 
25. februar 2014, betales fuld deltagerafgift, da foreningen hæfter over 
for Hotel Nyborg Strand.

  Jeg er interesseret i at blive medlem af Energiforum Danmark  
– ring mig op     
(Årskontingent 2014:  3.700,00 kroner, ekskl. moms – for almindeligt 
virksomhedsmedlemskab)

Navn: 

Navn :

Firma/institution:

Adresse:

Postnr.: By:

Telefonnr.: E-mail: 

Underskrift: 

Tilmelding kan ske via www.energiforumdanmark.dk eller på e-mail info@energiforumdanmark.dk senest 25. februar 2014. Tilmelding kan også  
ske ved at sende eller faxe tilmeldingsblanketten senest den 25. februar 2014 til: Energiforum Danmark, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup,  
fax: 38 34 41 40 

Energidrømme og hverdagsrealiteter  
– gør drømmene til virkelighed med ny viden og gode ideer

KoNFERENCETILmELDINg



generalforsamling 2014 – indkaldelse

generalforsamlingen afholdes i tilknytning til Energiforum 2014, tirsdag 
den 4. marts kl. 17.30 på hotel Nyborg Strand, østerøvej 2, 5800 Nyborg.

generalforsamlingens dagsorden er:
 a) Valg af dirigent
 b) Formanden aflægger beretning
 c) Regnskab til generalforsamlingens godkendelse
 d) Indkomne forslag
 e)  Fremlæggelse af budget for indeværende år og fastsættelse af kontingentsatser for 

det kommende år
 f) Valg af bestyrelse og suppleanter til denne
 g) Valg af 2 revisorer
 h) Sted for næste generalforsamling
 i) Eventuelt

Husk, at forslag til generalforsamlingen skal være modtaget i sekretariatet senest 
den 4. februar 2014. Eventuelle forslag vil sammen med regnskab for 2013, budget-
forslag for 2014 og forslag til kontingentsatser for 2015 blive udsendt til medlem-
merne senest 2 uger før generalforsamlingen.

Sekretariatet

general-
forsamling
4. marts 
kl. 17.30 

hotel 
Nyborg 
Strand

Energiforum Danmark 
indkalder til 

generalforsamling 2014



hør Lars Korsholm 

fortælle om BedreBolig 

på Energiforum 2014 

i session 3 tirsdag eftermiddag. 

Se mere i programmet 

på side 19.

Af Klaus A. Jensen,
 journalist, TEKNIQ

Ny grøn energiordning
Energistyrelsen 
lancerer godken-
delsesordning, som 
skal gøre det lette-
re for boligejerne at 
komme i gang med 
energirenovering

bEdrEbolig.
Sådan hedder en ny godkendelsesordning, 

som Energistyrelsen med virkning fra års-
skiftet har oprettet for at sætte yderligere 
gang i energieffektiviseringen af den danske 
boligmasse. Ordningen henvender sig blandt 
andet til rådgivende ingeniører, energivejle-
dere og installationsbranchen.

Med initiativet er det tanken, at boligeje-
ren får mulighed for at henvende sig hos 
en godkendt virksomhed og få en samlet 
pakke til gennemførelse af energireno-
veringer af boligen. Pakken består både 
af en kortlægningsydelse, der omfatter 
energibesparelsespotentialet i boligen, og 
af en byggeledelsesydelse, som indeholder 
projektering, tilbudsindhentning, fagligt tilsyn 
og afleveringsforretning efter gennemført 
renovering.

BedreBolig er en del af Vækstplan DK, 
som regeringen vedtog i foråret 2013, og 
formålet med ordningen er at gøre det enkelt 

og overskueligt at få vurderet mulighederne 
i boligen og få gennemført den nødvendige 
energirenovering.

one-stop-shop
– Med ordningen har vi etableret en one-
stop-shop, hvor boligejeren kun behøver 
at henvende sig et enkelt sted for at få de 
nødvendige oplysninger og efterfølgende 
få arbejdet udført, siger chefkonsulent Lars 
Korsholm, Energistyrelsen.

Det er kun godkendte virksomheder, 
som må markedsføre sig med afsæt i den 
nye ordning – og de fastsætter selv prisen 
for deres ydelser, oplyser Lars Korsholm. 
For at opnå godkendelse skal mindst én 
medarbejder i virksomhederne gennemgå 
et obligatorisk kursus og eventuelt frivillige 
uddannelsesmoduler, som udbydes af et 
konsortium bestående af Byggecentrum, 
Grøn Erhvervsvækst, Energy Cluster, Energi-
tjenesten og VIA University Collge.

Den nye ordning bliver lanceret gradvist i 
løbet af 2014 og vil blive markedsført bredt 
i hele landet i anden halvdel af 2014. Fra 
foråret 2014 testes konceptet i ni 
kommuner.

I hele 2014 vil det være gratis 
at deltage i de kvalificerende 
kursusforløb, og Lars Kors-
holm skønner, at mere end 200 
aktører vil opnå godkendelse det 
første år.  n

Artiklen er første gang bragt 
i fagbladet Dansk VVS  
nr. 1 – 2014.

Testkommuner
Disse ni kommuner skal teste den nye BedreBo-
lig-ordning i løbet af foråret 2014:

n Esbjerg
n Fredensborg
n Frederikshavn
n Høje-Taastrup
n Morsø
n Næstved
n Odense
n Roskilde
n Skanderborg

Be
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MULTICAL® 302
– Ny kompakt varmemåler  
til boligforeninger og ejendomme

Nyhed

MULTICAL® 302 – den nye varmemåler til fordelingsmåling – bygger på mange års erfaring og innovativ  
udvikling, og imødekommer alle krav til effektiv varmeafregning.

Kamstrup A/S · Industrivej 28, Stilling · 8660  Skanderborg ·  Tel.: 89 93 10 00 · info@kamstrup.dk · www.kamstrup.dk

• Økonomisk i indkøb og drift 
• Præcise målinger og præcise afregninger 
• Klar til fjernaflæsning 

• Betaler sig hurtigt hjem 
• Tids- og omkostningsbesparende 
• Problemfri installation og drift 

Læs mere og hent brochuren på fordelingsmåling.kamstrup.dk
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Meget er sket siden 1984 – og 
meget er det samme. Energi- 
og Miljøprisen blev uddelt 
for første gang i 1984, 
men dengang under 
navnet Energistyrings-
prisen. I de 30 år, der 
er gået siden Aalborg 
Stiftstidende blev før-
ste prismodtager, har 
foreningen bag skiftet 
navn to gange, og selve 
prisen har et enkelt 
navneskift bag sig. Men 
nogle ting har ikke æn-
dret sig.  For eksempel op-
nåede prisvinderen i 1994 
sine resultater på baggrund 
af registrering af energiforbru-
get og holdningsbearbejdelse af 
medarbejderne, hvilket stadig fylder 
meget i arbejdet med at spare på ener-
gien. I 2004 hed prisoverrækkeren Martin 
Lidegaard – og det gør han igen i 2014. Tag 
en tur med tilbage i tiden – og vær med, når 
prisen uddeles på Energiforum 2014

om Energi- og miljøprisen
n  Energi- og Miljøprisen uddeles af Energiforum 

Danmark.

n  Energi- og Miljøprisen er sat i verden for at 
synliggøre de gode eksempler, og hvert år 
gives prisen til personer/virksomheder som 
anerkendelse for en motiverende indsats for 
energi- og miljøstyring.

n  Energi- og Miljøprisen blev uddelt for første 
gang i 1984 og er uddelt hvert år siden.

n  Med prisen følger et diplom og en skulptur.

Fra’84
’14 – prisen er 

uændret

til   

Energi- , klima- og bygnings-
minister martin Lidegaard  
overrækker Energi- og miljø-
prisen 2014
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Af Malene Dissing, 
journalist 

1984
Aalborg Stiftstidende var første 
prismodtager

Holger Aastrup, der er el-installatør og energiansvarlig medarbejder 
på Aalborg Stiftstidende, modtog i går den første energistyringspris, 
der er uddelt herhjemme. Prisen uddeltes af Energispareudvalget 
og Foreningen for Energistyring under Energiministeriet. Holger 
Aastrup har på sin arbejdsplads installeret energisparende udstyr, 
der allerede det første år har forrentet sig med ca. 1200 procent.

– Man kan undre sig over, at ikke flere af dagspressens økono-
misk vanskeligt stillede medlemmer anvender systematisk ener-
gistyring som det spare- og overlevelsesværktøj, energistyring er, 
sagde prismodtageren ved modtagelsen af prisen.

– Aalborg Stiftstidende, 1. maj 1984

1994
Tulip sparer årligt 35 mio. kr.
Den årlige energiregning på konserves- og pølsefabrikken Tulip Inter-
national A/S i Vejle er på fem år faldet med ca. 35 mio. kr. på grund 
af systematisk energistyring. De gode resultater kommer især af en 
systematisk registrering af energiforbruget og holdningsbearbejdelse 
af medarbejderne. 

Det hele begyndte i 1988, hvor Thorkild Thorup Jensen blev ansat 
som maskinmester på den nyetablerede fabrik ved Vejle. Han gik 
i gang med en omfattende registrering af, hvad der kommer ind i 
fabrikken, hvad der forbruges, og hvad der går ud igen. Hvor fabrikken 
i starten brugte ca. 1100 kWh el pr. ton produceret vare, er forbruget i 
dag kun ca. 300 kWh pr. ton. 

Energi-initiativerne har betydet, at Tulip International A/S for nylig 
modtog Energistyringsprisen 1994 af Foreningen for Energistyring.

– Ritzaus Bureau 22. april 1994

2004
Energi – og miljøprisen 2004
Prisen blev overrakt direktør for HEDEGAARD Agro, Finn Nielsen, af 
Martin Lidegaard (R) fra Folketingets Energipolitiske Udvalg.

Hos HEDEGAARD Agro har energibesparelserne i en årrække 
været en integreret del af alle beslutninger i projekteringen af nyan-
læg samt ændringer i eksisterende forhold. På denne baggrund er det 
lykkedes både at fastholde aktivitetsniveauet og nedsætte elforbruget 
med 9 %, således at elforbruget pr. produceret kg ligger på 65% af 
branchegennemsnittet.

– Orientering fra Foreningen For Energi & Miljø, nr. 37, april 2004

2014
prisen uddeles på Energiforum 
2014 på Nyborg Strand. 
Energi-, klima- og bygningsminister Martin Lidegaard overrækker 
prisen onsdag den 5. marts kl. 13:30.
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www.techem.dk 

Focus på ressourcer

Hvad sker der, når du har forbruget i fokus?

Meget mere end fordelingsregnskaber

Nemt og enkelt - når du vil

Med mere end 60 års erfaring indenfor 
forbrugsmåling ved vi, at forbruget falder.

Hvorfor falder forbruget?

Øget fokus og viden om handlingsmuligheder 
kan give besparelser.

Det er derfor vi sætter

Energibesparelser i øjenhøjde

Efterlysning
Cases om tiltag, der påvirker 
energiadfærd, søges

Når vi energirenoverer opnår vi ikke altid de resultater,  
vi håbede på, fordi brugere, beboere og medarbejdere opfører 
sig anderledes, end vi troede. Hvad gør man så? Og hvor var 
det nu, de gjorde noget, der virkede rigtig godt?

Energiforum Danmarks taskforce om energirenovering vil 
lette arbejdet med energirenovering og lave en ”hvem-hvad-
hvor” om adfærdspåvirkning. Derfor efterlyser vi ideer og 
erfaringer, og vi har brug for din hjælp. Send din erfaringer 
eller ideer allerede i dag.  
Du kan skrive via info@energiforumdanmark.dk eller 
www.energiforumdanmark.dk 

Alle forslag vises på energiwiki.dk.
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Halvdelen af den danske strøm skal i 2020 komme fra 
vindenergi. Men flere projekter for at udbygge eller for-
bedre vindmøllerne på land bliver stoppet lokalt, fordi der 
bliver sat spørgsmålstegn ved, om vindmøllerne udgør 
en fare for vores helbred

i mArts 2012 indgik et bredt flertal i 
Folketinget energiforlig.  Klima-, energi- og 
bygningsminister Martin Lidegaard udtalte 
stolt, at det var den bredeste og grønneste og 
energiaftale nogensinde.

På vindområdet er det målsætningen, 
at strøm fra vindmøller i 2020 skal udgøre 
50 procent af det danske elforbrug. Samar-
bejde, klare målsætninger og velfungerende 
planlægning er afgørende for, at målsætnin-
gen kan opfyldes. For at sikre optimale og 
holdbare løsninger er det derfor nødvendigt, 
at både kommunerne, staten og borgerne 
engagerer sig aktivt i planlægningsprocessen 
og fokuserer på et langsigtet perspektiv for 
vindudbygningen i Danmark.

Samråd om sundhedsaspektet
Men siden aftalen blev indgået i 2012, er den 
brede opbakning blevet afløst af spørgsmål 
om eventuelle sundhedsfarer ved vindmøl-
lerne.

I forbindelse med samråd den 25. og 28. 
juni 2013 i henholdsvis Folketingets sundheds-
udvalg og miljøudvalg blev det annonceret, 
at der ville blive igangsat en undersøgelse af 
vindmøllestøj og helbred.

I sundhedsudvalget gik det hårdt for sig. 
Særligt Venstres medlemmer i udvalget kørte 

hårdt på overfor sundhedsministeren, som 
ikke havde læst alle rapporter omhandlende 
først og fremmest støj og helbredseffekter. 
Her lugtede oppositionen muligheder for reelt 
at stoppe den videre udbygning af vindmøller 
på land med henvisning til manglende overblik 
om konsekvenserne af vindmøllestøj, som 
måske kan spille en rolle i udviklingen af for 
eksempel hjertekarsygdomme og stress.

To dage senere var sagen oppe i miljøud-
valget. Her blev der givet den indrømmelse 
fra regeringens side, at man kunne se på 
vindmøllebekendtgørelsen igen.

Regeringen har yderligere måttet igang-
sætte en undersøgelse af vindmøllestøj og 
helbred, herunder eventuel sammenhæng 
mellem vindmøllestøj og hyppigheden af 
hjertekarsygdomme ved beboelse i nærheden 
af vindmøller. Undersøgelsen vil løbe frem til 
udgangen af 2015.

Kommunale projekter stopper
Hen over sommeren gik det langsomt op for 
borgerne, at støjen fra vindmøller kan være 
farlig for helbredet. Særligt de, der var og er 
imod opstilling af vindmøller på land, opda-
gede, at her var en såkaldt ”show stopper”, der 
også kunne bruges som argument i de lokale 
debatter.

Umiddelbart efter samrådene skrev 
Danmarks Vindmølleforening og Vindmøl-
leindustrien til Miljøministeren: ”Vi vil derfor 
opfordre Miljøministeren til hurtigst muligt 
at rette henvendelse til kommunerne med 
en forklaring af den nye undersøgelse og 
baggrunden for den. Vi vil samtidig opfordre 
ministeren til at understrege overfor kommu-
nerne, at der stadig ikke er begrundelse for at 
antage en sammenhæng mellem vindmøller 
og direkte helbredseffekter og dermed heller 
ikke grundlag for at stoppe planlægningen og 
realiseringen af nye projekter”.

Men de kommunale politikere begyndte at 
ryste på hånden – de havde også et kommu-
nalvalg lige om hjørnet.

Vi i kommunerne kan konstatere, at 
argumentet om helbredsvirkninger anvendes 
flittigt lokalt, og at mange projekter er i færd 
med at blive stoppet. Hvis de genoptages, 
bliver det tidligst efter 2015. VVM(Vurderinger 
af Virkninger på Miljøet)-redegørelser vil 
muligvis blive forældede, og så er det forfra.

Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad gør vi i 
forhold til de opstillede mål fra blandt andet 
energiforliget. Dét spørgsmål blæser i vinden. 
n

Af Petter Møller, direktør 
i Entreprenør Teknik 
Køge og bestyrelses-
medlem i Energiforum 
Danmark

Færre men mere  
effektive møller

Der udvikles løbende mere effektive 
vindmøller, hvilket er en forudsætning 
for at nå målsætningen om 50 procent 
vindenergi i 2020. De nye modeller skal 
løbende erstatte de eksisterende møller, 
der står i det danske landskab. 

I 2020 vil det betyde, at det samlede 
antal vindmøller på land vil være redu-
ceret fra de nuværende knap 5.000 til 
cirka 3.400, samtidig med at andelen af 
vindenergi i det danske elforbrug vil gå 
fra 30 procent ved udgangen af 2012 til 
50 procent i 2020.

Konkret betyder det, at vindenergipro-
duktionen vil stige med 83 procent på 
grund af de moderne og mere effektive 
møller, selvom antallet af møller vil 
falde med cirka 30 procent.

Som en konsekvens af effektiviserin-
gen vil vindenergiproduktionen blive 
øget fra 9,8Twh til 18Twh.

Med investeringer i vindenergi på 
45-50 mia. kroner frem mod 2020 vil 
Danmark fortsat være et udstillings-
vindue for ny vindmølleteknologi og for 
integration af vind i elsystemet.

Ø



Med Brunatas online-løsninger kan du blandt andet følge fugt 
og forbrug og være med til at reducere besvær og udgifter. 

Besøg vores stand og hør mere om
•	 Løsninger inden for visualisering, forbrugsafregning og 

måling
•	 Muligheden for daglige alarmer
•	 Hvad andre kunder har opnået ved hjælp af Brunatas 

online-løsninger

Følg forbruget online
- undgå vand- og fugtskader 
- reducer udgifterne

Velkommen på Stand 26

  Vi glæder os til at se dig! 
Tlf. 77 77 70 70       

salg@brunata.dk
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Clorius Controls lancerer nu markedets eneste Open Source controller til overvågning og styring af 
HVAC. Controllerens navn er  INNOVA og som Open Source kan den kommunikere med stort set alle 
kendte  protokoller og komponenter på markedet – LON, RS485, KNX og MBUS. 
INNOVA betjenes intuitivt med drejehjul på den lysstærke 3,5” skærm og giver dig det totale over-
blik over ejendommens forbrug og drift, når du er på nettet. Eller du kan benytte smartphone, tablet 
eller computer. INNOVA kan med stor fordel anvendes af f.eks. forsyningsselskaber, boligselskaber og 
 ejendomsselskaber m.v. Yderligere information på 77 32 31 30 eller www.cloriuscontrols.com  

Vi erklærer hermed 
vores nye HVAC 
controller for Open… 
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