Kompetencer
og erfaring
Tre virksomheder, et konsortium
Energiledelse og CO2-beregninger møder antropologi og adfærdsdesign
Et stærkt match, der tydeliggør, at god energirådgivning bliver endnu bedre
tilsat adfærdsdesign og medarbejderinvolvering.

Konsulentteam, branchekendskab og fagområder
Til projektet er der dannet et konsortium bestående af EnergiTjenesten, Worldperfect og Scanenergi,
hvor konsulenter med supplerende kompetencer er sat sammen i projektteamet.
Konsortiet tager udgangspunkt i den enkelte SMV og sammensætter det rigtige hold af konsulenter,
således at de nødvendige kompetencer altid er til stede, dels i forhold til lokalisering af potentielle energi- og ressourcebesparelser, dels i forhold til udarbejdelse og implementering af Grøn Forretningsplan,
herunder inddragelse og kompetenceopbygning af medarbejdere, samt initiering af intern og ekstern
kommunikation af den Grønne Forretningsplan.
Ole Theibel Dahl, Energirådgiver, Scanenergi
Kasper Holmgaard, Energirådgiver, Scanenergi
Morten Bertelsen, Energirådgiver, Scanenergi
Rasmus Hørsted Jensen, Bæredygtigheds- og kommunikationsrådgiver, Worldperfect
Jakob Baungaard, Bæredygtigheds- og kommunikationsrådgiver, Worldperfect
Carsten Vejborg, Energirådgiver, Energitjenesten
Niels Hørby Jørgensen, Energirådgiver, Energitjenesten

Konsortiet har et særligt kendskab til følgende brancher:
Scanenergi: Fremstilling, Detail, Lager, Landbrug, Overnatning
og konference og restaurations-virksomheder, Transport.
EnergiTjenesten: Detail- og engroshandel, liberale erhverv, landbrug.
Worldperfect: Affaldsbranchen, liberalt erhverv, møbelindustrien, plastindustrien,
hotelbranchen, festival- og eventbranchen, tekstilindustrien.

Konsulentteam, branchekendskab og fagområder
Konsortiet arbejder inden for følgende fagområder:
• Energirådgivning indenfor alle områder
(proces, varme, ventilation, belysning, klimaskærm)
• Cirkulær Økonomi, affalds- og materialekortlægning,
ressourceoptimering
• Produkt- og konceptudvikling
• Energiledelse
• Non Energy Benifit, NEB.
• Ledelsesforandring
• Implementeringsstrategi
• Kompetenceopbygning
• Kommunikation
• Antropologi
• FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling
• Grønne forretningsplaner

Scanenergi
Konsulent

Erfaringer

Kompetencer

Ole Theibel Dahl

2014 – 2019: Stor erfaring med energirådgivning hos SMV igennem mere end
300 virksomhedsbesøg.

Brede tekniske kompetencer indenfor
bl.a.:

Energiteknolog AK
Energirådgiver
Elektriker med speciale
i installationsteknik
Anciennitet 5 år

Kasper Holmgaard
Energiteknolog
Energirådgiver
BedreBolig-rådgiver
Energikonsulent EMO I og II
Anciennitet 4 år

Morten Bertelsen
Business Development Engineer
Projektleder / Energirådgiver
BedreBolig-rådgiver
Anciennitet 7 år

Projektledelse, bl.a. GRO og GRO 2.0.
Erfaring med drift af certificeret Energiledelse efter ISO 50001, udførsel af
lovpligtigt Energisyn i store virksomheder

2015 - 2019: dialogbasseret energirådgivning ved +300 SMV’er, landbrug,
gartnerier, fjernvarmeværker, butikker,
idrætshaller og større virksomheder.
Konsekvensanalyse af lavtemperaturfjernvarme ved AffaldVarme Aarhus.

Bygninger/klimaskærm, ventilation, køl/
frys, procesoptimering, varmeanlæg,
VE-anlæg, belysning.
Beregning, dokumentation og formidling af energibesparelser til alle niveauer af virksomheden.
Dialogbaseret energirådgivning.
Teknisk analyse af processer
og målinger.
Leverandør håndtering.

Udførsel af energirådgivning i GRO

2015-2019: Rådgivning og projektledelse til kommune, virksomheder og
foreninger.
Solcelle dimensionering og udbud for
20 stk. SMV’er.
Projektleder for konsekvensanalyse
af lavtemperaturfjernvarme ved Affald
Varme Aarhus.
Prince2 Foundation og Practitioner
certificeret projektleder.

Dialogbaseret rådgivning og formidling
tilpasset forskellige målgrupper.
Energifaglige kompetencer særligt
indenfor
Facilitere og styre procesforløb
Bæredygtig transport. Flådeanalyser
og infrastrukturanalyser
Udarbejdelse af kravspecifikation ved
tilbudsindhentning.
Solcelle dimensionen og udbud.

EnergiTjenesten
Konsulent

Erfaringer

Kompetencer

Carsten Vejborg

2019: Revisorer som ambassadører for
energibesparelser hos SMV’er; kurser
inkl. rådgivningsværktøj til SMV’er

Dialogbaseret rådgivning og formidling
til alle niveauer (medarbejdere, ledere,
bestyrelse)

2008-2019: Energigennemgang og dialogbaseret rådgivning af ca. 50 SMV’er
og landbrug, samt ca. 435 kirker.

Opbygge tillid og engagement, skabe
handling.

Leder EnergiTjenesten
Jylland-Fyn
Energirådgiver
BedreBolig-rådgiver
Iværksætter
Anciennitet 14 år

Niels Hørby Jørgensen
Bygningskonstruktør BTH
Energirådgiver
BedreBolig-rådgiver
Energikonsulent EMO I og II
Anciennitet 27 år

2006-2014: Grønne Diplomer (Energifonden); energi- og miljøledelse light
for butikker og kontorer, mv., energi- og
miljøgennemgang, analyser, handlingsplaner.

Forståelse for virksomheden og ledelsens fokus, herunder barrierer og
mulige incitamenter.
Energifaglige kompetencer særligt
indenfor belysning, køl og frys, varmeinstallationer, konvertering til VE, samt
stor generel viden indenfor affald og
miljø, substituering, grønne indkøb.

2016–2019: Bygningsgennemgang og
energimærkning af store bygninger.

Dialogbaseret rådgivning og formidling
tilpasset forskellige målgrupper.

2013-2015: Uvildig rådgivning af bygningsejere ifbm. udskiftning til VE-baseret opvarmningsform, Energistyrelsen.

Energiramme- og varmetabsberegninger. Energimærkning.

2006-2019: Kurser i bygningsreglement, VE-anlæg mv. for bl.a. MOLIO,
TL, Tekniq, kurser for ejendomsmæglere. Uddannelse af EMO-konsulenter,
energiteknologer, maskinmestre.

Energifaglige kompetencer særligt
indenfor klimaskærm, samt belysning,
varmeinstallationer, konvertering til VE.
Stor viden om bæredygtigt byggeri,
herunder udarbejdelse af LCA.

Worldperfect
Konsulent

Erfaringer

Kompetencer

Jakob Baungaard

2009-2019: Projektledelse og rådgivning indenfor strategisk bæredygtighed, produktudvikling, kommunikation,
CØ- og affaldsressourceplaner, grønne
forretningsplaner og design- og facilitering af involveringsworkshops.

Forståelse for virksomheden og dens
forretning, kan analysere og skabe
konkrete kommunikerbare løsninger
med fokus på CØ.

Partner & Forretningsudvikler
Bæredygtighedsrådgiver
Proceskonsulent
Kommunikationsrådgiver
Anciennitet 10 år

2013-2017: Affaldschef hos Down The
Drain (NorthSide Festival, Tinderbox
Festival, HAVEN Festival)

Facilitere og styre procesforløb og
involvering i SMV’er.
Kompetencer særlig indenfor:
• CØ/affaldsressourcer
• Lukkede kredsløb, modtageranlæg,
affaldsbehandling
• Involvering og kommunikation

Rasmus Hørsted Jensen
Partner & Lingvist
Bæredygtighedsrådgiver
Proceskonsulent
Kommunikationsrådgiver
Anciennitet 10 år

2009-2019: Rådgivning indenfor strategisk bæredygtighed, produktudvikling,
kommunikation, CØ- og affaldsressourceplaner, grønne forretningsplaner
og design- og facilitering af involveringsworkshops.

Facilitere processer med fokus på
involvering af medarbejderne samt
strategisk forankring i SMV’er.
Skabe forståelse mellem ledelse og
medarbejdere samt motivere.
Kommunikationsarbejde med fokus
på budskab og tekstmæssig formidling, fx gennem FN’s verdensmål for
bæredygtig udvikling. Antropologi og
adfærd.

Kontaktinfo

Martin Røjkjær Knudsen
mrk@scanenergi.com / telefon: 2537 2645

Jakob Baungaard
jakob@worldperfect.dk / telefon: 2465 1407

Carsten Vejborg
cav@energitjenesten.dk / telefon: 2084 4923

Læs mere om konsortiet og de respektive virksomheders erfaringer på:

www.energiogressourcer.dk

