
 

Energioptimering gennem data 

og adfærdspåvirkning 
 
Energiforum Danmark i Sydjylland inviterer medlemmer og andre 

interesserede til en spændende temaeftermiddag om hvordan man kan 
understøtte energirigtig adfærd, bl.a. med data 

 
Tid: Onsdag 5. februar kl. 15.00-17.00 

Sted: Kolding Kommune, Nytorv 11, 6000 Kolding 

Der er mange energibesparelser at hente i adfærdsændringer og data kan 

være med til at understøtte adfærdsændringer. Men hvordan påvirker man 

adfærd i en energieffektiv retning og hvordan fastholder man den gode 

adfærd? Og hvordan kan IoT og data understøtte den gode energiadfærd? 

 

Den 5. februar stiller Energiforum Danmark skarpt på arbejdet med 

energirigtig adfærd. Gennem cases, eksempler og erfaringsudveksling bliver 

vi klogere på hvordan de ”nemme adfærds- og driftsbesparelser” kan opnås. 

 

Hør bl.a. om: 

 
● Hvordan Kolding Kommune har opnået store besparelser i storkøkkener 

● Hvordan data kan understøtte adfærdsændringer 

● Hvordan andre arbejder med energirigtigadfærd 
 

 

Se detaljeret program på næste side
 ››› 

 

Energiforum Danmark│Paul Bergsøes Vej 6│DK - 2600 Glostrup │Tlf.: +45 38 34 41 40 
info@energiforumdanmark.dk│www.energiforumdanmark.dk 



 

Program 
 
Kl. 15.00 

 
Velkomst og deltagerpræsentation  
v/ Lars Janke og Jakob Nørby 
  

Kl. 15.15 Hvordan kan data understøtte adfærdsændringer? 
Inspiration, dialog og erfaringsudveksling 
 
Inspirationsindlæg fra projekter i storkøkkener 
v/ Lars Janke, KEN Storkøkken 
 

Kl. 15.45 Pause 
 

Kl. 16.00 Opdag nye sammenhænge - IoT til optimering af ventilationsdrift 
v/ Jakob Nørby, DEM 
 

Kl. 16.35 Sådan gjorde vi i Kolding Kommune 
Erfaringer fra projekter i Kolding Kommunes køkkener 
v/ Pernille Darbroudi, Kolding Kommune 
 

Kl. 17.00 Tak for i dag 
 

  
  
  

 

Praktiske oplysninger 
 
Af hensyn til planlægning og traktement bedes tilmelding til arrangementet ske 
Senest 29. januar. 
 
Tilmelding kan ske via mail tilinfo@energiforumdanmark.dk eller på   
hjemmesiden: http://www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/ 
 
Arrangementet er gratis for medlemmer af Energiforum Danmark og 
koster 500 kr. (ekskl. moms) for ikke medlemmer. Beløbet faktureres 
efter mødet. Ved udeblivelse opkræves det fulde beløb. Vi sender kun 
bekræftelse på tilmelding pr. e-mail. 
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