
 

Fjernvarmedata – Er det nu 

helt så fjernt? 

 
Energiforum Danmark inviterer hermed dig og dine kollegaer med til 

netværksmøde i kommunenetværk ØST hvor du kan hører om 
Energistyrelsens kortlægning af mulighederne for fjernvarmedata og 

hvordan du kan få fat i disse og bruge dem i din organisation. 
 

Tid: Torsdag d. 14. marts kl. 9-12.45 

Sted: Energiforum Danmark, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup 

Energistyrelsen har lavet en screening af forsyningsselskabernes 

fjernvarmedata og belyst hvilke muligheder de enkle kommuner har for 

bruge dem.  

 

På dette netværksmøde får vi et generelt overblik over kortlægningen, samt 

hvad det er for nogle data der så er tilgængelige. Derudover kigger vi på 

cases og hvad det betyder i praksis når man arbejder med fjernvarmedata.  

 

Alle deltagere skal på en A4-side beskrive/tegne hvordan de arbejder med 

fjernvarmedata/fjernaflæste data og sende dem til Energiforum Danmark: 

info@energiforumdanmark.dk. Beskrivelserne er en vigtig del af 

erfaringsudvekslingen på mødet. 

 

Deltag og få det her med hjem: 

 

• Du får kendskab til hvilke muligheder der er for fjerndata for din 

organisations geografiske område 
• Du får indblik i løsningsmodeller for arbejdet med fjerndata 

• Andres erfaringer i arbejdet med fjerndata 

Se detaljeret program på næste side
 ››› 
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  Program 
 
Kl. 09.00 

 
Velkomst og deltagerpræsentation 
Ved / Uffe Hofmann Hansen, Slagelse kommune og Energiforum Danmark 
  

Kl. 09.15 Fjenvarmedata – hvor svært kan det være? 
Resultater og erfaringer fra Energistyrelsens projekt om fjernvarmedata i regioner 
og kommuner 
v/ Maria Rizzo, Transition 
 

Kl. 09.45 Pause 
  
Kl. 09.55 Håndtering af fjernvarmedata – hvad er meningen med galskaben? 

- Erfaringsudveksling og debat om målsætninger og strategier 
 

Kl. 10.20 Kort pause 
 

Kl. 10.30 Håndtering af fjernvarmedata – hvordan gør vi i praksis 
- Runde om produkter og koncepter som bruges hos deltagerne 
- Styrker/svagheder og muligheder/trusler inden for de forskellige løsninger 

 
Kl. 11.35 Frokost 
  
Kl. 12.15 Løsninger set med leverandørøjne 

- Inspiration og provokation 
v/ Rasmus Pedersen, Vitani 
 

Kl. 12.35 Check – ud 
- Dagens pointer 
- Ideer og vært til næste møde 

 
Kl. 12.45 Tak for i dag 
  

 

Praktiske oplysninger 
 
Af hensyn til planlægning og traktement bedes tilmelding til arrangementet ske 
Senest 11/3. Arrangementet er gratis men kræver tilmelding. Vi sender kun 
bekræftelse på tilmelding pr. e-mail. 
 
Tilmelding kan ske via mail til 
info@energiforumdanmark.dk eller på hjemmesiden: 
http://www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/ 
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