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Ny online videnbank om
energibesparelser
Hvordan er det nu med solindstrålingen i Danmark? Og hvad er forskellen på
en varmenergimåler og en varmefordelingsmåler? Energiwiki.dk har svaret.

ENERGIBESPARELSER

Af sekretariatsleder Dorte Nørregaard
Larsen, Energiforum Danmark

Www.energiwiki.dk.
Lær denne adresse udenad - eller
endnu bedre: Tilføj den som en af
dine favoritter. Energiwiki.dk er nemlig et dagligt redskab og opslagsværk
for alle, der arbejder professionelt
med energibesparelser i bygninger.
På Energiwiki.dk kan du søge på stikord eller gå gennem indholdsfortegnelsen, og sitet indeholder artikler
om mere end 45 tekniske emner. Der
er artikler om alt fra ”smiley-ordninger på skoler” til fakta om mekanisk
transmission og andre industrielle
processer.

Ikke bare en hjemmeside
I modsætning til en almindelig hjemmeside, hvor det er ejeren af hjemmesiden, der suverænt bestemmer
indholdet, og selv står for opdateringen og udviklingen, er en ”Wiki” en
dynamisk og interaktiv hjemmeside,
der muliggør, at mange brugere i fællesskab og dialog via en redaktionsgruppe opbygger og udvikler indhold
og viden. Det betyder i praksis, at alle
og enhver kan komme med forslag til
tekster og artikler samt kommentere
eksisterende indhold og bidrage med
værdifuld ny viden, der yderligere
aktualiserer sitet.
Målsætningen er, at Energiwiki.dk
bliver en af Danmarks mest opdaterede og aktuelle videnbanker inden
for rationelle energibesparelser, og at
vi dermed bliver i stand til at flytte
den samfundsmæssige overligger,
når det gælder bygningers energiper-
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Energiforum Danmarks Energihåndbog er gået online i form af hjemmesiden
www.energiwiki.dk. Hjemmesiden skal være en online vidensbank om
rationelle energibesparelser.

formance generelt. Med godt 2.000
besøgende om måneden er vi allerede
godt på vej.

Dit bidrag gør en forskel
Én ting er imidlertid, hvad Energiforum
Danmark har haft – og fremadrettet
har – af intentioner, når det gælder
perspektiverne for Energiwiki.dk.
Men til syvende og sidst er det realiteterne, der bestemmer resultatet.
Og realiteten er, at Energiwiki.dk kun
bliver den succes, som vi har tiltænkt
den, hvis brugerne aktivt benytter
Energiwiki.dk som det dynamiske
værktøj, den er.
Det er brugernes knowhow,
der skal positionere Energiwiki.dk
som fremtidens videnbank. Derfor:

Kom med jeres kommentarer til artiklerne, vær med til at tilføre Energiwiki.
dk ny viden. Kom med forslag til nye
emner, der kan tages op i artikelform.
Lad andre få glæde af din viden og
kompetence. Alle nye tanker vil blive
taget positivt imod. På Energiwiki.dk
kan du se mere om, hvordan du gør
i praksis.
Lanceringen af Energiwiki.dk er
samtidig et farvel til den velkendte
Energihåndbog, der siden 2002 har
været en værdifuld hjælp for en lang
række personer, der alle arbejder
professionelt med energibesparelser
i Danmark.
info@energiforumdanmark.dk

