
Velkommen til Energiforum Danmarks 
Akademi. Akademiet der tilbyder overbliks- 
og introduktionskurser, 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 fremtidens energi-infrastruktur 
l  Introduktion til fremtidens tariffer – el og varme/

køl
l  Overblik over mulighederne i kølvandet på nye 

intelligente målere
l  Eksempler på muligheder for synergi – fjernvarme, 

fjernkøling og el
l  Eksempler på hybridsystemer, lagring og integre-

rede løsninger
l  Erfaringsudveksling og debat 

DET FÅR DU MED HJEM:
l  Introduktion til fremtidens energi-infrastruktur
l  Inspiration til hvordan bygninger bliver klar til det 

fleksible energisystem
l  Erfaringsudveksling og debat

UNDERVISERE
Anders Dyrelund (RAMBØll), Cäthe Juul Bay-Smidt 
(Radius), Energinet.dk, Jacob Hansen (Kamstrup), 
Morten Skov (HOFOR), Jan de Wit (DGC) og Carsten 
Rudkjøbing (Brunata)

Se program og tilmelding på: http://www.energi- 
forumdanmark.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 15. marts. marts 
2018, ved udeblivelse eller afbud efter 15. Marts op-
kræves fuldt deltagergebyr.

DATO STED ADRESSE

20. marts kl. 12-17 Energiforum Danmark Paul Bergsøes vej 6, 2600 Glostrup

22. marts kl. 12-17 RAMBØLL  Olof Palmes Alle 22, 8200 Århus N

Næste kursus er:
Hvad byder fremtidens fleksible energisystem 
min bygning – og hvordan udnytter jeg det effektivt? 

Fremtidens energikilder kommer til at fluktuere efter bl.a. vejr og vind. Det stiller krav til fremtidens energisystem og slut- 
forbrugere. Bygningernes HVAC kommer dermed til at spille en vigtig rolle i fremtidens energisystem, de enkelte bygninger og 
anlæg skal ikke bare være effektive med lav returvarme (god afkøling), de skal også kunne integreres, så man kan skifte mellem 
energiformer og sammen med systemet lagre energien over længere perioder. På Energiforum Danmarks kursus får du overblik 
over udfordringer og muligheder i fremtidens energisystem og hvordan man som bygningsejer bedst udnytter mulighederne.  
Vi starter kurset med en sandwich og networking Målgruppe for kurset: Bygherrer, driftsansvarlige, energiansvarlige m.fl.

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


