
Energiteknologi
og samarbejde med 

plastindustrien



Hvad er energiteknologiuddannelsen?



Energiteknologiuddannelsen

• Kort videregående uddannelse (2 år)

• Startet i 2012

• Fokus på energibesparelser og 
bæredygtighed inden industri, 
bygninger og transport

• Fokus på tværfaglighed, og at kunne 
kommunikere med forskellige 
faggrupper og interessenter

• 5 uddannelsessteder, som deler et set 
nationale moduler, herunder 
Energioptimering af Procesanlæg



Hvad laver en energiteknolog?

Som energiteknolog arbejder du med at 
finde og gennemføre energibesparelser i 
industri, bygninger og transport, og du bidrager 
dermed til at reducere CO2-udledningen og 
løse samfundets aktuelle klimaudfordring.

Som energiteknolog får du redskaber til at kunne rådgive om og udføre komplekse 
energi- og indeklimaløsninger, herunder fokus på alternative og nye energiformer.

Du lærer at varetage opgaver på tværs af byggefagenes faggrænser samt 
energioptimering inden for bygningstekniske installationer og procesanlæg.

Din funktion som energiteknolog er at være koordinator og rådgiver mellem 
forskellige faggrupper, så bygningsinstallationer, proces- samt produktionsanlæg 
udføres på et niveau, hvor der tages hensyn til energioptimering, miljø og 
implementering af nyeste teknologier.

Energiteknologiuddannelsen



Energiteknologiuddannelsen



Energiteknologuddannelsen

Studerende ENERGITEKNOLOG

Tømrer

VVS’er

Fysik

Energiafgifter

Forretningsforståelse

CTS & SCADA

Elinstallationer

Undervisning

Stor bredde
- ved noget om meget

Stor dybde
- ved meget om noget

Tværfagligt alsidig
- respekt for helheden
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Energi-rådgiver!

Mange fagområder i én uddannelse

Maskinmester

uddannelsen

Drift

Termiske 
maskiner

Elektrise
maskiner

Vedlige

hold

Manage

ment

Elinstallatør

uddannelsen

Elektrisk tab

Entreprise

styring

Elinstalla

tioner

Autorisa

tion

Bolig

automation

VVS-installatør

uddannelsen

Centralvarmeanlæg

Pumper
Installa

tioner

Virksom

hed

Varme

pumper

Bygningskonstruktør

uddannelsen

Statik

Bygge

materialer

Bygnings

reglement

Klima

skærm

Design



10. juni 2022 8Jens Højmann

Maskinmester

uddannelsen

Drift

Termiske 
maskiner

Elektriske 
maskiner

Vedlige

hold

Manage

ment

Elinstallatør

uddannelsen

Elektrisk tab

Entreprise

styring

Elinstalla

tioner

Autorisa

tion

Bolig

automation

VVS-installatør

uddannelsen

Centralvarmeanlæg

Pumper
Installa

tioner

Virksom

hed

Varme

pumper

Bygningskonstruktør

uddannelsen

Statik

Bygge

materialer

Bygnings

reglement

Klima

skærm

Design

Drift

Elektriske 
maskiner

Centralvarmeanlæg

Installa

tioner

Varme

pumper

Bygge

materialer

Bygnings

reglement

Elektrisk tab

Elinstalla

tioner

Bolig

automation

Vedvarende 

energikilder
Bæredygtighed

Innovation

Projektering af 
energianlæg Analyseteknik

Indeklima

Mange fagområder i én uddannelse



Energiteknologiuddannelsen
Viden og kompetencer

Udvikling, forskning

Dimensionering

Indsigt, terminologi, 
kravspecifikation, 
overblik

Faglig bredde (vvs, el, vedligehold, ventilation, indeklima, automatik, entrepriseledelse o a)
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Energiteknologistuderendes baggrund



Energiteknologistuderende

• Halvdelen med håndværksmæssig 
baggrund, VVS, elektriker, tømrer mv.

• Anden halvdel med gymnasial baggrund 
HTX mv.

• Alder på 20-60 år

• Nogle har allerede arbejdet med 
energibesparelser i mange år

• Optaget af den bæredygtige omstilling



Faglige grunduddannelser, der giver adgang

Akademiuddannelse
2 år (1.-4. semester)

Overbygning: Bachelor
1½ år (5.-7 semester)

MurerSmed Elektriker Vvs Andre
relevante

Automatik

Gymnasielle uddannelser giver adgang

Mat C Fys C

EL / Vvs 
Installatør

Energi
teknolog

Automations-
teknolog

Energimanager

Produktions
-teknolog

Træfag

Energiteknologistuderende



Job titler for tidligere uddannede
Firma Jobtitel

CB Group Energiteknolog/(direktør)

Danfoss Intern, Inbound Logistics

Dansk Energisyn Energikonsulent

Dansk Fjernvarme
Konsulent og 
arbejdsmiljørepræsentant

Dansk VVS & Energi Blikkenslager

Domutech Energirådgiver

Dominus Elektrikerlærling

EMOFyn Selvstændig energikonsulent

Energimanden Aps Selvstændig

Energy Solution Teknisk beregner/rådgiver

Flexcon A/S Projektassistent (Bygningsautomatik)

Green Light Energiteknolog / Teknisk konsulent

Harald Karlsen Rådgivning Energimanager

Harald Karlsen Rådgivning Energirådgiver

Huskompagniet A/S Energiteknolog

Jansson El A/S Elektriker

KMD Energiteknolog – Servicekonsulent

Lillegaard-teknik Energikonsulent

Lindpro A/S Sikringstekniker

SEF Energirådgiver

Nærvarme Danmark Teknisk kunderådgiver

Modstrøm Energirådgiver
Sustain Solution
PKA Grønne energifond Energiteknolog

Firma Jobtitel

Lærer/fagkonsulent SDE/undervisningsministeriet

Mattsson Mora Group Projekt- og Energirådgiver (salgsstilling)

Netto, Salling Group Driftsleder

NIRAS Energikonsulent

Nyborg kommune bygningskonstruktør og energiteknolog

Nyborg kommune Energiteknolog

OBH gruppen Energikonsulent

OBH gruppen Energikonsulent

Odense Kommune Energi og vedligeholder

Produktionsmedarbejder
Firma som fremstiller membraner til 
brændselsceller

Ramboll Tekniker

Simulation Medical (RU) Projektleder

SK Forsyning Energirådgiver

Solar Danmark Teknisk salgsingeniør - Offshore

Svendborg Kommune Energiteknolog

Sweco Driftsrådgiver i HVAC 
Teknisk konsulent 
Belysningsanlæg Green Light

Trim energien Indehaver

Ukendt VVS montør

Vitani Energy System A/S Energistyringskonsulent

https://www.linkedin.com/groups/13506279/

https://www.linkedin.com/groups/13506279/


Uddannelsens opbygning?



Energiteknologuddannelsen

• Uddannelsen er en to årig fuldtidsuddannelse 
fastlagt i en studieordning som består af:

• En national del som er fælles for alle uddannelsessteder i Danmark. 

• En institutionsdel med valgfri studie-
elementer for den enkelte skole

Nationale studieelementer 

Valgfri studieelementer
Praktik

Afsluttende

projekt

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester



Energiteknologuddannelsens opbygning på UCL

Matematik/fysik
Energiteknik
Bygggeskik/mat.lære
Energianalyser
Bygningers energibehov
Studieteknik
Projektledelse
Jura
Økonomi og
forretningsforståelse

Praktik
Afsluttende projekt

VE Solceller
VE Solvarme
VE Varmepumper
VE Biomasse
Ventilation
Innovation
Organisation og ledelse
Energiplanlægning
Udbud og commisioning
Første årsprojekt

Energikonsulentordningen
Energiøkonomi
Jura
Energiteknisk automation
Dataopsamling
Dataopsamling - Øvelser
Økonomi og 
forretningsforståelse
Selvvalgt fordybelse
Virksomhedsprojekt

Fag:



Energiteknologuddannelsens opbygning på KEA



Energiteknologuddannelsens opbygning på KEA

1 2 3 4

Bygning Erhverv Energisamfundet Personlig profilering

ENERGIFYSIK
BYGGETEKNIK
BYGNINGSINSTALLATION
ER

INDUSTRITEKNIK
AUTOMATIK
VIRKSOMHED

INNOVATION
FINANSIERING
BÆREDYGTIGHED
LANDBRUG

PRAKTIK

INDEKLIMA
VENTILATION
ANALYSE

ENTREPRISESTYRING
ENERGIRIGTIG 
PROJEKTERING

VEDVARENDE ENERGI
TRANSPORT
VALGFAG

AFGANGSPROJEKT

Industriteknikundervisningen ligger ca marts-maj



Modulet Energioptimering af procesanlæg

Indhold: Modulet omhandler grundlæggende termer og procestyper, samt deres 
automatik. Fokus er rettet mod typiske energiforbrugende procesteknologier, og 
hvordan de effektiviseres. Der arbejdes med kortlægning og energioptimering af 
processer i industri og landbrug. 

• Viden:

• Den uddannede kan:

• udpege måleudstyr og målemetoder til kortlægning af energiforbrug på procesanlæg. 

• beskrive analoge og digitale kommunikationsformer. 

• beskrive styrings- og reguleringsmetoder. 

• beskrive komponenterne i automatikinstallationen. 

• beskrive afgifter og tilskudsmuligheder. 



Modulet Energioptimering af procesanlæg

Færdigheder:
Den uddannede kan:

• benytte og udvælge måleudstyr og målemetoder til kortlægning af energiforbrug.

• vurdere og dokumentere måledatas kvalitet og anvendelighed.

• rådgive om aktuelle afgifter og tilskudsmuligheder i forbindelse med energioptimering og 
investeringer.

Kompetencer
Den uddannede kan:

• dokumentere og formidle potentialer for energioptimering af procesanlæg.

• samarbejde tværfagligt om energieffektivisering af proces- og produktionsanlæg



Potentialer for samarbejde



Forudsætninger for et godt projekt

• Kvaliteten på det de studerende kan levere varierer med hvor meget 
samarbejde der er. 

• Har vi mere data eller tilgang til bygninger og installationer, kan de 
studerende lave bedre projekter. 

• Hvad vi har behov for, er afhængigt af hvad projektet skal omhandle:
• Tilgang til el- og varmeforbrug
• Befaring af procesanlæg
• Information om processer og krav til processer
• Adgang til måling og logning af indeklima
• Adgang til opmåling af klimaskærm
• Adgang til termografering af klimaskærm/installationer



Forslag til samarbejde

• Kortlægning af opgaven og forventninger

• 1 besøg i starten af projektperioden 
• (evt med opsætning af loggere, og 

udføring af målinger)

• Tilgang til el- og varmeregninger

• (evt 1-2 besøg i løbet af projektperioden)

• Tilgang til en kontaktperson, hvor klassen 
kan sende en samlet mail med spørgsmål 
et par ganger i projektperioden

• Et par timer med præsentation af forslag 
efter projektperioden er færdig (ca 6 uger 
senere)



Hvad de studerende kan levere

• Kortlægning af eksisterende 
bygning, indeklima, installationer 
og/eller procesanlæg

• Forslag til forbedringer af 
bygning, installationer og/eller 
procesanlæg

• Kortlægning af CO2- og 
energibesparelsespotentialer 

• Kortlægning af rentabilitet og 
tilbagebetalingstid
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Energiteknologiuddannelsen

Forslag til samarbejde

1. En studerende i praktik i jan-
marts

2. 1-2 studerende udfører 
afgangsprojekt (april-maj)

3. Projekt med 
bygningsanalyse/industriel 
energieffektivisering (forår)

4. Projekt med vedvarende 
energikilder (efterår)


