
Velkommen til Energiforum Danmarks Akade-
mi. Akademiet der tilbyder overbliks- og intro-
duktionskurser, der gør hverdagen lettere for 
alle, der arbejder professionelt med energi og 
energibesparelser.

Vores kurser giver overblik over nye faglige 
områder og hjælper dig med at finde ud af hvor 
du skal prioritere din indsats.
Kurserne varer typisk en halv dag og efter 
endt kursus får du et kursusbevis.

Energiforum Danmarks 
AKADEMI – første semester 2018



PENSUM FOR KURSET:
l  Introduktion til grundprincipperne for commssioning
l  Introduktion til Retro-Commissioning
l  Overblik over comssionings forskellige faser
l  Overblik over hjælpeværktøjer
l  Case-gennemgang med udgangspunkt i egne bygninger
l  Erfaringsudveksling og debat 

DET FÅR DU MED HJEM:
l  Viden om grundprincipperne for commssioning og EBCx
l  Overblik over faser og hjælpeværktøjer
l  Praktiske fif til at komme i gang

UNDERVISER: 
Ole Teisen, QCxP, CPMP, medlem af Danvak, REHVA, ASH-
RAE, BCA. Formand REHVA Task Force Commissioning. 
Arbejder med Commissioning på alle niveauer og har gjort 
det i 18 år. Medforfatter til standarder og guidelines for test, 
granskning og commissioning i Danmark, USA og Indien. Ar-
bejder sammen med 80 specialister i bygningsdrift i Swecos 

FM afdeling og 14.500 kolleger i hele Sweco 

Se program og tilmelding på
www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/

PRAKTISKE INFORMATIONER
Kurser i Energiforum Danmarks Akademi er åbne for alle 
og koster 950 kr. for medlemmer af Energiforum Danmark 
og 1200 kr. for andre (begge prise er ekskl. moms). Der er 
10% rabat på deltager nummer to til fire og 20% rabat på 
deltager nummer fem eller flere. 

Der er tilmeldingsfrist for kursus 2. januar 2018

Program for de forskellige kurser og tilmeldingsblanket 
offentliggøres løbende på hjemmesiden: 
www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/ 

DATO STED ADRESSE

10. januar kl. 13-17 SWECO i Århus Dusager 12, 8200 Århus N

15. januar kl. 13-17 Energiforum Danmark Paul Bergsøes vej 6, 2600 Glostrup

Næste kursus er:
Retro-commisioning – få fuld værdi af din 
energirenovering

Investeringerne i energirenoveringer skal gøres, hvor de giver mest værdi for bygherren. Retro-Commssioning er et værktøj,  
der hjælper dig med at få overblik over mulighederne i en renovering og fastholde fokus på at opnå de ønskede resultater gennem 
hele byggeprocessen. Retro-Commissioning-processen er en faseopdelt proces med hjælpeværktøjer til fx dokumentation og 
driftsorienterede granskninger. Dette kursus kan give en overordnet introduktion til elementerne i Retro-Commissioning-pro-
cessen og en mulighed for at vurdere, hvilke ressourcer man skal bruge, både fra egen organisation og fra eksterne specialister. 
Målgruppe for kurset: Bygherrer, driftsansvarlige, Facilities Managers, energiansvarlige m.fl. 

SE PROGRAM OG TILMELDING PÅ: www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt


