
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 – andet semester 2018



Pensum for kurset:
l  Hvad kan og bør et energistyringssystem 

bruges til?
l  Hvilke data giver mening?
l  Er nogen data vigtigere end andre?
l  Bruger erfaringer
l  Analyser af energidata
l  Alarmer
l  Business-cases – hvornår kan energistyring  

betale sig

Det får du med hjem:
l  Overblik over muligheder og udfordringer i 

 forbindelse med energistyring
l  Konkrete erfaringer med brug af energistyring
l  Indsigt i valg og brug af alarmer
l  Analyse af egne energidata
l  Praktiske fif til at komme i gang

Underviser: Ulrik Gregers Jørgenssen (Energidata), 
Rasmus Martens Jakobsen (Transition),  
Michael Petersen (Skive Kommune),  
Kjeld Nissen (Esbjerg Kommune),  
Uffe H. Hansen (Slagelse Kommune) og  
Henrik Brun-Jensen (Panum).

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 kurset 18. september
Program for de forskellige kurser og tilmeldingsblan-
ket offentliggøres løbende på hjemmesiden: 
www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/

DATO STED ADRESSE

25. september kl. 12.00 – 16.30 Transition Inge Lehmanns gade 10, 8000 Århus C

27. september kl. 12.00 - 16.30 Energiforum Danmark Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup

Næste kursus er:
Energistyring – fra data til handling

I har energistyring og generer hver måned et hav af nøgletal og alarmer. Men er det de rigtige ting I holder øje med og udnytter I 
den viden I får? Som et gammelt mundheld siger bliver grisen jo ikke federe af at blive vejet, og energiforbruget bliver heller ikke 
mindre af at vi måler det. Men målingen skaber de rigtige forudsætninger for at handle og ofte kan information serveret på den 
rigtige måde, medføre store besparelser. 

Hvordan kommer du fra data til overblik og fra overblik til handling? 
På Energiforum Danmarks kursus ”Energistyring – fra data til handling” stiller vi skarpt på energistyringen generelt set; metoder, 
fif og brugererfaringer. Men vi analyserer også dine energidata. Gennem gruppearbejde og erfaringsudveksling får du således 
friske øjne på jeres tal og en fornemmelse af hvordan de ligger i forhold til andre. Målgruppe for kurset: Det forudsættes at 
deltagerne har et energistyringssystem og er interesserede i at arbejde med det. Vi starter med en sandwich.

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


