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Resultater af Instituttets opgaveløsning beskrevet i denne rapport, herunder fx vurderinger,  
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Forord 

Denne rapport er udarbejdet af Teknologisk Institut for Energistyrelsen. Rapporten har til 
formål at afdække arbejdet i ni partnerskabsprojekter støttet af Energistyrelsen i projek-
tet ’Partnerskabsprojekter om energieffektive bygninger’. Afrapporteringen sker på bag-
grund af ni midtvejsrapporter, som tilsammen er udarbejdet af de enkelte partnerskaber.  

Denne rapport afdækker således det foreløbige arbejde, status og fremgang i partner-
skabsprojekterne. Den 7. februar afholdte Teknologisk Institut og Energistyrelsen en 
workshop for de ni partnerskaber, hvor de enkelte deltagere får mulighed for at udveksle 
erfaringer og viden inden for relevante tværgående emner. Ultimo 2018 udarbejdes en 
endelig rapport, som dækker det fulde arbejde samt erfaringer fundet i arbejdet med 
partnerskabsprojekterne.     
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1. Introduktion 

1.1. Baggrund 

”Energieffektive og intelligente Bygninger” er et initiativ, som blev igangsat af Regerin-
gen i 2015 med formålet at fremme udbredelse af energieffektive løsninger ved at støtte 
energieffektivisering af bygninger.  

Initiativet løber fra 2016 til ultimo 2018 og som del af initiativet oprettede Energistyrel-
sen i 2016 en pulje til ’Partnerskabsprojekter om energieffektive bygninger’ til fremme af 
energieffektivisering af bygninger.   

Projektet består af ni partnerskabsprojekter med kommunal deltagelse, som er fordelt 
over hele Danmark. Hvert partnerskab har et individuelt fokus, som alle bidrager til et 
holistisk billede af energieffektivisering af bygninger. Partnerskaberne anvender forskel-
lige metoder til etablering af partnerskaber, har forskellige målgrupper, organisationsmo-
deller samt forskellige metoder til inddragelse af bygningsejere- og brugere. Det er til-
stræbt at partnerskaberne skal danne et bredt erfarings- og inspirationsgrundlag vedrø-
rende etablering af kommunale partnerskaber med energieffektivisering som fokus, så 
nye potentielle partnerskaber kan trække på erfaringerne fra de 9 støttede partnerskabs-
projekter.  

De ni partnerskaber er: 

P1. Det helhedsorienterede partnerskab  Gladsaxe Kommune 

P2. Partnerskabet ENIG – Energieffektivitet og indeklima i 
etageboliger 

Høje Taastrup Kommune 

P3. Energiforum Sydhavn Aalborg Universitet, Kø-
benhavn 

P4. Smartenergi i almene boliger Boligselskabet Sjælland 
A/S 

P5. Energieffektiviseringer gennem frivillige ambassadører Favrskov Kommune 

P6. Energispring – Udvikler fremtidens bygninger Københavns Kommune 

P7. Partnerskab om anvendelse af energimærkningsdata til 
brug for energieffektivisering i bygningsmassen 

Aalborg Energicenter A/S 

P8. Revitalisering af BedreBolig Bornholm Bornholms Regionskom-
mune 

P9. Partnerskab til energieffektivisering af folkeoplysende 
faciliteter 

Viborg Idrætsråd 

 

’Partnerskabsprojekter om energieffektive bygninger’ er et projekt, der løber over to år, 
og ultimo 2017 var projektet således midtvejs. I denne forbindelse aflagde hvert partner-
skab en afrapportering, der belyste fremdrift, udfordringer o.l. i relation til tidsplan og 
planlagte delmål.  
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Den 7. februar 2018 stod Teknologisk Institut og Energistyrelsen bag en workshop for de 
ni partnerskaber. Formålet med workshoppen var at få erfaringsudveksling om relevante 
tværgående emner i partnerskabsprojekterne samt sparring og netværk. Workshoppen 
var for projektledere og partnere for de enkelte partnerskabsprojekter.  

 

1.2. Formål og indhold 

Nærværende sammenfatning har til formål dels at synliggøre de ni projekter dels at 
danne grundlag for læring og tværgående koordinering mellem partnerskabsprojekterne.  

Kapitel 2 giver således et overordnet overblik over partnere, målgruppe, formål, indhold 
og status for de ni partnerskabsprojekter. 

Kapitel 3 samler partnerskabernes erfaringer og udfordringer relateret til 4 udvalgte 
tværgående temaer om energieffektivisering.  

Denne rapport er udarbejdet på baggrund af midtvejsrapporterne samt interviews med 
projektledere og nøglepersoner på de enkelte partnerskabsprojekter for energieffektivise-
ring af bygninger. 

Baseret på nærværende sammenfatning udarbejdes tematiske informationsark, der kan 
anvendes direkte til information og læring for fremtidige kommunale partnerskaber om 
energieffektivisering af bygninger.  

 

 

2. De ni partnerskabsprojekter om energieffektive bygninger 

For at få støtte til et lokalt partnerskab til energieffektivisering af bygninger skal det in-
volvere mindst én kommune og andre organisationer. I de ni partnerskaber er der en 
overvægt af kommuner, men der er også engageret bl.a. boligejere, almene boligselska-
ber, energiforsyning, erhvervsråd og en enkelt videninstitution. 7 ud af 9 partnerskaber 
har inddraget erhvervsliv enten som en del af partnerskabet eller som en aktiv del af 
projektet. Partnerskaberne har typisk mellem 3-6 medlemmer. 

De ni partnerskaber har forskellige målgrupper for energieffektivisering – dog med en 
klar overvægt af etageboliger. Nogle har også fokus på parcelhuse, kontor og detailhan-
del mens et enkelt partnerskab beskæftiger sig med klubhuse. 

For at få støtte til partnerskabsprojektet skal aktiviteterne omfatte en eller flere af føl-
gende fokusområder inden for energieffektive bygninger: 1) aktivering af målgruppen, 2) 
udvikling af organisationsmodeller, 3) udvikling af forretningsmodeller, 4) udvikling af 
faglige værktøjer og 5) smart anvendelse af data. Herunder ses en opgørelse af, hvordan 
fordelingen på de fem forskellige temaer er for de ni partnerskaber.  



 

 

 Side 7 af 27 

Nogle af partnerskaberne bygger ovenpå eksisterende samarbejder og etablerede part-
nerskaber, mens andre er startet op med Energistyrelsens initiativ. ”(x)” i tabellen nedenfor 
angiver, at projektet beskæftiger sig med fokusområdet, men at det ikke foregår som en del af det 
støttede arbejde. Under tabellen er der en liste med sammenhæng mellem tal og partnerskab.  
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P1 Det helhedsorienterede partnerskab 
 

x x x x x 

P2 ENIG - Energieffektivitet og indeklima i etageboliger 
 x x  x  

P3 Energiforum Sydhavn - Partnerskab om effektivise-
ring og fleksibilitet i bygningers energiforbrug 
 

x x    

P4 Smartenergi i almene boliger 
 x   x x 

P5 Energieffektiviseringer gennem frivillige ambassadø-
rer 
 

x x  x  

P6 Energispring – Vi udvikler fremtidens bygninger 
 

(x) x  x (x) 

P7 Partnerskab om anvendelse af energimærkningsdata 
til brug for effektivisering i bygningsmassen i Aalborg 
Kommune 
 

x x    

P8 Revitalisering af BedreBolig Bornholm 
 

x  x  x 

P9 Effektivisering af folkeoplysende faciliteter 
 x x    

 

Et fælles succeskriterie for alle partnerskabsprojekterne er, at resultaterne af projekterne 
skal kunne bruges til grundlag i andre strategiske partnerskaber om energieffektivisering 
af bygninger. 

For at synliggøre indholdet i de enkelte partnerskabsprojekter gives i det følgende en 
kort overordnet introduktion til hvert af dem. Der redegøres for partnere og målgruppe, 
formål, overordnede succeskriterier, indhold samt status primo 2018.  
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P1. Det helhedsorienterede partnerskab 
Partnere 
Gladsaxe Kommune, Frederiksberg Kommune, Ballerup Kommune, Lyngby Taarbæk 
Kommune, Albertslund Kommune og Kuben Management 
Målgruppe  
Etageboliger 
Formål 
En digital platform skal skabe volumen i antallet af udbudte energibesparende tiltag 
der er identificeret ved screening el. lign. Dette skal smidiggøre proces fra identifice-
ring til udførelse af det energibesparende tiltag.  
Formålet er at få gennemført de mange mindre og større rentable energibesparelses-
arbejder i langt højere grad end det sker i dag.  
Overordnede succeskriterier 

- 25% af det identificerede rentable energioptimeringspotentiale realiseres 
- Øget vækst og bedre bundlinje i det lokale erhvervsliv 
- Forbedret data til at understøtte, styrke og målrette kommunernes klimaind-

sats 
- Smidigere indberetning af energibesparelser til forsyningsselskaberne 
- Garanteret salg af energibesparelse samt minimumspris for energibesparelsen 

Indhold  
- Etablering af partnerskab og samarbejdspartnere, der bringer værdikæden 

sammen fra boligejer til udførelse af energibesparende foranstaltninger 
- Udvikling af platform, hvor igennem håndværkere kan give tilbud på konkrete 

identificerede energibesparende tiltag. Platformen skaber volumen i opgaver, 
og skal derved gøre det attraktivt for de tilmeldte håndværkere   

- Samlet pakke til målgruppen: screening, udbud og tilbudsgivning, salg af ener-
gibesparelse og udførsel. En samlet pakke fra identificering til udførsel af ener-
gibesparelser skal gøre det lettere for målgruppen at realisere besparelserne. 

Status primo 2018: 
- Projektet følger tidsplanen 
- Partnerskabet er formaliseret 
- Følgegruppe for platformen til udførelse af energibesparende foranstaltninger 

(boligrepræsentanter, håndværkerrådet, Gladsaxe Håndværkerforening, Glad-
saxe Fjernvarme, Frederiksberg Forsyning samt Tekniq) er etableret og enga-
geret 

- Platformen er udviklet i en testversion  
- Forventeligt er platformen testet og klar til udrulning medio 2018 
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P2. ENIG - Energieffektivitet og indeklima i etageboliger 
Partnere 
Høje Taastrup Kommune, Hørsholm Kommune, Næstved Kommune, Lyngby-Taarbæk 
Kommune 
Målgruppe  
Etageboliger (almene afdelinger, ejerforeninger, andelsforeninger) 
Formål 
Det tværkommunale partnerskab og lokale netværk engagerer og motiverer ejen-
domsansvarlige til at renovere deres bygninger. 
Overordnede succeskriterier 

- Øge antallet af renoveringer med energibesparelser til følge 
- Fastholdelse af indsatsen hos den enkelte ejendomsejer 
- Udnytte effekten af renoveringen 

Indhold  
Partnerskabet ENIG vil udvikle og afprøve indsatser der fremmer energirenovering i 
etageboliger. Via det tværkommunale partnerskab, samt lokale netværk i kommu-
nerne, vil ENIG engagere ejendomsansvarlige til at renovere deres bygninger samt 
øge effekten af de gennemførte renoveringer gennem hensigtsmæssig adfærd hos le-
jerne samt forbedring af ejendomsfunktionærernes styring og service af bygningen. 
Følgende konkrete aktiviteter er en del af projektet: 

- Etablering af et netværk med mindst fem partnerskabsaftaler mellem 
kommunen og ejendomsansvarlig 

- Gennemførelse af tre adfærds- eller formidlingsindsatser rettet mod 
beboerne i hvert lokale netværk. 

- Gennemførelse af minimum 5 BedreBolig ejendomsgennemgange pr. kommune 
- Udarbejdelse af handlingsplan for hver ejendom, der har indgået en 

partnerskabs-aftale 
- Kursusdage på Teknologisk Institut med deltagelse af i alt 48 

ejendomsfunktionærer 
- Udvikling og afprøvning af planlagte værktøjer og modeller med evaluering af 

effekten 
- Opgørelse af forventede energibesparelser og investeringer 
- Afholdt afslutningsworkshop med deltagelse af 20 kommuner 
- Deltaget som oplægsholder på 3 – 5 konferencer 

 
Status primo 2018 

- Projektet følger tidsplanen 
- Alle partnerskabskommuner har etableret lokale netværk 
- Screening af beboeradfærd er udført og afsluttet 
- Erfaringsopsamling udarbejdes løbende i projektperioden 
- Ydet bidrag til videre udvikling af BedreBolig konceptet samt udført BedreBolig 

gennemgange 
- Ejendomsfunktionærkursus udviklet og afsluttet 
- Forankringsaktiviteter og formidlingsværktøjer er igangsat i alle fire partner-

skabskommuner. Fortsat udvikling af formidlingsværktøj i 2018 
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P3. Energiforum Sydhavn - Partnerskab om effektivisering og fleksibilitet i 
bygningers energiforbrug 
Partnere 
Aalborg Universitet, Områdefornyelsen, Kgs. Enghave Lokaludvalg, Teknik- og Miljø-
forvaltningen Københavns Kommune 
Målgruppe:  
Etageboliger og erhvervsejendomme 
Formål 
Etablering af en platform, der kan være katalysator og facilitator til opstart af nye 
partnerskaber inden for energieffektivisering og fleksibelt energiforbrug i bygninger.  
Overordnede succeskriterier 

- At vise, hvordan partnerskabet kan være en platform for involvering af aktører 
og samarbejder mellem leverandører og forbrugere. Partnerskabet vil støtte 5-
10 samarbejdsaftaler inden for energieffektivisering eller fleksibelt energifor-
brug i Sydhavnskvarteret 

- Skabe konkret viden om forskellige energiløsninger. Effekten af min. 5 forskel-
lige løsninger dokumenteres 

- Dokumentation af hvordan organisationsmodellen bliver beskrevet og udviklet i 
Energiforum Sydhavn kan være med til at facilitere og etablere nye samarbej-
der til realisering af energibesparelser 

- Energiforum Sydhavn skal være living lab for energieffektive og fleksible løs-
ninger. Det dokumenteres hvordan partnerskabet kan forankres og udvikles.  

Indhold:  
- Energiforum Sydhavn skal fungere som platform, der skaber, udvikler og facili-

terer samarbejde mellem bygningsejere, lejere, erhvervsorganisationer, forsy-
ningsselskaber, borgergrupper og lokale virksomheder med fokus på effektivi-
sering og fleksibilitet i bygningers energiforbrug.  

- Målet med partnerskabet er, at Sydhavn bliver et innovativt område i Køben-
havn, hvor der testes og demonstreres løsninger indenfor energieffektivisering 
og fleksibelt energiforbrug 

- Energiforum Sydhavn fokuserer på følgende kriterier for kommende projekter 1) 
borgerinvolvering – skabe forståelse for sammenhæng mellem energiforbedrin-
ger og komfortforbedringer, 2) sammenhæng mellem energiforbrug og energi-
forsyningen og 3) Sydhavn skal fortsat være attraktivt for beboere med lave 
indkomster  

-  
Status primo 2018: 

- Projektet følger ikke tidsplanen angivet i ansøgningen, da arbejdet med at mo-
bilisere aktørerne er tidskrævende. I starten af 2018 vil projektet skabe dialog-
fora med boligejere og erhvervsliv. 

- Kontakt til samarbejdspartnere herunder Radius og Hofor er etableret 
- Deltaget og igangsættelse af en række arrangementer rettet mod boligejere, 

virksomheder og forsyningsselskaber.  
- Projektet har igangsat aktiviteter, som start på fire forskellige områder, der 

dækker fleksibelt varmeforbrug med et målrettet måleprogram, etablering af 
fælles løsninger for mindre butikker, undersøgelse af etablering af varme-
pumpe samt energifællesskaber omkring fleksibel sammenkobling af varme- og 
elforsyning 
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P4. Smart Energi i almene boliger 
Partnere 
Boligselskabet Sjælland A/S, Roskilde Kommune, Fors A/S, erhvervsFORUM Roskilde 
Målgruppe:  
Almene boliger, etageboliger 
Formål 
Optimere boligselskabets formidling og beboerkommunikation ved brug data herunder 
faktiske energiforbrug på lejlighedsniveau til realisering af adfærdsændringer hos be-
boeren.  
Overordnede succeskriterier 

- En baseline udarbejdes til brug for evaluering af målopfyldelse 
- Der udvikles anbefalinger til smarte modeller og værktøjer for forbed-

rede og let anvendelige energidata mv. som udgangspunkt for kommu-
nikation med boligselskabets lejere om energiadfærd 

- Der udvikles, gennemføres og evalueres 4 af 5 definerede adfærdspro-
jekter 

- Der foreligger evaluering af afkølingseffekten hos forsyningsselskabet af 
adfærdsprojekter 

 
Indhold  
Den grundlæggende hypotese er, at det er muligt at opretholde samme komfort og 
samtidig reducere energiforbruget ved at påvirke beboernes energimæssige adfærd. 
 
Projektet indebærer:  

- Udvikling af model, der kan sammenkøre data fra BBR, CPR, målerfirma og bo-
ligselskabet. Herved er der mulighed for at målrette kommunikationen om ener-
giadfærd til den enkelte beboer.  

- Afprøvning og evaluering af fem forskellige adfærds- og kommunikationsindsat-
ser vedrørende energiforbrug, adfærd og indeklima 

Status primo 2018: 
- Projektet følger tidsplanen 
- Testafdelinger og referenceafdelinger til deltagelse i projektet er udvalgt 
- Afholdt konference for beboervalgte 
- Projektet er formidlet til relevante beboere 
- ’Blackbox’ model til håndtering og samkøring af data herunder håndtering af 

persondata er etableret. 
- I løbet af februar 2018 sendes første individuelle vejledninger ud til testafdelin-

ger  
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P5. Energieffektiviseringer gennem frivillige ambassadører 
Partnere 
Favrskov Kommune, Energitjenesten Midtjylland, Aura Rådgivning, Vedvarende Energi 
Aarhus,  
Desuden trækkes der på eksisterende partnerskab mellem Favrskov Kommune, Den 
Jyske Haandværkerskole,Videncenter Energi og Favrskov Erhvervsråd 
Målgruppe  
Boliger, primært parcelhuse samt SMV’er inden for landbrug, detailhandel og kontorer.  
Formål 
Opnå energibesparelser hos  borgere gennem involvering af frivillige ambassadører fra 
fællesskaber og lokale foreninger  
Overordnede succeskriterier 

- Motivere foreningsmedlemmer til at tage aktiv del i energirenovering 
- Aktivere og inddrage Favrskov Kommunes hidtidige erfaringer med energipro-

jekter og tilbud om energitjek 
- Opkvalificering af håndværkere 

Indhold  
I ’Energieffektiviseringer gennem frivillige ambassadører’ afprøves nye metoder til at 
nå bygningsejere samt SMV’er, som ikke selv opsøger rådgivning om energibesparel-
ser eller selv igangsætter energirenoveringer. I partnerskabet afprøves forskellige 
veje til energieffektiviseringer gennem konkurrence mellem foreninger og fællesska-
ber. Herigennem ønskes det afprøvet, om frivillige og ildsjæle kan motivere medlem-
mer af idrætsklubber, grundejerforeninger, handelsstandsforeninger o.l. til at igang-
sætte energirenoveringer af boliger samt små og mellemstore virksomheder. Projektet 
indeholder desuden aktivering og inddragelse af: 

- BedreBolig-fællesskab 
- Opkvalificering af lokale håndværkere 
- Foreninger og fællesskaber som motivator 
- Løbende kommunikation og dækning i lokale medier 

 
Status primo 2018: 

- Med enkelte ændringer i milepælsplanen følger projektet tidsplanen 
- Informationsmateriale om projektet, herunder aktivitetskatalog og presseom-

tale udarbejdet 
- Afholdt 4 initieringsmøder for foreninger 
- Udsendelse af personlige mails samt opkald til potentielle deltagere 
- Afholdelse af temaaften med deltagelse af ca. 30 boligejere 
- 6 foreninger engageret til konkurrencen 
- Tilfredsstillende antal foreninger er engageret men for lille aktivitet i hver. Kon-

kurrencemateriale genudsendes og konkurrencen udsættes til 2018, hvor der 
forventes større aktivitet. 

- Det er en udfordring at få engageret borgerne til at få realiseret identificerede 
energibesparende foranstaltninger. For at få aktiveret borgere planlægges med 
yderligere aktiviteter herunder termografering og beskrivelse af cases. 

- Projektet drejes fremadrettet over mod aktiviteter som ligger i forlængelse af 
kommunens varmeplan 

-  
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P6. Energispring – Vi udvikler fremtidens bygninger 
Partnere 
Københavns Kommune, Københavns Ejendomme og Indkøb, Castellum, Karberghus, 
Arup & Hvidt, Corpus Development, KLP Ejendomme, Danica Pension, PKA, Steen & 
Strøm Danmark, By & Havn, CPH Containers, DEAS, Newsec DATEA, Aberdeen, Vest 
Administration, Colliers International, Bygherreforeningen, Grundejernes Investerings-
fond, Lejernes LO Hovedstaden, ABF, HOFOR  
Målgruppe:  
Etageboliger (Andels- og ejerboliger), erhvervslejemål, kontorbygninger og butikscen-
tre 
Formål 
Formålet med nærværende projekt er at udvikle det nyligt oprettede partnerskab 
Energispring, så momentum bevares hvorved partnerne prioriterer og ser værdi i fort-
sat at deltage i aktiviteterne. 
Overordnede succeskriterier 
Energisprings organisering 

- Der er inden 31/12 2017 i samarbejde med partnerne beskrevet og godkendt en or-
ganisationsmodel, som giver svar på udviklingen de følgende 3-5 år hvad angår part-
nerantal, typer af partnere, mulig opdeling af partnerskabet i grupperinger, arrange-
menter for partnere efter interesser, samt finansieringsveje (Målt ved: Notat god-
kendt af partnerne). 

- Der er inden 1./10 - 2018 udviklet og testet internetkommunikationsform. Mindst 
75% af partnerne anvender løbende kommunikatonsformen og finder den værdifuld.  
Målt ved: hhv forespørgsel blandt partnerne samt optælling. 

- Der er inden 30/6 2018 udviklet og produceret videoer. 
- Mindst 75% af driftschefer blandt Energisprings partnere vil videreformidle video-

erne til deres driftspersonale og til samarbejdspartnere med hvem de har driftsaftaler 
med.Inden 31/12 2018 er demonstreret og evalueret værktøj til dialog mellem drifts-
personale og lejere i to ejendomme. (Vurdering af effekt foretages ved måling af for-
brug samt ved interview af involverede partnere).Der gennemføres dialog og work-
shops med mindst 4 af de større byer og med mindst 50 større bygningsejere inden 
udgangen af 2018. Der gennemføres møder med mindst tre forsyningsselskaber i de 
større byer. (Målt ved optælling) 

 
-  

Indhold:  
Formålet med det eksisterende partnerskab ’Energispring’, der blev indgået medio 
2016, er at accelerere energispareindsatsen ved indførelse af energirigtig drift og ef-
terfølgende gennemførelse af energirenoveringer i den eksisterende bygningsmasse. 
Målet er, at 17% af bygningsmassen i København er med i Energispring inden 2020. I 
Energispring forpligter parterne sig til at årligt at sætte mål for energibesparelser star-
tende med 3% første år. Nærværende projekt har følgende delaktiviteter og bidrager 
til at udvikle Energispring yderligere: 

- Udvikling af Energisprings organisering 
- Udvikling af Energisprings kommunikation og videndeling 
- Udvikling af uddannelseskoncept om effektiv drift for driftspersonale 
- Demonstration af redskab til at aktivere lejere 
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- Udbredelse til andre bygningsejere i de større danske byer 
Status primo 2018: 

- Projektet følger tidsplanen – med enkelte ændringer i milepælsplanen 
- Delaktivitet vedrørende organisering er afsluttet. Partnerskabet har besluttet 

den organisatoriske ramme for Energispring 
- I stedet for etablering af en blog oprettes en hjemmeside og LinkedIn profil 

første kvartal 18.  
- Afholdt to workshops 
- Løbende partnerskabsmøder med varierende temaer afholdt 
- Udvikling af kurser udgår fra projektet. Der fokuseres i stedet i 2018 på udvik-

ling af vidoer omhandlende bl.a. ventilation og fjernvarme , som partnerne er 
meget interesserede i.  

- Planlagt anvendelse af sociale medier i stedet for Borigo til kommunikation 
mellem driftspersonale og brugere / beboere 

- Afholdt oplæg om Energispring til KLs energigruppe 
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P7. Partnerskab om anvendelse af energimærkningsdata til brug for effektivi-
sering i bygningsmassen i Aalborg Kommune 
Partnere 
Aalborg Energicenter A/S, Aalborg Kommune, Himmerland Boligforening, Nørresundby 
Grundejerforening, NTI, ProDomus  
Målgruppe:  
Almene boliger og ejerboliger samt ejere/administratorer af erhverv 
Formål: 
Anvendelse af energimærkningsdata til identificering af potentielle boliger til energiop-
timering.  
Overordnede succeskriterier 

- Realiserede besparelser hos boligselskaber skal øges med 15% 
- Transaktionsomkostningerne ved realisering af energibesparelser hos mindre 

forbrugere må ikke overstige de gennemsnitlige omkostninger med mere end 
20% 

- Et boligselskab, en større bygningsejer samt kommunen anvender EMO-data 
som grundlag for arbejdet med reduktion af energiforbrug 

Indhold:  
Projektet har til formål at anvende energimærkningsdata til brug i fbm. energieffekti-
visering og –renovering i Aalborg Kommune. Dette skal bl.a. ske ved at gøre energi-
mærkningsdata tilgængelig, således der er let tilgang til information om boliger med 
potentiale for energibesparelse. Målet er at energicentret når længere ud til kommu-
nens borgere end det er sket tidligere. Projektet indebærer følgende elementer: 

- Vidensindsamling: overblik over energimærkede bygninger med energispare-
potentiale 

- Strategi: På baggrund af opnåede viden, udvikles strategi for hvordan Energi-
centret skal fremme energibesparelser hos de forskellige målgrupper 

- Udvikling af værktøjer: formidlingsarbejde, kvalitetssikring af energimærknin-
gen 

- Afprøvning af strategier og værktøjer via Energicentret 
- Gennemførelse: Energicentret gennemfører rådgivning til udpegede målgrup-

per 
- Evaluering og formidling 

Status primo 2018: 
- Projektet følger tidsplanen 
- Videnindsamling gennemført 
- Strategi for hhv. kommunale bygninger, etageboliger og parcelhuse udviklet 
- Organisering af partnerskabet 
- Kort der giver overblik over udvalgt bygningsmasse er udviklet 
- Gode muligheder for videreudvikling af kort til en mere smart brug af data i 

energimærket – der dog ligger udenfor partnerskabets ramme 
- Kortet afprøvet; erfaringen er, at det giver gode muligheder for at målrette 

energispareindsatsen 
- Kontakt til potentielle modtagere af energirenoveringer pr. brev og telefon 
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P8. Revitalisering af BedreBolig Bornholm 
Partnere 
Bornholms Regionskommune, Bornholms Energi og Forsyning 
Målgruppe:  
Boligejere 
Formål: 
At realisere energibesparelser der skal bidrage til energistrategien og bidrage til at 
Bornholm bliver et CO2-neutralt samfund inden 2025.  
Overordnede succeskriterier 

- 90 % af energivejledninger fører til energirenoveringer 
- Antallet af indberetninger af energibesparelser øges med 25% 
- At handlingsplan for den nye bæredygtige forretningsmodel igangsættes i 2018 

Indhold:  
Visionen for Bornholm er, at Bornholm er et CO2-neutralt samfund i 2025. En del af 
indsatsen for at nå målet er at udføre energirenoveringer af boliger og tilbyde gratis 
energivejledning til borgere som en del af BedreBoligBornholm (foretaget både før og 
efterprojektstart, dog med tilpasning af ordningen).  
Målet med det ene spor i projektet er, at 90% af energivejledningerne fører til energi-
renoveringer samt at antallet af indberettede energibesparelser øges med 25%. Målet 
nås bl.a. ved anvendelse af simuleringsmodel, telefonscreening og husbesøg samt vi-
dendeling i faglige netværk. 
Målet med det andet spor er at udvikle en økonomisk bæredygtig model, der kan sikre 
en langsigtet perspektivrig ordning. Aktiviteten indebærer involvering af bl.a. bran-
cheorganisationer og forretningsudvikling. 
Status primo 2018: 

- Med enkelte korrektioner i projektindholdet følger projektet tidsplanen 
- Vha. af Bornholms Energi og forsynings simuleringsmodel er der identificeret 

en bred gruppe af boliger med potentiale for energibesparelser. Målgruppen 
udvides og identificeringen fortsætter 

- Der laves ikke nye værktøjer til indberetning af energibesparelser hos forsy-
ningsselskabet, da omfanget af besparelser ikke er stort nok. I stedet laves en 
målrettet oplysningsindsats om indberetning af energibesparelser i 2018.  

- Udvikling af digitalt værktøj til indsamling af energirapporternes data samt ka-
tegorisering af energirenoveringspotentiale 

- Model for effektiv energirådgivning er implementeret. Screening vha. telefon-
rådgivning udpeger kandidater til husstandsbesøg og energirenovering. I 2017 
er der:  

o Udsendt elektroniske breve til 550 husstande mhp. telefonrådgivning 
o Afholdt 62 telefonrådgivninger mhp. husstandsbesøg 
o Gennemført 14 husstandsbesøg mhp. Konkretisering af energibespa-

rende foranstaltninger 
- Dialogmøde med byggebranchen afholdt, hvor Dansk Byggeri og Tekniq blev 

involveret i projektets styregruppe 
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P9. Effektivisering af folkeoplysende faciliteter 
Partnere 
Viborg Idrætsråd, Viborg Kommune, Viborg Fjernvarme, Børne- & Ungdomsorganisati-
onernes Samråd i Viborg 
Målgruppe:  
Foreninger og fritidsklubber 
Formål: 
Energirenovering af klubhuse og spejderhytter bl.a. ved brug af frivillige energikonsu-
lenter 
Overordnede succeskriterier 

- At udvikle og beskrive en model for lokale partnerskaber med private, offent-
lige og civile aktører til energieffektiviseringer i folkeoplysende faciliteter, der 
kan overføres til andre kommuner 

- At undersøge udfordringer og muligheder ved at ændre incitamentsstrukturen 
hos frivillige i en for dem sekundært område.  

- At partnerskabet får en relevant og direkte kontakt og tilbagemelding fra 
mindst 90 pct. af alle 129 klubber og foreninger 

- At mindst 33 pct. af alle klubber og foreninger iværksætter energibesparende 
tiltag allerede indenfor projektperiodens løbetid 

Indhold:  
Ved at skabe et lokalt partnerskab, der i højere grad end tidligere skaber et målrettet 
tilbud, der inddrager de lokale organisationer, som kender og er i direkte kontakt med 
de lokale idræts- og spejderklubber, skal der opnås energiforbedring af de bygninger i 
Viborg Kommune, der har folkeoplysende formål. Energiforbedringerne opnås bl.a. 
ved gratis energivejledning fra frivillige energikonsulenter, som er uddannet af Viborg 
Fjernvarme.  Målet er, at mindst 33% af klubber og foreninger iværksætter energibe-
sparende tiltag indenfor perioden.  
Projektet indebærer bl.a. udvikling af en model, der sikrer incitamentet for investering 
i energibesparelser i de lokale foreninger.  
Viborg kommune støtter alle tiltag med tilbagebetalingstid mindre end 10 år men også 
forbedringer der går ud over 10 år.  
Status primo 2018: 

- Uddannet 3 frivillige energikonsulenter 
- Taget kontakt til 129 foreninger/klubber vedr. ansøgningsmulighed til energire-

novering. 107 klubber har responderet på kontakten 
- Primo 2018 etableres kontakt til de foreninger, der ikke har svaret på de indle-

dende henvendelser 
- 10 klubber har udført energitiltag med TBT på over 10 år 
- I alt har 21 foreninger udført energitiltag 
- Udsendelse af nyhedsmails til foreninger 
- Etablering af ’strakspulje’ til mindre ansøgninger (max. 20.000 kr) 
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3. Tværgående temaer for partnerskaber om energioptimering 

De ni partnerskabsprojekter beskæftiger sig på forskellig vis med energieffektivisering af 
eksisterende bygninger. Projekterne har forskellige udgangspunkter men der er en række 
fælles interesseområder i projekterne. For at få mest mulig værdi ud af de ni projekter, 
skal relevant opnået viden i et projekt gøres tilgængeligt for et andet projekt. Der er her 
defineret 4 forskellige temaer for at systematisere videndelingen mest muligt.  

Der vil komme flere temaer til i løbet af 2018, når der genereres yderligere viden og re-
sultater i projekterne. Baseret på erfaringerne fra de 9 partnerskabsprojekter udvikles te-
matiske informationsark Som en del af delopgave 3. Informationsarkene bliver dermed 
tilgængelige til inspiration for kommende partnerskabsprojekter ultimo 2018.  

 

 

 

3.1. Digitale platforme og brug af data 

En række af partnerskabsprojekterne anvender digitale platforme, hvor data om bygnin-
ger, energiforbrug mm bringes i spil. Formålet med etableringen af platformene er at re-
alisere og fastholde energieffektiviseringer på en smartere og mere effektiv måde. De di-
gitale platforme har forskellige mål som bl.a. dækker undersøgelse af digitale platforme 
som et redskab til at nå slutbrugeren, hvor den endelige energibesparelse skal findes og 
som et internt redskab til at kortlægge energisparepotentialet i kommunens husstande. 

P1: Det helhedsorienterede partnerskab 
’Partnerskabet om energieffektive bygninger’ udvikler en platform som samler planlagte 
energioptimeringstiltag i etageboligbyggeriet i de fire partnerkommuner. Puljen af tiltag 

Partner-
skaber

Digitale 
platforme

Motivation

Kommuni-
kationsveje

Bruger-
adfærd
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skal gennem platformen videreformidles til de udførende, således at platformen virker 
som bindeled for boligejere/ejerforeninger og håndværkere/entreprenører. Metoden til i 
højere grad at få bygningsejere til at udføre energiforbedringer skal altså ske ved at gøre 
processen så let og ligetil, at bygningsejerne blot skal tilmelde sig på en hjemmeside og 
herefter blot sige ja eller nej til de energirenoveringstilbud, som bygningsejeren modta-
ger. Udover at gøre det nemt for bygningsejeren skal platformen også gøre udførelsen af 
de mindre energibesparende foranstaltninger attraktive for håndværkerne. Rationalet er, 
at platformen formidler et volumen og transaktionsomkostningerne for håndværkerne 
skulle derfor gerne reduceres.  

Udformningen af platformen sker gennem partnerskabet mellem de medvirkende kom-
muner, repræsentanter for boligejerne/foreningerne, relevante forsyningsselskaber og 
repræsentanter for de udførende i form af håndværksforeninger og brancheorganisatio-
ner. Gladsaxe Kommune har haft samtaler med potentielle værter for platformen samt 
IT-udbydere. Platformen skal drives af en privat virksomhed da en kommerciel drift af 
platformen kan sikre platformens bæredygtighed på længere sigt.  

En demoversion af platformen er udviklet, og skal nu testes. Resultatet heraf vil afgøre 
tilpasningen af platformen i den videre proces.  

 

P4: Smartenergi i almene boliger 
I partnerskabet ”Smart Energi i almene boliger” er der udviklet et værktøj til håndtering 
af data fra følgende kilder: 1) BBR register, 2) CPR register, 3) målerfirma (dvs. målte 
enheder af varmeforbrug i lejlighederne) og 4) boligselskabet. Værktøjet kaldes en 
Blackbox, som skal sikre at de enkelte inputgivere ikke får kendskab til input fra de øv-
rige inputgivere. Således kan boligselskabet ikke trække fx personfølsomme oplysninger 
på individniveau som kommunen har leveret til modellen.  

Formålet med etablering af blackbox modellen er at kunne give en mere individualiseret 
vejledning i forbindelse med påvirkning af beboernes adfærd. Output kommer på aggre-
geret form, så det ikke kan henvises til den enkelte beboer. Baseret på data fra de for-
skellige kilder bliver beboerne bliver inddelt i arketyper – og boligselskabet kan dermed 
levere individualiseret vejledning. 

 
P8: Revitalisering af BedreBoligBornholm  
Bornholms Energi og Forsyning har udviklet et simuleringsværktøj, som kan vise de 
fremskridt Bornholm gør på energiområdet samt simulere konsekvensen af energirelate-
rede beslutninger før de tages. Simuleringsmodellen håndterer hele det Bornholmske 
energisystem, el, varme og transport baseret på aktuelle forbrugs- og produktionstal 
samt ejendomsdata fra BBR og KMD samt vejrdata fra DMI. Simuleringsmodellen blev i 
denne sammenhæng anvendt til at identificere den bygningsmasse på Bornholm, som 
vurderes at have størst potentiale for energirenovering.  
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Simuleringsværktøjet blev således anvendt i forbindelse med udbuddet om en energiråd-
givningsydelse, således at den mest kritiske bygningsmasse defineret ud fra simulerings-
værktøjet modtog tilbud om energivejledning. På denne måde kan energibesparelsesind-
satser målrettes til de områder, hvor en energirenovering har den største effekt. Erfarin-
gen med værktøjet er, at det effektivt har dannet grundlag for udbuddet, og at der fort-
sat er en løbende feedback fra energirådgivningens for at tilpasse og målrette datagrund-
laget. 

 
 
P7: Partnerskab om anvendelse af energimærkningsdata til brug for effektivisering i byg-
ningsmassen 
Siden 2014 har Aalborg Energicenter arbejdet på udviklingen af et digitalt kort, der kan 
give brugeren et overblik over en udvalgt bygningsmasse og de energisparepotentialer, 
der eksisterer for den givne bygningsmasse. Værktøjet er baseret på de data, som ligger 
til grund for energimærket. Efter stiftelsen af partnerskabet er der kommet forslag til for-
bedringer og ændringer som er indarbejdet i værktøjet. Det digitale værktøj giver Aal-
borg Energicenter mulighed for at målrette energispareindsatsen specifikt mod de områ-
der, hvor potentialet for energibesparelser er størst. Dermed kan udgifterne forbundet 
med energibesparelser sænkes.  

De foreløbige afprøvninger af kortet viser, at energisparepotentialer kan analyseres på en 
let og overskuelig måde for de enkelte bygningstyper. De mange filtreringsmuligheder og 
kortets simple opbygning giver, ifølge Aalborg Energicenter, godt overblik og gør værktø-
jet brugervenligt. Bl.a. på baggrund af dette værktøj har Aalborg Energi besluttet at 
igangsætte kampagnen ’Find Energien’ der har til formål at øge mængden af energibe-
sparelser både i boliger og liberalt erhverv.   

Omkostningerne forbundet med gennemførelse af energibesparelser i det private bolig-
segment er relativt høje for Aalborg Energicenter. Ved at opsætte fjernaflæste målere og 
anvende det digitale kort, forventer Aalborg Energicenter at kunne reducere transakti-
onsomkostningerne til realisering af energibesparelser hos den mindre forbruger. Desu-
den ønsker energicenteret at udvikle en app, der giver brugeren adgang til sit forbrug af 
el, fjernvarme og vand samt energibesparende tiltag i boligen.  

 

P6: Energispring – Vi udvikler fremtidens bygninger 
Energispring ser et uudnyttet potentiale for at nedbringe energiforbruget i etageejen-
domme gennem energistyring og optimering af drift af installationerne til varme og vand 
samt el til ventilation og belysning. Dette kræver, at driftspersonalet er engageret og op-
dateret omkring viden på området. Til dette formål vil Energisprings partnere blive gjort 
opmærksomme op allerede eksisterende kursustilbud for driftsfolk og derudover udvikle 
videoer som bl.a. dækker emnerne ’effektiv drift af varmecentraler’, ’ventilation’ og ’LED-
belysning’. Videoernes formål er at informere driftspersonale om relevante/aktuelle em-
ner om drift.  
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Københavns Kommune erfarer, at der blandt partnerskabskredsen ikke er et stort behov 
for uddannelse af viceværter og ejendomsfunktionærer og at eksisterende kurser vil 
være tilstrækkelige til dette formål. Der er til gengæld tydelig efterspørgsel på lettilgæn-
geligt videomateriale, hvilket blev bekræftet på et større møde, afholdt i partnerskabs-
kredsen i juni 2017.  

Drejebøger til videoer er under udarbejdelse. Tilbud på videoproduktionen forventes i 
hænde inden udgangen af 2017.  

 

3.2. Fastholdelse af motivation 

Fastholdelse af motivationen til deltagelse i partnerskabsprojekter samt stiftelse af et 
partnerskabsprojekter kan tilgås med mange forskellige metoder. At skabe interesse for 
at deltage i et partnerskab kan vise sig at være en udfordring, hvilket enkelte partner-
skaber er stødt ind i. Metoder anvendt til stiftelse og drift af partnerskabsprojekterne be-
lyses, samt evaluering heraf.  

P2: ENIG - Energieffektivitet og indeklima i etageboliger 
Partnerskabet ENIG er stiftet gennem kontakter ved de deltagende kommuner, således, 
at partnerskabet er udviklet gennem den enkelte kontaktperson. Partnerskaberne mødes 
til netværksmøder, hvor der er godt fremmøde. En forklarende årsag kan være måden 
netværket er stiftet på – at det ikke er et partnerskab, der er stiftet ’udefra’, men at der 
er en personlig forbindelse mellem partnerskaberne.   

Det tekniske personale i boligforeningerne deltager også i netværksarrangementerne og 
får stort udbytte af deltagelsen. Foruden netværksarrangementer deltager drifts- og tek-
nikpersonale i uddannelse omhandlende både teknik og adfærd i boligforeninger. På kur-
set er der 12 pladser pr. kommune og det er meningen, at det uddannede driftspersonale 
skal fungere som ambassadører for andet driftspersonale i kommunen. Kurset skal 
hjælpe til at få det bedst mulige ud af brugerne. Kurset har haft god tilslutning og gene-
relt har der været positive tilbagemeldinger, men hvorvidt der er succes med anvendelse 
af driftspersonale som ambassadører afklares først i 2018. Kurset afholdes ved Teknolo-
gisk Institut og er udviklet i samarbejde mellem TI og partnerskabet.   

 
P6: Energispring – Vi udvikler fremtidens bygninger  
Ved partnerskabsmøderne, som afholdes i Energispring, oplever Københavns Kommune 
kontinuerligt god tilslutning og engagement fra parternes side. Tilbagemeldingerne giver 
udtryk for, at deltagerne får noget ud af at komme på møderne. 

Det er hensigten med møderne, at partnerskaberne skal netværke, således at deltagerne 
på de enkelte møder har samme ledelsesansvar eller praktisk ansvar. Ved at lave forskel-
lige arrangementer med forskelligt fokus og deltagelse målrettes emnerne for møderne, 
og deltagerne synes de får noget ud af at deltage. Deltagerne på møderne bliver spurgt 
fra gang til gang, hvad der er interesse for at drøfte på det efterfølgende møde, hvilket 
kan være medvirkende til at fastholde interessen i partnerskabsprojektet.  
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P3: Energiforum Sydhavn  
En del af projektet Energiforum er, skabe en platform, som kan facilitere og udvikle sam-
arbejder med fokus på energiforbrug og har til formål at nedbryde barrierer mellem de 
aktører, som leverer energiløsningerne og bygningsejerne (forbrugerne) da projektet skal 
afdække, hvordan tarifvariation kan bidrage til optimering af energiforbruget. At få ind-
draget de store energiselskaber er derfor nødvendigt, men det har vist sig svært at få 
partnerskabet på benene, og involveret de store energiselskaber. Hvorfor de store ener-
giselskaber har været svære at få i spil er endnu ikke belyst. 

 
 
P7: Partnerskab om anvendelse af energimærkningsdata til brug for effektivisering i byg-
ningsmassen  
Partnerskabet om anvendelse af energimærkningsdata til brug for energieffektivisering i 
bygningsmassen har til formål at øge mængden af realiserede energibesparelser hos bo-
ligejere, boligselskaber mf. Derfor er det essentielt at have boligselskaber med i partner-
skabet – og gerne store boligselskaber – for at kunne udvikle projektet målrettet. De to 
boligselskaber, som havde givet tilsagn om, at de ville være med i partnerskabet har væ-
ret passive og svære at aktivere. Derfor er de to parter nu udskiftet med en ny partner, 
(ProDomus) som er ejendomsadministrator. Hvorfor der har været manglende respons 
fra de store boligselskaber er endnu ikke afdækket, men Aalborg Energicenter håber, at 
de på et senere tidspunkt kan deltage i partnerskabet. 

  

 

3.3. Kommunikationsveje 

For at nå ud til borgere og SMV’er, hvor der potentielt kan ligge en energibesparelse, an-
vender partnerskaberne mange forskellige metoder og platforme. Nogle kommunikati-
onsveje viser sig mere effektive end andre, hvilket kan danne grundlag for fremtidige 
metoder til at skabe kontakt til borgere og SMV’er med energisparepotentiale.    

P7: Partnerskab om anvendelse af energimærkningsdata til brug for effektivisering i byg-
ningsmassen i Aalborg Kommune 
Kommunikationsveje: Breve, telefonopkald 

Aalborg energicenter har siden 2014 tilbudt gratis energitjek til boligejere, boligforenin-
ger o.l. i Aalborg. Der laves indledningsvist en potentialevurdering af bygningerne,. Byg-
ningsejere med det største energisparepotentiale er blevet kontaktet pr. brev med tilbud 
om energigennemgang. Det har vist sig at være svært at motivere private boligejere til 
at realisere de energibesparende forslag, som er registreret i energimærkningen. ENS 
projektet giver Aalborg Energicenter mulighed for at kontakte de bygningsejere admini-
stratorer o.l., som ikke har svaret på henvendelsen pr. brev. Bygningsejerne bliver nu 
kontaktet via telefon, hvor der foreløbigt er god respons. Gennem partnerskabsprojektet 
når Aalborg Energicenter dermed ud til kunder de ikke har kunnet nå tidligere. Hvor 
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mange energirenoveringer der kommer ud af den telefoniske kontakt er der ikke lavet 
opgørelse på endnu, da denne proces først startede i november 2017.  

 
P9: Effektivisering af folkeoplysende faciliteter  
Kommunikationsveje: Nyhedsmails, direkte mails til klubformand eller lign., omtale på 
diverse møder  

I projektets første år er der udsendt 6 nyhedsbreve og 2 direkte mails for at etablere 
kontakt til foreninger, hvor der kunne være potentiale for energioptimering. Desuden er 
muligheden for at få tilskud til energirenovering samt mulighed for gratis konsultation fra 
en frivillig energivejleder blevet nævnt på repræsentantskabsmøder, større foreningsfor-
samlinger samt dialogmøder i forskellige sammenhænge. Viborg idræt har oplevet en fin 
interesse fra foreningerne. Det viser sig, at der er størst respons på personlige mails di-
rekte til foreningerne eller navngivne personer i foreningerne. I 2018 vil Viborg Idrætsråd 
følge op med telefonisk kontakt til de foreninger, der ikke har meldt tilbage.  

P5: Energieffektiviseringer gennem frivillige ambassadører 
Kommunikationsveje: Biblioteker, hjemmeside, pressen, konkurrence, telefonopkald 

Formålet med partnerskabsprojektet i Favrskov Kommune er bl.a. at inddrage ildsjæle og 
bruge dem (og foreninger) som indgangsvinkel til kommunens borgere for at igangsætte 
energirenoveringer. Specifikt gøres det ved at etablere en konkurrence, hvor foreninger 
kan modtage kontante præmier, hvis de formidler kontakt til borgere, SMV’er eller andre, 
som herefter igangsætter energibesparende foranstaltninger. I løbet af 2017 har Favr-
skov kommune ikke tildelt præmier til nogle organisationer, da kommunen vurderer, at 
der ikke har været nok deltagere. Det er erfaringen fra projektet, at de frivillige organisa-
tioner er svære at komme i kontakt med – muligvis fordi de i forvejen modtager tilbud 
om deltagelse i mange andre aktiviteter. Erfaringen fra projektet viser også, at der ska-
bes bedst kontakt til foreningerne via telefonopkald. Kommunens andre tiltag for at ’re-
klamere’ for konkurrencen har været via kommunens hjemmeside, i dagspressen samt i 
forbindelse med Favrskovs klimauge, hvor konkurrencen blev omtalt og fremvist på fire 
af kommunens biblioteker.  

Selvom kommunikationsvejene har været forskelligartede, er det Favrskov Kommunes 
erfaring, at telefonkontakt giver bedst og mest omfattende respons.  Om konkurrence-
metoden i sig selv er et brugbart redskab til at skabe engagement i forbindelse med 
energirenoveringer og –optimeringer kan der ikke konkluderes på endnu.  

 

P8: Revitalisering af BedreBolig Bornholm  
Kommunikationsveje: Brev via e-boks, telefonrådgivning, husstandsbesøg 

Simuleringsværktøjet, som beskrevet under 4.2 Digitale Platforme danner, som beskre-
vet, grundlag for energivejledningssamtaler. Målgruppe 1 – de mest kritiske husstande – 
var således helårsboliger uden for fjernvarmeområdet med registreret oliefyr, som blev 
kontaktet gennem et brev i e-boks og udgjorde i alt 550 husstande. På baggrund af e-



 

 

 Side 25 af 27 

boks henvendelserne, reagerede 62 boligejere, som ønskede en energigennemgang af 
deres bolig. Disse 62 husstande modtog én times telefonrådgivning. Af disse 62 boliger 
vurderede rådgiverne, at 50% egnede sig til energirenovering og disse husstande mod-
tog et husstandsbesøg.  

Erfaringen med ordningen er, at telefonrådgivning forud for husstandsbesøg betyder, at 
projektet opnår større effekt af energirådgivningsydelsen, da flere boliger kan screenes 
for samme rådgivningsomkostning. En henvendelse på 62 ud af 550 var ikke i overens-
stemmelse med hvad partnerskabet forventede og derfor vil man i projektet fremover 
udvide målgruppen væsentligt og/eller tage andre metoder i brug for at gøre husejere 
med energirenoveringspotentiale opmærksomme på ordningen. Hvad disse metoder vil 
komme til at udgøre er ikke afklaret endnu.   

 

P6: Energispring – Vi udvikler fremtidens bygninger  
Til videndeling mellem parterne samt eksternt var det planlagt, at København Kommune 
ville udvikle en blog. Kommunikationen mellem parterne og eksterne skal være målrettet 
til både ledelse og driftspersonale, være to-vejs kommunikation og være let at finde in-
spiration til energibesparelse. Efter muligheden og interessen for stiftelse af en blog er 
blevet undersøgt viser det sig, at det er meget omkostningstungt at drive en blog og 
mere krævende at få aktivitet på en blog end først antaget. I stedet vil der i 2018 blive 
udviklet en hjemmeside og en LinkedIn profil.  

 

3.4. Brugeradfærd 

Ikke kun klimaskærmen har indflydelse på energiforbruget i en bolig – det har beboerne i 
høj grad også. De partnerskabsprojekter, der beskæftiger sig med beboernudging har 
forskellige tilgangsmetoder. Fælles for alle partnerskabsprojekter omhandlende beboer-
nudging er, at projekterne endnu ikke har resultater for, hvordan nudging har haft effekt 
på energiforbruget. Dog foreligger der en foreløbig evaluering af, hvilke metoder der er 
anvendt til nudging, og hvordan de har fungeret.   
 
P4: Smartenergi i almene boliger 
I Boligselskabet Sjælland afprøves 5 metoder til aktivering og involvering af beboere som 
et redskab til energieffektivisering. Det afdækkes dermed hvilke metoder, der har bedst 
effekt, når det drejer sig om aktivering af engagement hos beboere og i sidste ende kon-
kludere, hvordan beboeradfærd bedst påvirkes. Metoderne består i: Rådgivning om ener-
giadfærd; løbende information om status i forhold til acontobeløb; betydning af, om af-
senderen af kommunikation er boligselskab eller forsyningsselskab; betydning af, om 
kommunikation sker direkte i forlængelse af en renovering eller ej; betydning af, at nogle 
beboere giver samtykke til at blive rådgivet og andre ikke gør. Indsatserne udføres desu-
den med kontrolgrupper for alle metoder. Et vigtigt element i de fem indsatser er også at 
inddrage lokale beboerdemokratier. 
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Der er indledningsvist formidlet generelt om projektet på de udvalgte afdelingers hjem-
mesider. Beboere er blevet kontaktet pr. brev omkring projektet – dette brev giver desu-
den beboerne mulighed for at melde sig ud af projektet, hvis der skulle være nogen, som 
ikke ønsker at deltage.  

 
P2: Energieffektivitet og indeklima i etageboliger 
Lejerne i de deltagende boligforeninger skal igennem projektet informeres og inspireres 
til en hensigtsmæssig energimæssig adfærd, der gør det muligt opnå den beregnede 
energibesparelse gennem forsøg med adfærd, synliggørelse af forbrugsdata o.l. Beboer-
nudging er foregået ved brug af Facebook, opslag i opgangene samt foldere som er leve-
ret direkte til beboerne. Den foreløbige evaluering af projektet og brug af kommunikati-
onsvejene til nudging viser, at beboerne modtager den ønskede information – hvorvidt 
nudging har en effekt på energiforbruget ligger der ikke evaluering af endnu.  

Til underbygning af beboernudging uddannes driftspersonale i hensigtsmæssig drift, som 
desuden styrker driftspersonalet i at informere lejerne til rigtig brug og forståelse af de 
nye muligheder i bygningen. Dermed foregår nudging også gennem driftspersonalet i bo-
ligforeningerne. Man kan endnu ikke konkludere på, om forsøg på ændring af brugerad-
færd gennem denne kanal har været en succes. Selvom om projektet lykkes med bebo-
ernudging er der stadig en udfordring i forbindelse med at fastholde brugeradfærden ef-
ter projektets afslutning.  

 
P3: Energiforum Sydhavn  
Energiforum er et projekt, som fokuserer på effektivisering og fleksibilitet i bygningers 
energiforbrug. Effektivisering og fleksibilitet skal bl.a. opnås ved adfærdsregulering af 
brugerne ved at ændre på afregningsmetoderne for el. En fleksibel afregningsmetode 
skal være en motivationsfaktor til at ændre sit energiforbrug til at være mere hensigts-
mæssig. Energiforum vil med tiden vise eksempler på, hvordan energiomlægningen kan 
foretages. Endnu foreligger der ingen konkrete resultater, der ind til videre har haft fokus 
på etablering af partnerskabet og at inddrage de mest relevante samarbejdspartnere.  
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4. Videre arbejde 

I løbet af 2018 afholder Teknologisk Institut telefoninterviews med de ni partnerskaber. 
Formålet med samtalerne er at være ajour med udviklingen og resultaterne i de enkelte 
projekter. Denne viden skal dels bruges til at koble partnerskaber sammen som har fæl-
les interesser og til at få information og data til at udarbejde slutrapporten.  

Slutrapporten tager udgangspunkt i sammenfatningen og det tidligere udarbejde katalog. 
Rapporteringen opdateres med ny viden opsamlet i løbet af 2018 og erfaringer om nye 
tværgående temaer.  

Baseret på sammenfatningen udarbejdes tematiske informationsark, der kan anvendes 
direkte til information og læring for fremtidige kommunale partnerskaber. 

 

 

 


