
 

Udbud af energistyring – krav 

og spørgsmål - Vejen 
 

Energiforum Danmark i Sydjylland inviterer medlemmer og andre 

interesserede til debat og erfa-møde om udbud af og krav til energistyring 
og energiregistrering. 

 
Tid: Tirsdag d. 23. maj, kl. 13.00 - 16.00  

Sted: Kursuslokalerne, Bromindevej 3, 6650 Brørup 

 

På opfordring fra flere gentager vi mødet om Energistyring i det jyske. 

Big-data, kommunikation med ”skyen”, visualisering og Virtual Reality – 

man kan få det lige som man vil have det, hvis man ellers vil betale. Men 

hvad skal et godt energiregistrerings- og energistyringssystem kunne? 

Hvordan definerer man omfanget, så man får de data man skal bruge, som 

man har ressourcer til at bruge og vedligeholde? 

 

Energiforum Danmark inviterer til debat og erfaringsudveksling om 

energistyring og energiregistrering.  

 

Medbring gerne udbud, kravspecifikationer og lign. fra jeres system 

 

Hør bl.a. om: 

 

● Erfaringer med energistyring og energiregistreringssystemer 
● Overvejelser du bør gøre dig i forbindelse med udbud 

● Leverandørernes bud og tilbud vedr. energiregistreringssystemer 

Se detaljeret program på næste side
 ››› 
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Program 
Kl. 13.00 Velkomst og deltagerpræsentation 

- Runde om erfaringer med energistyring 
v/ Jakob L. Nielsen, Vejen Kommune 
  

Kl. 13.20 Stil krav til energistyring  
– bud på krav og overvejelser før udbud, trukket fra ScanEnergis mange erfaringer 
som energirådgiver  
v/ Michael Dreiøe, Scanenergi  
 

Kl. 13.45 Brainstorm om hvilke krav og spørgsmål man bør stille til Energistyrings- og 
energistyrings-systemer 
 

Kl. 14.00 Silkeborgs erfaringer med markedsdialog om energistyring 
v/ Lars Thygesen, Silkeborg Kommune  
 

Kl. 14.20 Pause og deling af dokumenter 
- Deltagerne præsenterer hvad de har med af dokumenter og herefter uformel 

dialog 
Kl. 14.50 Leverandørernes lyn-runde 

- KMD, Vitani, Eniig og KeepFocus fortæller om deres bud baseret på en case 
 

Kl. 16.00 Farvel  
  

 

Praktiske oplysninger 
 
Af hensyn til planlægning og traktement bedes tilmelding til arrangementet ske 
senest 18. maj 

 
Tilmelding kan ske via mail til 
info@energiforumdanmark.dk 
eller på hjemmesiden: 
http://www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/ 
 

Arrangementet er gratis for medlemmer af Energiforum Danmark og 
koster 300 kr. (ekskl. moms) for ikke medlemmer. Beløbet faktureres 
efter mødet. Ved udeblivelse eller afbud senere end 18. april opkræves det 
fulde beløb. Vi sender kun bekræftelse på tilmelding pr. e-mail. 
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