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Analysera de viktigaste drivkrafterna bakom
individers beslutsfattande och förstå samband
mellan energiförbrukning och socioekonomiska
områden.

Analysera de viktigaste drivkrafterna bakom individers
beslutsfattande och förstå samband mellan energiförbrukning
och socioekonomiska områden.

Mål
EVIDENT-projektet utformar ett ramverk för att förstå de viktigaste
drivkrafterna bakom individens beslutsprocesser, och för att etablera nya
relationer mellan energiförbrukning och andra områden som ekonomiskt
kunnande. EVIDENT bidrar med välgrundade uppskattningar och
efterföljande åtgärder för effektiva policy insatser.
9 projektparter från 5 länder undersöker de socioekonomiska effekterna och
beteendeinsikter om energieffektivitetsinsatser och kommer att leverera en
integrerad plattform och 5 användningsfall i 2 europeiska länder under en 3årsperiod.

•

Utforma och demonstrera fem storskaliga pilotprojekt över hela
Europa, inom energieffektiva system.

•

Möjliggör en bred kommunikation och vetenskaplig spridning av
innovativa resultat till industrin, energisamhällen och politiska
aktörer.

•

Utforma en innovativ affärsmodell och genomför en teknisk och
ekonomisk kostnads-nyttoanalys för att stärka rollen av
beteendeinsikter i handlingsplaner för energieffektivitet.

EVIDENT öppen arkítektur
EVIDENT’s mål
•

Skapa ett ramverk för att bedöma
betydelsen av beteendeinsikter i
energieffektivitet med hjälp av många
fallstudier, experiment,
undersökningar, randomiserade
kontrollförsök (RCT) med hjälp av
moderna ekonometriska metoder och
analys av stora datamängder.

•

Utveckla en plattform för att öka
medvetenheten om energieffektivitet
och stödja bättre beslutsfattande och
implementering av handlingsprogram.

•

Möjliggöra framtida forskning
relaterad till beteendemässiga
fördomar och heuristik inom
energieffektivitet genom att skapa en
metodik och en datahub.

•

Bidra till genomförandet av
handlingsplaner för
energieffektivisering genom att
utvärdera och föreslå specifika
åtgärder för att förbättra
energieffektiviteten.
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