
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 2019



Pensum for kurset:
l Fastlæggelse af kølebehov
l Grundlag for valg af løsninger
l Introduktion til forskellige løsninger - baseret på cases 
l  Indlæg fra en bygnings- og campusejer – overvejelser 

omkring køling 
l Guideline til at vælge den rigtige køleløsning
l Driften – commissioning, service

Det får du med hjem:
– Retningslinjer for hvornår der er behov for køling
–  Introduktion til metoder for forskellige beregninger af 

kølebehov, samt typiske faldgruber
–  Overblik over løsninger og hvilke løsninger der duer i 

hvilke situationer
–  Check-liste over ting du bør overveje og regne på før du 

vælger køleløsning

Undervisere:
Nikolaj Haaning, RAMBØLL
Anders Dyrelund – RAMBØLL
Michael Thyrri Ammitzbøll Aarhus Universitet

Se program og tilmelding på: http://www.energiforumdan-
mark.dk/kursusoversigt/

Praktiske informationer
Kurser i Energiforum Danmarks Akademi er åbne for alle 
og koster 950 kr. for medlemmer af Energiforum Danmark 
og 1.200 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 16. januar
Program for de forskellige kurser og tilmeldingsblanket 
offentliggøres løbende på hjemmesiden: 
http://www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/

DATO STED ADRESSE

23. januar kl. 13.00 – 17.00 RAMBØLL i København Hannemanns Alle 53, 2300 København S

28. januar kl. 13.00 – 17.00 RAMBØLL i Århus Olof Palmes Alle 22, 8200 Aarhus N

Næste kursus er:
Tør-, havvands-, grundvands- eller fjernkøling?
– Få det kølige overblik

Bygningsreglementet stiller krav til indeklimaet, som er udfordret af nye byggeskikke med store glasfacader og tætte bygnings-
skærme. Vi reducerer varmebehovet og har behov for lys og godt indeklima alle årets dage, derfor er behovet for kølekapacitet og 
energi til køling stigende. 

Men hvornår er der behov for køling, hvor meget drejer det sig om, og hvilke køleløsninger er de bedste i hvilke situationer? 

Det kølige overblik
På Energiforum Danmarks kursus: Tør-, havvands-, grundvands- eller fjernkøling? – få det kølige overblik, stiller vi skarpt på 
køling; hvad kan betale sig hvornår, hvad siger pengepungen, indeklimaet, klimaet og energifleksibiliteten?

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


