
SUCCES MED 
ENERGIEFFEKTIVISERING 
GENNEM LOKALE PARTNERSKABER

19. NOVEMBER 2019 KL. 9.30-15.30
Teknologisk Institut, Gregersensvej 1, 2630 Taastrup

Er lavere energiforbrug i bygninger et centralt mål i din kommune? 

Handlekraftige, lokale partnerskaber kan få boligejere, foreninger og virksom-
heder til at realisere de store potentialer for energibesparelser. Men hvad er 
hemmeligheden bag det gode partnerskab? 

Energistyrelsen og Teknologisk Institut indbyder til en dag i partnerskabets 
tegn. Målet er at bringe de gode erfaringer fra en række stærke partnerskaber i 
spil til inspiration for dig, der vil sætte turbo til energibesparelser.

Konferencen er gratis, men kræver tilmelding via webformular.

KONFERENCE

Du får...
• faglig inspiration og 

konkrete redskaber til bedre 
energieffektivisering 

• mulighed for at netværke 
med andre, der arbejder med 
energieffektivisering 

• inspiration til at stifte og 
drive lokale partnerskaber

Arrangører Samarbejdspartnere

https://podio.com/webforms/23310915/1667316


PROGRAM

Kaffe og registrering
Morgenmad

Åbningstale 
Stig Uffe Pedersen, Vicedirektør i Energistyrelsen

Mirakler på Samsø 
Søren Hermansen, direktør Samsø Energiakademi

Pause

Det gode, lokale energipartnerskab – hvad har vi lært?
Pitch med 8 lokale partnerskaber + diskussion. Teknologisk Institut præsenterer 
herefter hovedpointer fra sammenfatning.

Frokost og plakatudstilling af lokale  
partnerskaber i foyer 
Pindemad, uformel udstilling og netværk

Energispring: Partnerskaber, der rykker
Mariann Anderson, Københavns Kommune, NN, HOFOR

Energieffektivisering - hvor er vi på vej hen?
Videnscenter for Energibesparelser i Bygninger

Pause

Forstå din slutbruger og skab opbakning
Jossi Steen-Knudsen, adfærdsekspert
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OPLÆG

Styrken i det lokale
Energistyrelsen har i løbet af 2016-2019 støttet 
otte lokale partnerskaber, der skulle fremme 
energieffektivisering i bygninger. Energieffekti-
visering peger op i klimamål, grøn omstilling og 
innovation, som er globale emner. Løsningerne 
findes dog ofte i det lokale, helt tæt på hver-
dagen, hvor kommuner i tæt dialog med lokale 
aktører skubber i den rigtige retning.  
Stig Uffe Pedersen, Vicedirektør i 
Energistyrelsen

Mirakler på Samsø 
Søren Hermansen har skrevet et stykke  
’udkantsdanmarkshistorie’ ved at transformere 
Samsø til at være en verdenskendt, selvforsy-
nende ø. Til konferencen ’Succes med energief-
fektivisering gennem lokale partnerskaber’ vil 
Søren Hermansen fortælle om, hvordan han fik 
et ø-samfund til at gå så stærkt og kollektivt 
ind i et projekt, som tilfældet er på Samsø.
Søren Hermansen, direktør Samsø  
Energiakademi

Det gode, lokale 
energipartnerskab – hvad har 
vi lært?
Teknologisk Institut har sammen med Energi-
styrelsen evalueret 8 støttede partnerskaber, 
så gode erfaringer kan udbredes til relevante 
aktører, der ønsker at realisere energibesparel-
ser gennem partnerskaber. Inspirationskataloget 
giver et indblik i læringspunkter og succesfulde 
metoder fra de otte partnerskaber, som kan 
inspirere fremtidige partnerskaber omkring 
energibesparelsestiltag.
Martha Katrine Sørensen, senior projektleder 
på Teknologisk Institut

Energispring: Partnerskaber,  
der rykker 
Energispring er et succesfuldt partnerskab, der 
har fået bygningsejere til at forpligte sig til 
energibesparelser. Hør hvordan de har overbe-
vist bygningsejerne om, at det er en god ide at 
dele viden og data med hinanden. Og hvordan 
de har sikret forankring internt i kommunen på 
ledelsesniveau.
Mariann Anderson, Københavns Kommune
Ingo Valentin Jensen, HOFOR

Energieffektivisering – hvor er vi 
på vej hen?
Energieffektivitet kan opnås på mange måder. 
Men hvordan står det egentlig til med energien 
i vores bygninger, hvad ved vi og hvordan ser 
fremtiden ud? Vi tager et fagligt dyk ned i 
eksisterende viden og værktøjer, som du kan 
anvende i dit videre arbejde.
Vagn Holk, Videncenter for 
Energibesparelser i Bygninger

Forstå din slutbruger og skab 
opbakning
Potentialerne for energibesparelser er mange. 
Men de fleste af dem kræver beslutninger, 
handlinger og ændret adfærd. Mange oplever, 
at det er svært at mobilisere og engagere de 
parter, der er afgørende for projekters succes 
- nemlig slutbrugerne. Jossi er en erfaren ad-
færdsøkonom, der bl.a. har designet og udført 
større adfærdseksperimenter inden for energi 
og klima, konkurrence- og forbrugervilkår og 
detailmarkedet.
Jossi Steen-Knudsen, adfærdsekspert
iNudgeyou



OPLÆG

Revitalisering af 
BedreBolig Bornholm
Gratis, uvildig energivejledning til 
bornholmske boligejere gav energi-
forbedringer for samlet cirka otte 
millioner kroner.
Rocío Paniagua Jensen, Bornholms 
Regionskommune

Det helhedsorienterede 
partnerskab
Gladsaxe kommune har testet en 
digital udbudsplatform, der skaber 
kontakt mellem håndværksvirk-
somheder og boligforeninger.
Anne Stougaard,  
Gladsaxe Kommune

Partnerskabet ENIG - 
Energieffektivitet og 
indeklima i etageboliger
Det tværkommunale partnerskab 
ENIG har bidraget til at skabe stør-
re motivation for energibesparelser 
hos bygningsejere.
Marie-Louise Lemgart,  
Høje-Taastrup Kommune

Partnerskab til 
energieffektivisering af 
folkeoplysninger 
faciliteter
Viborg Kommune har igangsat 
energibesparende initiativer i deres 
klubber. Det resulterede i energi-
forbedringer i 46 af kommunens 
klubber for i alt 4,2 mio. DKK.
Morten Erfurth, Viborg Idrætsråd

Energispring - 
Udvikler fremtidens 
bygninger
Energispring er et netværk af 
bygningsejere, der forpligter sig til 
at reducere energiforbruget i deres 
bygninger, og som til gengæld får 
inspiration fra andre og vidende-
ling på tværs. 
Mariann Anderson, Københavns 
Kommune

Smart energi i 
almene boliger
Med målet om at energioptimere 
gennem målrettet adfærdspåvirk-
ning, har Boligselskabet Sjælland 
sammen med deres partnere 
udviklet en database, der kobler 
forbrugsdata med socioøkonomi-
ske forhold.
Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, 
Boligselskabet Sjælland

Energiforum 
Sydhavn
Lokale energifællesskaber kan 
spille en vigtig rolle i den grønne 
omstilling, fordi de kan øge fleksi-
biliteten i energisystemet. Partner-
skabet ’Energiforum Sydhavn’ har 
etableret nye, innovative samar-
bejder om fleksibelt energiforbrug 
i Sydhavnen.
Morten Elle, Aalborg 
Universitet

Energieffektiviseringer 
gennem frivillige 
ambassadører
Favrskov Kommune og partnere 
har gennem det lokale partnerskab 
haft til mål at realisere energibe-
sparelser gennem fællesskaber og 
lokale foreninger gennem 
konkurrencer, arrangementer i 
foreninger mm. 
Carsten Vejborg, Energitjenesten 
Jylland/Fyn 

Pitch-session

De bedste erfaringer fra otte lokale partnerskaber.


