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HVAD ER ENERGISE?  

ENERGISE  er et innovativt transeuropæisk forskningsinitiativ 
der søger at opnå en større forståelse af sociale og kulturelle 

sider af energiforbrug. 

ENERGISE udvikler, tester og vurderer muligheder for at 
transformere kvalitet og kvantitet af husholdningers og 

lokalsamfunds energiforbrug rundt om i Europa.

www.energise-project.eu
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ENERGISE PROJEKTET SIGTER EFTER AT:

HVORDAN ENERGISE PROJEKTTEAMET 
VIL OPNÅ MÅLENE

1 Udvikle en innovativ ramme  til 
at evaluere energiinitiativer, som 
tager hensyn til eksisterende sociale 
praksisser og kulturer der har 
betydning for energiforbrug.

2 Vurdere og sammenligne 
indvirkningen af europæiske 
initiativer, beregnet til at reducere 
energiforbrug.

3 Fremme brugen af Living 
Lab tilgange til forskning i og 
transformation af energikulturer.

4 Producere nye forskningsbaserede 
indsigter  i den rolle som 
husholdningers praksisser og rutiner 
spiller i forhold til energiforbrug, 
samt i forandringsmuligheder i 
retning af et mere bæredygtigt 
energiforbrug.

5 Opfordre til positiv 
interaktion mellem 
forskellige samfundsaktører, 
beslutningstagere og industri.

6 Overføre implementerbare  
projektresultater til den 
europæiske energiunion.

ENERGISE udvikler en Living Lab tilgang til direkte at kunne 

observere eksisterende kulturer og sociale praksisser 

relateret til energiforbrug i en virkelighedsnær 

sammenhæng og til at teste initiativer til reduktion 

af energiforbrug både  på et  husholdnings- og et 

lokalsamfundsniveau.   En omfattende oversigt og 

klassifi kation af husholdningers og fællesskabers 

energiinitiativer fra 30 europæiske lande danner 

grundlag for udviklingen af to prototyper for 

‘ENERGISE Living Labs’, som er designet til at 

adressere dynamikken bag individuelt og kollektivt 

energiforbrug. Dataindsamling før, under og efter 

implementeringen af 16 Living Labs i 8 partnerlande 

vil tjene som bidrag til design og vurdering af fremtidige 

initiativer til at reducere energiforbruget på tværs af Europa.  



ENERGISE I KORTE TRÆK
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INTEGRATION I POLITIK

IMPLEMENTERING AF ELLS

SAMMENLIGNING AF ENERGIKULTURER

 DESIGN AF ENERGISE LIVING LABS (ELLs)

TYPOLOGIER OVER 
ENERGIINITIATIVER
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ETIK

L
E

D
E

L
S

E
D

IS
S

E
M

IN
A

T
IO

N



KONTAKT

Besøg os på www.energise-project.eu 

 Følg os på facebook og twitter

Du kan også få fat i os ved at skrive til info@energise-project.eu

Ansvaret for indholdet i dette dokument ligger alene hos forfatterne. 
Indholdet afspejler ikke nødvendigvis den Europæiske Unions holdninger. 
Hverken INEA eller Europa-Kommissionen kan holdes ansvarlig for 
nogen form for anvendelse af indholdet i dette dokument.

Projektet har modtaget finansiering fra EU's 

forsknings- og innovationsprogram 
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KONTAKTKONTAKTKONTAKT

HVEM ER VI

ENERGISE konsortiet består af 10 forskningspartnere (universiteter, 

forskningsinstitutioner, virksomheder og NGO’er) fra Bulgarien, Danmark,

Finland, Tyskland, Ungarn, Irland, Slovenien, Schweiz, 

Holland og Storbritannien.

Besøg os på www.energise-project.eu 

 Følg os på facebook og twitter @ENERGISEproject

Du kan også få fat i os ved at skrive til info@energise-project.eu


