
 

0 
 

 

 

 

PILOTPROJEKT 

BRÆNDGÅRDSPARKEN  
 
Energikrav og beboernes energiforståelse og adfærd 
før og efter en energirenovering 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   BOLIGSELSKABET FRUEHØJGAARD - 2015  



 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PILOTPROJEKT BRÆNDGÅRDSPARKEN 
Rapporten er udarbejdet for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Al-
menNet, Bygherreforeningen og Ejendomsforeningen Danmark, af Morten 
Hove Andersen, Boligselskabet Fruehøjgaard, i samarbejde med Ole Mi-
chael Jensen, SBi | Aalborg Universitet, der har bistået med dataanalyser og 
faglig sparring.  
 
Rapporten er færdigredigeret af Graves Simonsen, Bygherreforeningen. 
 
Fotos: Fruehøjgaard og Bygherreforeningen. 
 
Forfatterne er ikke ansvarlige for resultater og konklusioner i denne rapport 
ved andres eventuelle anvendelser heraf, men ved citater skal kilde angives. 
 
Marts 2015 
 
Projektet har været støttet med midler af Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
strikters almene forsøgspulje. 



 

2 
 

 

Forord 

Den eksisterende boligmasse i Danmark står overfor tre store udfordringer: 
efterslæb i forhold til almindeligt vedligeholdelsesbehov, beboernes behov 
for og ønsker til bokomfort og godt indeklima, samt nedbringelse af energi-
forbruget i den almindelige bygningsdrift. Sidstnævnte indgår i den overord-
nede politiske strategi for udfasning af fossile brændsler og omstilling til ved-
varende energikilder, således at der kan nås en målsætning om CO2-neutra-
litet i klimabelastningen i forbindelse med opvarmning af bygninger senest i 
2035. 
 En sådan målsætning fordrer mange forskellige tiltag, herunder ikke 
mindst udvikling af nye energiformer, omstilling og effektivisering af energi-
produktionen og –distributionen, men det er samtidigt en udbredt opfattelse, 
at målet ikke kan nås uden at spare på energien i bygningsdriften. Det bety-
der, at alle bygningsejere i Danmark – med eller uden hjælp fra beboerne og 
brugerne – skal yde hvert deres bidrag til opfyldelse af målsætningen, pri-
mært gennem energioptimering af bygningsmassen.  

Denne indsats byder på en række udfordringer, der i hovedtræk er li-
gefrem proportionale med bygningernes alder. Jo yngre bygningerne er, jo 
nemmere kan de bringes op i en bedre energimæssig standard, og jo færre 
hensyn vil der typiske skulle tages i forhold til byggetekniske og bygningskul-
turelle spørgsmål. 

I den almene boligsektor er der mange ambitioner om at energiopti-
mere i sammenhæng med større renoveringer og moderniseringer, der skal 
sikre at denne del af boligmassen fortsat er attraktiv mange år frem i tiden. I 
tråd med beboerdemokratiet er det naturligt samtidigt at fokusere på, hvor-
dan beboerne kan bidrage til reduktionen af energiforbruget. Det kræver 
imidlertid engagement fra boligorganisationernes side at øge beboernes be-
vidsthed om energiforbruget. Ikke mindst efter endt renovering, hvor erfarin-
gerne viser, at de opnåede energibesparelser i optimerede boligejendomme 
ofte konverteres til komfortforbedringer fx i form af højere stuetemperatur. 
 Bebyggelsen Brændgårdsparken i Herning har gennemgået en omfat-
tende energifokuseret renovering, og der har i den forbindelse været et øn-
ske om at afdække væsentlige spørgsmål: Er det muligt at kontrollere, om 
indsatsen for at spare energi opfylder forventningerne, og motiveres bebo-
erne til at spare energi, når de har energirenovering af deres bolig tæt inde 
på livet?  
 Med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er der gen-
nemført en række målinger og analyser af forskellige effekter af energireno-
veringen af netop denne bebyggelse, hvor hensigten har været at skabe al-
mengyldige resultater til gavn for den for generelle videreudvikling af den 
sammenlignelige del af boligmassen. Effektanalyserne fremgår af denne 
rapport, der desuden peger på en række anbefalinger til, hvor man som bo-
ligorganisation med fordel kan prioritere sin energisparende indsats. 
 Det er projektpartnernes håb, at andre vil gøre brug af resultaterne og 
anbefalingerne forud for kommende, større energioptimerende renoveringer, 
og ikke mindst få skærpet opmærksomheden på at få afstemt forventnin-
gerne til, hvor store faktiske energibesparelser, der realistisk kan nås gen-
nem forskellige tiltag. 
 Forsøgene i Brændgårdsparken er gennemført som et pilotprojekt un-
der ’Handlingsplan for energirenovering af lejeboliger’, der har været initieret 
i et samarbejde mellem AlmenNet, Bygherreforeningen og Ejendomsforenin-
gen Danmark. 
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Sammenfatning og konklusioner 

Renoveringsprojektet i Brændgårdsparken i Herning adskiller sig ikke næv-
neværdigt fra en lang række af de energioptimerende projekter, der i disse 
år gennemføres i mange almene boligbebyggelser fra 1960-erne og 1970-
erne. Bebyggelsens indbyggede problemstillinger i forhold til byggeteknisk 
kvalitet, energiforbrug og indeklima er således almindelig kendt i denne type 
byggeri, når de betragtes ud fra en nutidig standard. 

Det særlige ved dette renoveringsprojekt har været supplementet af 
vedvarende energiløsninger, der endnu ikke er konventionelle i almene 
energirenoveringsprojekter, og at der via pilotprojektet har været tilført ekstra 
ressourcer til målinger, forbrugsmonitorering, beboerdialog og analyser, der 
ligger ud over det sædvanlige 
 
Pilotprojektet i Brændgårdsparken i Herning har således været fokuseret på 
at afklare, hvor langt man kan nå med en energirenovering af en større bo-
ligejendom med og uden adfærdspåvirkning, og hvor langt en sådan indsats 
rækker i forhold til at leve op til moderne energikrav. På den baggrund blev 
der på forhånd stillet tre spørgsmål til besvarelse: 
 
1. Lever det faktiske energiforbrug efter renoveringen af bebyggelsen op til 

energikravene i Bygningsreglementet 2008, der var målsætningen? 
2. Hvor meget påvirker korrekt og bevidst energiadfærd det samlede energi-

forbrug i en bebyggelse som Brændgårdsparken?  
3. Leder energirenovering i sig selv til øget bevidsthed omkring energifor-

brug? 
  
De tre spørgsmål er søgt besvaret ved dels at gennemføre en sammenlig-
nende beregning mellem det forventede resultat i henhold til projektet, og 
dermed målsætningen, og de faktisk opnåede resultater, dels ved at iværk-
sætte en række forsøg med oplysning om og påvirkning af energiadfærden 
blandt beboerne. 

Målsætning ikke opfyldt 
Den ambitiøse målsætning for renoveringen af Brændgårdsparken var, at 
bebyggelsen efter renoveringen skulle leve op til energikravene i BR08, dvs. 
at energiforbrug til varmt vand og ventilation og energitab gennem klima-
skærmen ikke måtte overstige kravene til nybyggeri i 2008. Dette mål blev 
ikke opfyldt, hvis man lægger det målte forbrug efter renoveringen til grund.  
 
I måleperioden har forbruget ligget på 103 kWh/m2, dvs. en besparelse på 
eller 43 kWh/m2 i forhold til de 146 kWh/m2, der var udgangspunktet før re-
noveringen. Korrigeres der for et øget varmtvandsforbrug, en øget stuetem-
peratur samt gevinsten ved egen el-produktion ved solceller, kommer det 
beregnede forbrug jf. principperne i BR08 ned på 92 kWh/m2. Imidlertid stil-
ler BR08 krav om, at en bygnings energiforbrug inkl. varmt vand ikke må 
oversige 70 kWh/m².  

I praksis har pilotprojektet vist, at det reelt ikke er muligt at sammen-
ligne målt og beregnet forbrug, da ikke mindst forbrugeradfærd spiller afgø-
rende ind. Dertil kommer håndværksmæssige udførelser, indregulering af 
ventilationsanlæg, usikkerhed omkring tillæg af varmt vand, bygnings-el mv. 
 
Dette faktum gør det desværre vanskeligt at efterprøve effekten af en gen-
nemført energirenovering, og dermed om resultatet står mål med investerin-
gen1.  

                                                      
1 Se også rapport vedr. Pilotprojekt Hornemanns Vænge 1-55, Valby, der findes på www.bo-energi.net 
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Effektiv forbrugseksponering er håndholdt 
I forsøget på at besvare spørgsmålet om, hvor meget korrekt energiadfærd 
og bevidsthed om eget forbrug blandt beboerne påvirker det samlede ener-
giforbrug, blev der gennemført 4 delmålinger samt en årsmåling af forbruget 
for en forsøgsgruppe på 8 lejligheder. Målingerne blev foretaget over et år 
fra oktober 2013 til oktober 2014. 
 
Ved delmålingerne blev der hver gang foretaget en måling af forbruget på 1-
1½ måned, som derpå blev sammenholdt med en måling udført 1-1½ må-
ned tidligere. Det kunne ikke undgås, at målingerne kom til at omfatte perio-
der med ferie eller helligdage, hvilket gjorde at resultaterne af de enkelte del-
målinger tog sig forskelligt ud. Til gengæld bidrog delmålingerne til, at der 
var fokus på emnet energi henover hele året, hvilket viste sig effektivt i for-
hold til rumopvarmningen. 
 
Årsmålingen viste, at der samlet set blev sparet 35 % på rumopvarmningen 
og 5 % på vandforbruget sammenlignet med året før. For strømforbruget var 
det ikke muligt at sammenholde måleresultater med året før. Her blev sam-
menligningen derfor foretaget med erfaringstal fra Dong Energy. Med et gen-
nemsnitlig forbrug på 2.262 kWh pr. lejlighed pr. år karakteriseres dette som 
et meget lavt forbrug. 
 
Samtidig med målingerne blev beboerne tilbudt visualisering af deres for-
brug via digitale skærme i lejlighederne. Desuden blev der udleveret infor-
mationsfoldere, tekniske hjælpemidler, og de pågældende beboere fik tilbudt 
rådgivning fra en energirådgiver i det omfang, der var behov herfor. 
 
Som det fremgår af rapporten blev skærmene en teknologisk og ressource-
mæssig udfordring, og ud fra en samlet vurdering af de opnåede besparel-
ser og beboernes reaktioner, har effekten af denne form for synliggørelse 
ikke stået mål med forventninger og investering.  
 
Parallelt med den teknologisk baserede synliggørelse blev der gennemført 
en lang række andre analoge tiltag fra boligforeningens side, dvs. beboer-
møder, uddeling af informationsmaterialer, opfølgning med personlige besøg 
og 1:1 dialog og vejledning. 
 
Ud fra spørgeundersøgelser og interviews med beboerne vurderes det, at de 
besparelser, der trods alt er opnået og som måtte kunne henføres til ændret 
adfærd, er opnået gennem disse ’håndholdte’ tiltag, som dog har været me-
get ressourcekrævende, og næppe vil være realiserbare inden for almindelig 
driftsøkonomi - hvert fald kun i reduceret og meget målrettet format.  

Øget forbrugsbevidsthed vanskelig 
Endelig var der spørgsmålet om, hvorvidt energirenovering i sig selv er med 
til at øge bevidstheden omkring energiforbrug. Dette kan umiddelbart være 
vanskeligt at påvise i praksis, men en sammenligning af varmeforbruget for 
en gruppe af ’gamle’ lejere, dvs. lejere, der har boet i Brændgårdsparken 
både før og efter renoveringen, med forbruget for en gruppe af ’nye’ lejere, 
dvs. lejere, som er flyttet ind efter renoveringen, viser, at de ’gamle’ lejeres 
forbrug af rumvarme ligger ca. 9 % højere samtidig med at deres vandfor-
brug ligger ca. 14 % højere end de ’nye’ beboeres. Derudover viser en ana-
lyse, at de ’gamle’ lejeres forbrugsmønster ændrer sig meget fra før renove-
ringen til efter renoveringen, hvilket kan være mulig forklaring på det højere 
forbrug.  
 
I en rundspørge blandt de ’gamle’ beboere svarer stort set alle, at de forven-
ter, at renoveringen medfører et mindsket energiforbrug, hvilket kan være 
med til, at man ’hviler lidt mere på laurbærrene’ eller tilegner sig en højere 
komfort. Ligeledes svarer flertallet af disse beboere, at de selv er blevet 
mere opmærksom på deres forbrug, hvilket dog er i strid med resultaterne i 
pilotprojektet. 
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Anbefalinger 

Ud fra resultaterne af dette pilotprojekt, dvs. målinger, spørgeundersøgelser, 
interviews og analyser, sammenholdt med resultaterne af det parallelle pilot-
projekt i Hornemanns Vænge 1-55 i Valby for så vidt angår opfyldelse af 
energikrav, kan der gives følgende anbefalinger: 
 

Målinger contra beregninger 
Målinger kan være relevante for at skabe overblik over energiforbruget, og et 
godt måleprogram kan bidrage til et skabe et godt referencegrundlag (før re-
noveringen) for senere vurdering af opnåede effekter og resultater (efter re-
noveringen). Derfor anbefales det at opstille og følge et måleprogram, men 
at det samtidigt vurderes, hvilke målinger der er relevante, og hvad målin-
gerne reelt kan bruges til i kontrolarbejdet. 
 
Som det fremgår af denne rapport er det ikke muligt at bruge forbrugsmålin-
ger i direkte sammenligning med energiberegninger, der afhænger af en 
række forudsætninger og opfyldelsen heraf i praksis. Ved at have styr på for-
brugsmønstret via målinger før renoveringen, vil man kunne sammenligne 
forbruget via målinger efter renoveringen. Det betyder, at energiberegnin-
gerne alene kan anvendes til en teoretisk vurdering af en bygnings energi-
performance ud fra standardforudsætninger, men ikke som grundlag for vur-
dering af den reelle effekt af energirenoveringer. 
 

Synliggørelse af forbrug 
Hvorvidt der på baggrund af denne rapport kan uddrages en generel konklu-
sion om effekten af at synliggøre energiforbruget over for beboerne skal 
være usagt, men midlerne/medierne til synliggørelsen skal overvejes nøje 
ud fra ressourceforbrug og opnåelig effekt. 
 
Sammenholdt med et parallelt pilotprojekt i ejendommen Wilkenbo på Frede-
riksberg2, hvor der tilsvarende har været afprøvet fjernaflæsning og synlig-
gørelse af forbruget på digitale skærme i lejligheder hhv. opgange, må effek-
ten af denne type informationsoverførsel siges at være tvivlsom. Tilsvarende 
er analoge (særligt personlige henvendelser) ressourcekrævende. 
 
Betyder det så, at en synliggørelse af energiforbrug er nytteløst i forhold til at 
opnå besparelser? Ikke nødvendigvis, men det kræver tid og ressourcer at 
få det forankret hos brugerne, og at en række punkter er opfyldt: 
 
1. Visningen bør være let tilgængelig og let forståelig 
2. Det realiserede forbrug bør kunne sammenlignes med et forventet (bud-

getteret) forbrug – figur 1 
3. Det bør være en billig tillægsydelse, eller en standard tillægsydelse, og 

dermed ”gratis”. 

 
Figur 1: Et eksempel på, hvordan visningen på en digital skærm el. lignende kunne                                            

se ud, så det realiserede forbrug løbende blev holdt op imod det forventede. 

                                                      
2 Rapport om pilotprojektet i Wilkenbo på Frederiksberg findes på www.bo-energi.net 
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Hvem der skal tilbyde tjenester i form af synliggørelse af forbrug er et andet 
spørgsmål. I dag er det ofte målerens ejer eller leverandør, der styrer adgan-
gen til måleroplysninger fx via fjernaflæste målere. Det kan gøre det vanske-
ligt for brugeren at få adgang til sådanne tjenester, med mindre målerfirmaet 
tilbyder disse, fx via login på Internettet. 
 
Det fremgår af denne rapport at analog information og tekniske sparegad-
gets for nogle beboere kan være en øjenåbner, for andre en reminder om at 
holde fokus på energiforbruget, mens det for atter andre mere er et irritati-
onsmoment. Upåagtet sidstnævnte gruppe anbefales det, at der fortsat bør 
være fokus på oplysning fx via kampagner, der kan sikre forbrugerne ad-
gang til ny viden og nye muligheder for at opnå besparelser.  
  
Selv om succesen med at synliggøre energiforbruget i lejlighederne i Brænd-
gårdsparken ved hjælp af teknisk (digitalt) udstyr er til at overse, bør der fort-
sat udvikles udstyr, der kan bidrage til opnåelse af besparelser. Det kan fx 
være ved at videreudvikle elektroniske målere som IC Meter, der i dag tilby-
der fjernaflæsning af indeklimamålinger og rapportering via Internettet, eller 
videreudvikling af apps, der gør informationerne let tilgængelige. 
 
Der er dog et stykke vej endnu, inden forbrugerne er rede til at modtage 
energioplysninger – digitalt eller analogt, hvilket ud over dette forsøg under-
bygges af en undersøgelse af lejeres holdninger og adfærd i relation til ener-
girenovering af private lejeboliger, som blev gennemført af Rambøll i 20123. 
Konklusionen i denne rapport var, at der må informeres og kommunikeres 
på mange forskellige måder og platforme, hvis alle beboere skal aktiveres 
og motiveres. Det vurderes fortsat at være tilfældet. 
 

Bevidstgørelse 
Kampagner kan tilsyneladende bidrage til at bevidstgøre beboere med for-
holdsvist stort forbrug, men ét er information, noget andet er ændret adfærd. 
Som det fremgår af denne rapport, havde de tilbageflyttede lejere vanskeli-
gere ved at opnå et lavt energiforbrug end nytilflyttede beboere. Hvordan 
denne særlige problemstilling løses, kan der ikke gives noget entydigt svar 
på ud fra undersøgelsen. Men denne kan ligge grund for anbefalinger om, at 
hvis man som boligselskab eller boligudlejer gerne vil informere om god 
energiadfærd, kunne denne information fx tage udgangspunkt i følgende 
spørgsmål: 
 

 Hvordan fungerer ventilationssystemet?  

 Hvorfor er det vigtigt, at man ikke blokerer for udsugnings- og indblæs-
ningsventiler, både for sig selv og for andre? 

 Kan køkkenets emhætte fungere både som en del af det almindelige 
ventilationsanlæg og som et udsug, der kan øges ved madlavning? 

 Hvordan fungerer radiatorerne (efter endt renovering)? 

 Er der kommet nye termostater på og hvordan virker de?  

 Hvorfor er radiatorer ikke altid varme, når der er blevet skruet op for 
dem?  

 Hvad er en normal stuetemperatur, og hvordan indstille man radiato-
rerne til at holde den?  

 Hvordan fungere blandingsbatterierne i køkken og badeværelse? 

 Hvor meget vand kommer der ud af hanen pr. minut?  

 Hvad koster det at stå mere end 5 min. under bruseren?  
 
Derudover kan det overvejes at indsamle data fra alle lejlighederne og stille 
sammenligningsmateriale til rådighed for de beboere, som er interesseret i 
at vide, om de ligger over eller under gennemsnittet i forhold de øvrige boli-
ger i bygningen. 

                                                      
3 Se rapporten Energirenovering for lejere: Undersøgelse af lejernes holdninger og adfærd i relation til 

energirenovering af private lejeboliger (2012) – via www.bo-energi.net 
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Forsøgstekniske udfordringer 

I pilotprojekter som dette er det ofte vanskeligt at etablere tilstrækkelig kritisk 
masse i afprøvningen, i dette projekt eksemplificeret af relativt få lejligheder i 
det realiserede måle- og afprøvningsprogram.  
 
Tilstedeværelse af validt referencegrundlag er afgørende for at kunne analy-
sere og konkludere entydigt på de opnåede resultater af de gennemførte til-
tag. En relativ lille test- hhv. referencegruppe kan således ikke udligne mar-
kante udsving i resultaterne, og en eventuel opskallering heraf bør ikke fore-
tages ukritisk.  
 
Resultaterne af afprøvning i Brændgårdsparken bør derfor alene betragtes 
som tendenser frem for entydige resultater. 
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Energirenoveringsprojektet 

Brændgårdsparken hører under Boligselskabet Fruehøjgaard, der er en al-
men boligorganisation i Herning og omegn. Boligselskabet har otte afdelin-
ger i Herning, en i Hammerum, en i Tjørring og en i Gjellerup.  
 Brændgårdsparken er en af afdelingerne i Herning. Ejendommen be-
står i dag af 306 lejemål fordelt på ni typer lejligheder, de mindste på ca. 65 
m2, de største på godt 100 m2. Der bor ca. 750 personer i Brændgårdspar-
ken. 
 Bebyggelsen er opført som industrielt byggeri i perioden 1966-1968. 
Der er ikke sket nævneværdige forbedringer af ejendommen siden opførel-
sen.  

Beboerne 

Beboersammensætningen i Brændgårdsparken er kendetegnet ved en jævn 
fordeling mellem børnefamilier, enlige og ældre.  
 

 
Figur 2. Et udtræk fra Statistisk Kontor i kommunen viser aldersfordelingen i Brændgårdsparken sam-

menlignet med kommunen som helhed. 

Projektet 

Renoveringsprojektet blev vedtaget på et ekstraordinært afdelingsmøde i 
Herning Kongrescenter i oktober 2006. Her blev der stemt ja til en foreløbig 
helhedsplan. Renoveringen havde et budget på knap 170 mio. kr., der blev 
finansieret dels af en opsparing i afdelingen, dels af støtte fra Landsbygge-
fonden. 

Arkitektkonkurrence 
Forud for renoveringen af Brændgårdsparken blev der gennemført en arki-
tektkonkurrence. Efter en prækvalifikation i april 2008, blev der i juni udpeget 
en vinder: Arkitektfirmaet Årstiderne Arkitekter. I vinderprojektet blev der lagt 
vægt på mangfoldighed og arkitektonisk kvalitet med særlig fokus på god 
formgivning, funktionel kvalitet, holdbarhed, samt miljømæssige, sociale og 
økonomiske hensyn. 
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Den arkitektoniske kvalitet skulle opnås ved at give bebyggelsen et nyt form-
udtryk, der skulle understrege mangfoldighed. Alle bygningerne har fået ny 
”hud”, som arkitekterne udtrykker det, ligesom alle tage er blevet udskiftet. 
 

 
Foto 1. Facaderne mod syd og vest har fået nye facader med nye altaner.  

 

 
Foto 2. Detailudsnit, der viser, hvordan facaderne mod syd og vest tager sig ud efter renoveringen. 

Gennemførelse 
Brændgårdsparken er blevet efterisoleret i forbindelse med facaderenove-
ring og udskiftning af tagbelægning. Der er sat nye vinduer i overalt, ligesom 
lejlighederne har fået nyt køkken og nye badeværelser og en udvidet altan. 
Et udtjent ventilationsanlæg er udskiftet med et nyt. I samme forbindelse er 
flere små lejligheder lagt sammen. Alle blokke med svalegange er blevet for-
synet med elevatorer. Endelig er der opført et fælleshus eller såkaldt multi-
hus på området, ligesom store dele af udearealerne er blevet renoveret. 
Hele renoveringen blev gennemført over 3 år fra 2010-2013. 

Udførelsen af projektet er sket med Jørgen Friis Poulsen A/S som ho-
vedentreprenør, der efter licitationen desuden har deltaget i detailprojekterin-
gen i samarbejde med Årstiderne Arkitekter og ingeniørfirmaet MOE.  
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Foto 3. Billede fra Brændgårdsparken under renovering.  

Energifokus 
Ved projekteringen blev der lagt vægt på at reducere energiforbruget og der-
med CO2-udslippet. Reduktionen er først og fremmest søgt opnået ved eks-
tra grundig facade- og tagisolering og ved isætning af lavenergivinduer. 
 Især var man ved projektering opsat på at nedbringe energitabet gen-
nem klimaskærmen. På de 12 blokke blev der efterisoleret med 100 mm 
PIR-skums isoleringskassetter på facaden, og med 60 mm PIR-skums isole-
ringskassetter på gavlen. Dette er foretaget, selvom gavlen i forvejen var 
hulmursisoleret. Tre blokke er i modsætning til de øvrige renoveret ved at 
udskifte ca. 75 % af facaden med præfabrikerede facadeelementer ilagt 200 
mm kl. 37 isolering. De sidste ca. 25 % af facaden blev efterisoleret med 100 
mm PIR-skums isoleringskassetter med en U-værdi på 0,205 W/m2K. Alle 
gavle blev efterisoleret med 60 mm PIR-skums isoleringskassetter med en 
U-værdi på 0,342 W/m2K. Alle isoleringskassetter blev beklædt med gips, 
fuldforskallet og herefter beklædt med facadeplader af aluminium.  
 Tagpladerne blev udskiftet, og der er efterisoleret med 200 mm granu-
lat, således at den samlede isoleringstykkelse på loftet er øget til 300 mm. 
Vinduespartierne, tidligere trævinduer, er blevet udskiftet til plast/alu-vinduer 
med 2 lags energiglas. Sidepartier til vinduer er blevet fyldt ud med 100 mm 
PIR-skums isoleringskassetter.  
 Det gamle ventilationsanlæg var nedslidt og er ved renoveringen ud-
skiftet med et nyt og mere effektivt. Samtidig blev de gamle luftindtag i vin-
duerne erstattet af murventiller af ’tallerkentypen’. Disse er kendt for at være 
de bedste ved ventilationsanlæg, der er baseret på traditionel udsugning fra 
køkken og bad.  

Tidsplan 
Fra iværksættelse af arkitektkonkurrencen og frem til færdiggørelsen af re-
noveringen er der gået omkring 5 år. Det løbes i gang umiddelbart efter endt 
renovering. Selve byggeriet blev sat i gang i februar 2010 og var endeligt af-
sluttet i marts 2013. Pilotprojektet blev igangsat ca. midt i byggeperioden og 
blev afsluttet ultimo 2014 – med ét års forlængelse ift. oprindeligt planlagt.  
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Halvår 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Arkitektkonkurrence               

Licitation               

Projektering               

Udførelse af byggeri                

Forsøgsprojekt               

Figur 3. Gennemførelsesplanen for renoverings- og pilotprojektet.  
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Foto 4. Færdige indgangsfacader monteret med sandwichelementer med facadeplader af aluminium.    

Planlagte energibesparelser 
På baggrund af de projekterede tiltag, var det på forhånd forventet, at ener-
gibehovet (beregnet energiforbrug) i Brændgårdsparken ville kunne bringes 
ned fra 170 kWh/m2 til 71 kWh/m2 svarende til en forbedring af energimær-
ket fra energiklasse E til B. Energiklasse B svarer til at kravene til nybyggeri i 
2008, dvs. at BR08 var målsætningen. 

Realiserede besparelser 

Der foreligger tal for det målte forbrug i ejendommen både før og efter reno-
veringen. Målingerne dækker varmeforbrug, elforbrug og vandforbrug. Op-
lysningerne om varmeforbrug før og efter renoveringen stammer fra aflæs-
ning af hovedmålere for fjernvarmeleverance. Derudover er varmeforbruget 
aflæst i 36 lejligheder. Her stammer oplysninger om individuelle forbrug fra 
fjernaflæste radiatormålere monteret i hver af de 36 lejligheder. Heri indgår 
ikke forbrug af varmt vand. 
 Oplysninger om forbrug af vand er opnået via aflæsning af hovedmå-
lere. Oplysninger om det private elforbrug i ejendommen er opnået via stik-
prøveudtag fra 28 tilfældigt udvalgte lejemål. Oplysninger om udviklingen i 
det fælles elforbrug stammer fra ejendommens måler for fælles elforbrug.    

Varmebesparelser 
En samlet opgørelse over hele forbruget i årene 2004-2007, dvs. inden reno-
veringen viser, at det gennemsnitlige varmeforbrug (graddagekorrigeret) har 
ligget på knap 4.000 MWh for hele bebyggelsen. Efter renoveringen, dvs. i 
2013 lå forbruget på 2.764 MWh. Det giver en samlet besparelse på ca. 30 
%. I opgørelsen indgår, at varmtvandsforbruget er faldet efter moderniserin-
gen. Det samlede vandforbrug er faldet med 33 %, og heraf skønnes det, at 
energi til varmtvandsproduktion er faldet med 16 % fra 891 MWH til 749 
MWh, se tabel 1 (næste side). 
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År 

 
Målt varme-

forbrug  
 
    

 
Heraf 

Varmtvands- 
forbrug 

Varmtvands-
forbrug inkl. 
rørtab (GUF) 

Klima-korri-
geret for-

brug 

 
Enhedsfor-
brug 

 MWh   MWh MWh   MWh   kWh/m2 

2004 3310  594 891  3.741                  140  

2005 3442  594 891  3.762                  141  

2006 3496  594 891  3.933                  147  

2007 3386  594 891  4.188                  157  

Gennemsnit     3.906                  146  

2013 2558  499 749  2.750                  103  

Besparelse    29,6%  

Tabel 1. Af tabellen fremgår, hvor stor en besparelse i det målte varmeforbrug, der er opnået som følge 

af renoveringen efter klimakorrektion, samt graddageuafhængige forbrug, dvs. varmtvandsforbrug plus 

rørtab (50 % i fordelingsstrenge). Det samlede vandforbrug er efter opsætning af målere reduceret med 

33 %, hvor varmtvandsforbruget i sig selv skønnes at være reduceret med 16 %.  

Det opvarmede areal er det samme før og efter renoveringen, bortset fra, at 
halvdelen af de gamle altaner blev tillagt boligarealet, hvorved det opvar-
mede areal er vokset med ca. 650 m2 til i alt 27.380 m2.  På det grundlag kan 
det fastslås, at varmeforbruget alt i alt er faldet fra 146 kWh/m2 til 103 kWh 
pr. m2.  
 Med ca. 750 beboere i bebyggelsen både før og efter renoveringen 
betyder det, at forbruget pr. person er faldet fra 5,2 til 3,7 MWh pr. person. 
Sammenlignet med det gennemsnitlige forbrug i danske boliger anno 2013, 
som ligger på 6,7 MWh, kan et forbrug på under 4 MWh pr. person som i 
Brændgårdsparken betegnes som et lavt forbrug.   

El-besparelser 
For at få indblik i udviklingen i elforbruget før og efter renoveringen, er der 
dels indhentet forbrugsmålinger fra 28 lejemål i ejendommen, dels indsamlet 
tal for det årlige forbrug fra ejendommens måler for fælles elforbrug både før 
og efter renoveringen. 
 De 28 lejemål er tilfældigt udvalgt og udgør 10 % af lejemålene. Stik-
prøven viser, at, der er sparet 11 % fra 2009-2010 til 2013, se tabel 2. 
  

År 
Privat elforbrug 

(Gennemsnit for 28 lejemål) 

2009 2480 KWh 

2010 2718 KWh 

Gennemsnit 2599 KWh 

2013 2319 KWh 

Besparelse 11 % 

Tabel 2. Tabellen viser, hvordan det private elforbrug i 28 lejemål har udviklet sig fra 2009-10 til 2013. 

Med et fald fra 2600 kWh til 2300 kWh i 2013, ser det ud til, at der opnået en besparelse i omegnen af 

11 %.  

Måleroplysningerne fra ejendommenes målere over fælles elforbrug viser, at 
fællesforbruget i hele bebyggelsen før renoveringen lå på lidt under 300.000 
kWh og efter på lidt over 250.000 kWh. Dette giver en besparelse på 13 %, 
se tabel 3. 
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År 
 

Fælles elforbrug 
 

2004 303.364 kWh 

2005 309.690 kWh 

2006 295.696 kWh 

2007  279.176 kWh 

Gennemsnit  296.981 KWh 

2013 257.666 KWh 

Besparelse  13 % 

Tabel 3. Tabellen viser på hvilket leje det fælles elforbrug lå på før og hvad det igger på efter renoverin-

gen. Med et fald fra ca. 300.000 kWh til lidt over 250.000 kWh, ser det foreløbig ud til, at der er opnået 

en besparelse på 13 %.  

Vandbesparelser 
Der er målt forbrug af vand før renoveringen via aflæsning af fire målere, en 
for hver række af boligblokke i Brændgårdsparken. Forbruget falder brat 
med installation nye målere i 2013. Faldet fortsatte imidlertid i 2014, hvor 
den individuelle målerafregning blev fuldt implementeret og kendt af alle le-
jere. Samlet set er der registreret et fald på 25 %. I 2013 var der opnået en 
reduktion på 18 %. 
 

År Måler Nr. 1 Måler Nr. 2 Måler Nr. 3 Måler Nr. 4 I alt 

 m3 m3 m3 m3 m3 

2004 8.191 10.327 8.205 11.271 37.994 

2005 8.227 9.546 8.709 11.085 37.567 

2006 7.811 8.304 8.567 9.206 33.888  

2007 7.916  7.887 8.159 9.009 32.971  

Gennemsnit     35.605 

2013 6.034 6.433 6.863 7.936 29.279 

2014 5356 6036 6074 7101 26.581 

Besparelse i 2014     25 % 

Tabel 4. Af tabellen ses, at vandforbruget er faldet fra i gennemsnit at ligge på over 35.000 m3 til under 

27.000 m3.  

Med ca. 750 beboere i ejendommen både før og efter renoveringen betyder 
det, at forbruget af vand pr. person er faldet fra 140 til 104 liter pr. person i 
døgnet, hvilket svarer til gennemsnitsforbruget i Danmark.    
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Pilotprojektet 

Formålet med pilotprojektet i Brændgårdsparken i Herning var at få afdæk-
ket, om bygningen efter renovering kunne leve op til en bestemt målsætning 
om energieffektivitet, om beboere kunne generere ekstra energibesparelser 
takket være udefrakommende information og hjælp samt om det i sig selv 
ville have en effekt, at beboerne kunne følge deres forbrug via en digital 
skærm. Derudover var det intentionen at se på, om beboere, som en del af 
en energirenovering, bliver mere eller mindre opmærksomme på deres for-
brug og om deres forbrug svarer til såvel de generelle som deres egne for-
ventninger.  
 
Pilotprojektet har således søgt svarene på disse tre spørgsmål: 
 
1. Lever det faktiske energiforbrug efter renoveringen op til energikravene i 

Bygningsreglementet 2008, som det var målsætningen? 
2. Hvor meget påvirker korrekt og bevidst energiadfærd det samlede ener-

giforbrug i en bebyggelse som Brændgårdsparken?  
3. Leder energirenovering i sig selv til øget bevidsthed omkring energifor-

brug? 
 
Med gennemførelsen af tre delprojekter er der på forskellig vis gjort forsøg 
på at undersøge effekten af den gennemførte renovering, samt hvor meget 
korrekt brugeradfærd og synliggørelse af forbruget i dagligdagen kan betyde 
for forbruget. Delprojekterne har taget udgangspunkt i målinger af forbrug 
både før og efter renoveringen. Nogle analyser har krævet præcise målerop-
lysninger før og efter, andre analyser en nøje gennemgang af de foretagne 
energiberegninger og opnåede energibesparelser og atter andre analyser in-
vestering i brugerinvolvering og undersøgelser af brugeradfærd, vanetænk-
ning og generel lyst til at spare.  

Opfyldelse af BR08-krav 

En del almene boligbebyggelser har gennem de senere år været genstand 
for energifokuseret renovering. Dette har ført til betydelige energibesparel-
ser, men sjældent med helt så gode resultater, som man ud fra projekte-
ringsmaterialet kunne have forventet. Det kan der være mange grunde til -
både projekterings- og udførelsesmæssige, men også adfærdsmæssige. 
Projekteringsmæssigt kan det være vanskeligt at beregne, hvad bestemte til-
tag fører til af besparelser, da flere variable faktorer spiller ind. Ligeledes kan 
det i projekteringsfasen være vanskeligt af tage højde for uforudsete tekni-
ske forhold ved bygningerne. Udførelsesmæssigt kan der opstå fejl og 
mangler ved både montering af byggekomponenter og indreguleringer af fx 
nyt ventilationsanlæg. Adfærdsmæssigt vil der typisk være en tendens til at 
noget af den beregnede besparelse omsættes til komfortforbedringer. Disse 
kan så til gengæld hentes hjem ved effektiv adfærdspåvirkning.       
 Uafhængigt af beboeradfærden var det et kvalitetsmæssigt mål, at 
Brændgårdsparken efter renoveringen skulle have et maksimalt energifor-
brug svarende til kravene for nybyggeri i BR08.  
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Overholdelse af energirammen  
2008-kravet indebærer, at en bygnings beregnede energiforbrug inklusiv et 
standardvarmtvandsforbrug ikke må overstige 2.200 kWh divideret med det 
opvarmede etageareal. For Brændgårdsparken giver det en energiramme på 
71 kWh/m2. 
 Ved energirammen forstås den mængde energi, der maksimalt må gå 
tabt gennem klimaskærmen og blive forbrugt som følge af luftskifte, varmt 
brugsvand samt el til drift af installationer. Da energirammen refererer til pri-
mær energi, skal elforbrug til drift af installationer (pumper, ventilationsan-
læg, belysning osv.) ganges med 2,5. Energirammen opererer med en 
række standardforudsætninger, herunder, at luftskiftet skal være på ½ gang i 
timen, dvs. udskiftes helt i løbet af to timer. En anden standardforudsætning 
er en rumtemperatur på 20 grader døgnet rundt. Endelig regnes der som 
standard med et forbrug af energi til fremstilling af varmt vand på 250 liter pr. 
m2, svarende til 16 kWh pr. kvadratmeter boligareal. 
  

 

Figur 4.  Det er vanskeligt at sidestille et målt energiforbrug med et beregnet, da der er mange ube-

kendte faktorer i det målte forbrug både før og efter en renovering. Tab af energi i forbindelse med ven-

tilation og infiltration er nogle af de store ubekendte i Brændgårdsparken. 

Det er ikke umiddelbart muligt at sammenligne det beregnede forbrug med 
det forbrug der fremkommer ved en energirammeberegning. Ideelt set kræ-
ver det, at man kender den gamle bygnings klimaskærm i detaljer, men også 
kender luftskiftet, det faktiske elforbrug til drift af installationer samt det fakti-
ske forbrug af energi til fremstilling af varmt vand. Kender man ikke disse 
størrelser er det kun muligt på tilnærmet vis at efterse, om bygningen efter 
renoveringen lever op til det den forventede, dvs. beregnede besparelse. 
 

Opfyldelse af BR08 krav 
For Brændgårdsparken var kravet alene, at bygningerne efter renovering 
skulle leve op til BR08-krav. Dette betyder, at en tilnærmet beregning af om 
dette rent faktisk er opfyldt, må tage udgangspunkt i det målte forbrug efter 
ibrugtagning af bygningerne og standardværdierne, og derpå korrigere i for-
hold til det faktiske luftskifte, det faktiske varmtvandsforbrug og det faktiske 
elforbrug til installationer. Der skal med andre ord korrigeres for den faktiske 
adfærd.      
 I praksis har det betydet, at det målte varmeforbrug på 103 kWh/m2 
først skal korrigeres for ændringer i luftskiftet. Da der imidlertid ikke er foreta-
get målinger af luftskiftet, bliver udgangspunktet her, at luftskiftet i de reno-
verede boliger overholder normen om ½ gang i timen, samt tilsvarende at ta-
bet ved infiltrationstabet (utætheder i klimaskærmen) er reduceret i pas-
sende omfang jf. udskiftning af vinduer mv. 
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Dernæst skal det målte varmeforbrug korrigeres for afvigelser fra normen. 
Her er der i flere lejligheder målt stuetemperaturer på 22,5°C, hvorfor dette 
er lagt til grund for korrektionen. 2,5°C over standarden, giver det et øget 
energiforbrug på ca. 18% (7 % pr. grad). 
 Når der er korrigeret for varmeforbrug, resterer kun tillæg for det fakti-
ske elforbrug til bygningsdrift. I Brændgårdsparken ligger det samlede fælles 
elforbrug i 2013 på lidt under 260.000 kWh. Herfra skal trækker 49.000 kWh 
til gadebelysning og anden uvedkommende el. Yderligere skal der fratræk-
kes en årlig el-produktion fra solceller på 22.000 kWh. Med dette udgangs-
punkt nås et netto-elforbrug til bygningsdrift efter renoveringen på 7,6 kWh 
pr. kvadratmeter. Dette elforbrug omregnet til primære energikilder (faktor 
2,5) og lægges til det korrigerede varmeforbrug, og der nås et (i relation til 
projektet) energirammeforbrug i Brændgårdsparken efter renoveringen på 
94,4 kWh/m2, se Tabel 5.  
 

 Standardberegning 

BR08 

kWh/m2 

Brændgårdsparken  

Målt forbrug 

kWh/m2 

Varmeforbrug)  103 

Luftskifte 0,5 gange pr. time 0,5 gange pr. time 

Varmtvandsforbrug  16,0 18,7 

Stuetemperatur 20 C° 22,5C° 

Elforbrug til bygningsdrift  7,6 

Solcelleproduktion   1,3 

Energiforbrug (primær energi) 71 94,4 

Tabel 5. I tabellen er standardkravene i BR08 holdt op imod de faktiske forhold i Brændgårdsparken, 

dvs. det målte forbrug på 103 kWh pr. m2 korrigeret for faktisk varmtvandsforbrug og faktisk stuetempe-

ratur. Endelig er der korrigeret for faktisk elforbrug til installationer reduceret med bidraget fra solcelle-

anlæg.   

Alt taget i betragtning og med den usikkerhed, der må regnes med, kan det 
fastslås, at målsætningen om et projektresultatet, der lever op til BR08-kra-
vene, ikke blev opfyldt. Et beregnet forbrug på 94,4 kWh ligger således nær-
mere det bygningsreglementskrav, der var gældende i henhold til BR95. 
 
Der kan være flere årsager til det opståede gab mellem det faktiske forbrug 
efter renoveringen med korrektioner og målsætningen om at opfylder energi-
rammen i BR08, eksempelvis:  
 
1. Forudsætningerne for energirammeberegningen for bygningen før ener-

girenoveringen har ikke været fuldt afdækket 
2. Der kan ligge fejl og mangler til grund til den for projektet udførte energi-

beregning 
3. Der kan være fejl og mangler i den måde, som renoveringen er udført på 

praksis 
4. Luftskiftet i den renoverede bygning kan ligge over standardkravet på ½ 

gang i timen 
5. Gamle brugervaner, der endnu ikke er tilpasset renoveringen kan føre til 

et for højt forbrug i begyndelsen. 
 

Forudsætningerne for den oprindelige energiberegning kan tjekkes, ligesom 
eventuelle fejl i energiberegningen kan undersøges. Energimærkningen for 
Brændgårdsparken før og efter renoveringen inkl. de dertil hørende bereg-
ninger ville i givet fald kunne bruges til afklaring af dette forhold.  
  
Fejl og mangler i udførslen kan være vanskeligere at kontrollere efter bygge-
riets færdiggørelse, om end blowerdoortests og termografiske undersøgelser 
kan været et middel hertil4.  
 

                                                      
4 Se rapport om pilotprojektet Hornemanns Vænge 1-55, Valby, via www.bo-energi.net 
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Til gengæld kan det aktuelle luftskifte kontrolleres. I tilfældet med Brænd-
gårdsparken, hvor luftskiftet giver anledning til ca. 30 % af energitabet, dvs. 
ca. 30 kWh pr. m2, kan selv en mindre afvigelse i luftskifte ud over standard-
kravet betyde større energiforbrug. Et luftskifte på 0,6 gange i timen, dvs. en 
forøgelse på 20 % vil øge varmetabet tilsvarende på den andel af energifor-
bruget, der kan forbindes med luftskiftet. Med eksemplet vil energitabet øges 
med 5 kWh pr. m2. I praksis betyder det, at et luftskifte på fx 0,7 gange i ti-
men alene vil kunne kan forklare det ekstra energiforbrug i Brændgårdspar-
ken.  
  
Endelig skal nævnes, at gamle forbrugsvaner kan hænge ved længe efter 
renoveringen, eksempelvis ved at nogle lejere af gammel vane lufter mere 
ud end nødvendigt. Hvad gamle vaner kan betyde, kan man fået et indtryk af 
ved at sammenligne gennemsnitligt forbrug blandt ’gamle’ lejere med det 
gennemsnitlige forbrug blandt nytilflyttede lejere. Her viser en opgørelse fra 
et udsnit af bebyggelsen, at de tilbageflyttede ’gamle’ lejere bruger 9% mere 
end de lejere, der er nye i bebyggelsen. Skønnes det, at en tredjedel af le-
jerne i Brændgårdsparken er eksponent for et sådant (over)forbrug, betyder 
det, at varmeforbruget alene som følge af gamle vaner er øget med 3% eller 
2,5 kWh/m2 i bebyggelsen som helhed, og dermed forklarer sin del af gabet.  
 
Som i et parallelt pilotprojekt i Hornemanns Vænge 1-55 i Valby kan det kon-
kluderes, at der skal være styr på de beregningsmæssige forudsætninger, 
der lægges til grund for et givet energirenoveringsprojekt, og at der som et 
led i dette forarbejde skal foretages og indhentes omfattende forbrugsmålin-
ger, som kan danne grundlag for baselinen, der definerer det referencemæs-
sige udgangspunkt for udredning af den opnåede effekt af renoveringen.  

Korrekt energiadfærd 

I bestræbelserne på at fremme korrekt brugeradfærd er der i pilotprojektet i 
Brændgårdsparken gennemført en række forsøg med at motivere lejerne. 
Forsøgene fordeler sig på tre indsatsområder: synliggørelse, uddeling af 
spareråd og gennemførelse af kampagner.    
  Det har drejet sig dels om synliggørelse af det løbende forbrug af el, 
vand og varme, dels om personlig vejledning og dialog med projektledelsen 
(administrationen), dels om oplysningskampagner for om muligt at påvirke 
lejerne til at reducere forbruget af el, vand og varme. Der var planlagt andre 
former for information og påvirkning, herunder en temaaften med en ekstern 
rådgiver samt forsøg med at opstille et budget for forbruget. Men disse dele 
måtte af ressourcemæssige årsager desværre udgå.    
 I praksis viste det sig, at det at synliggøre forbruget for lejerne i de en-
kelte lejligheder, var en del vanskeligere end forventet. Det kostede flere 
ressourcer end beregnet, ligesom det flere gange måtte udsættes på grund 
af tekniske vanskeligheder. Ud over opgørelser over forbruget før og efter de 
enkelte indsatser blev der gennemført interview og rundsendt spørgeske-
maer med henblik på at måle effekten af de enkelte indsatser. 
  

 2012 2013 2014 

Kvartal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Synliggørelse af forbrug             
a. Udvikling af it-pro-

gram 
            

b. Opsætning af udstyr             
c. Udlevering af 

skærme 
            

Uddeling af spareråd             

Gennemf. af kampagner             

Interviewundersøgelse             

Spørgeskema              

Figur 5. Af tekniske grunde måtte forsøget med synliggørelse udsættes i flere omgang. Som afslutning 

på pilotprojektet blev der gennemført interview med de involverede deltagere. 
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Ud over boligselskabets egne spørgeundersøgelser (Se bilag 1 og 2) har 
Alexandra Instituttet gennemført en serie af interviews, der ud fra en antro-
pologisk synsvinkel skulle belyse lejeres vilje og lyst ti at spare energi. Det 
primære formål med undersøgelsen var at finde ud af, hvad der hæmmer og 
fremmer vaneændring omkring energiforbrug og indeklima. Se udskrift af in-
terview, Bilag 3.   

Synliggørelsen af forbrug 
Synliggørelse af forbrug via digitale skærme er sket for et lille udsnit af le-
jerne. Oprindeligt var det muligt for 18 lejligheder at sige ja til at deltage i for-
søget med synliggørelse af forbrug. Da det kom til stykke indvilgede bebo-
erne i 16 lejemål at være med. På grund af forsinkelser blev dette tal reduce-
ret til 12 deltagere, idet 4 lejemål i mellemtiden fik nye lejere. Herefter faldt 
yderligere 4 lejemål fra af forskellige årsager. Planen om at gøre det lø-
bende forbrug af varme el og vand synligt for lejerne blev derpå effektueret i 
8 lejemål.  
 Da boligselskabet ikke havde erfaringer med synliggørelse af forbrug 
blev energirådgivningsvirksomheden Energi og Miljø valgt som rådgiver. 
Rådgivningsvirksomheden pegede på kommunikationsprogrammet Energy-
Line, som virksomheden EnergiTek5 var leverandør af. Dette program var 
udviklet til at kunne vise forbruget af fx vand og varme på en smartphone el-
ler tablet. Derudover var programmet forberedt til at kunne vise temperatur 
og fugt i den enkelte lejlighed, forudsat at der blev opsat særlige fugt- og 
temperaturmålere. 
 Måleteknisk var det i udgangspunktet tanken, at udstyret skulle 
trække på den opsamling af vand- og varmedata, som de eksisterende må-
lere foretog, ligesom det var tanken, at elforbruget skulle ske ved udtræk af 
data fra de eksisterende smarte elmålere i lejlighederne.  
 

Indkøb og opsætning af udstyr 
Forsøget krævede indkøb af udstyr og ændringer af eksisterende målere. Af 
indkøb kom digitale skærme (tablets) til beboerne i første række. Dernæst 
måtte der indkøbes el-konvertere til opsamling af elforbruget fra elmålere 
samt temperatur- og fugtmålere til løbende opsamling af temperatur og fugt i 
lejlighederne. Yderligere viste det sig, at der måtte investeres i udstyr til op-
samling af data fra eksisterende vand- og varmemålere. Ved opsætningen af 
udstyret viste det sig, at et indgreb i elmåleren var nødvendigt for at der 
også herfra kunne opsamles forbrugsdata til skærmvisning. Endelig var det 
nødvendig at indkøbe trådløst netværk, som lejlighederne kunne koble sig 
på, da dette ikke fandtes i forvejen. 
 
Forsøget med visualisering blev flere gang forsinket af uforudsete hændel-
ser. Der opstod fx et halvt års forsinkelse, fordi det ikke lykkedes udbyderen 
af få programmet EnergyLine til at fungere på et Android styresystem, hvilket 
var helt nødvendigt for at gøre behandling af indløbende data mulig. Der op-
stod yderligere et halvt års forsinkelse, fordi det voldte vanskeligheder at 
overføre data fra målerfirmaet Techem, som har leveret vand- og varmemå-
lere til bl.a. fordeling af vand- og varmeudgifterne mellem boligerne.  

Planen var oprindeligt, at signalerne fra varme- og vandmålere i de 
enkelte lejligheder skulle kunne overføres direkte i til visualiseringsudstyret i 
den enkelte lejlighed. Løsningen, som lod vente på sig, blev overførsel via 
regneark. Det krævede imidlertid meget opsætning og en del manuelt ar-
bejde, og løsningen måtte derfor forkastes. Til sidst blev der dog fundet en 
anden og mere automatiseret løsning, som kunne effektiviseres til formålet.  
  

  

                                                      
5 Virksomheden EnergiTek gik konkurs undervejs i projektperioden, og ny leverandør måtte findes. 
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Udlevering af skærme og spareråd 
For at undersøge effekten af at synliggøre det løbende forbrug over for le-
jerne, blev der udleveret tabletskærme i 8 lejligheder. Lejerne i de pågæl-
dende lejligheder blev instrueret i, hvordan man bruger skærmen. Brugerne 
fik yderligere udleveret en manual, som de kunne slå op i, hvis der opstod 
tvivl om brugen. Efterfølgende har lejerne haft mulighed for at bede om 
hjælp til brug af skærm og program. 
 

 
Foto 5: Projektleder Morten Hove Andersen instruerer en beboer i brugen af den digitale skærm. 

Skærmen kunne vise forbrug i form af et søjlediagram. Derudover blev der 
vist nogle smiley’s, som skulle indikere, om man præsterede godt eller dår-
ligt. Ved aktivt at trykke på søjlerne kunne man se, hvad ens faktiske forbrug 
havde været for den pågældende periode. Om man præsterede godt eller 
dårligt blev samtidig vist ved, at søjlerne i søjlediagrammet enten var røde 
eller grønne. Nærmere betegnet var søjlen enten grøn eller rød afhængig af, 
om man for den enkelte dag, uge eller måned havde haft et større eller min-
dre forbrug i forhold til en foregående periode. 
 

 

Figur 6.  Illustration af det billede, som lejerne kunne se på den digitale skærm. Der kunne vælges mel-

lem visning af el-, vand- eller varmeforbrug. Søjlerne i diagrammet kan enten være røde eller grønne, 

afhængig af om forbruget på pågældende dag ligger over eller under det gennemsnitlige forbrug i en 

foregående periode. 
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Samtidig med udlevering af skærm, modtog lejerne en oversigt med spare-
råd for henholdsvis el, vand og varme. 
 

 

Figur 7. Lejerne modtog sammen med tabletten fire spareråd for henholdsvis el, vand og varme, dvs. i 

alt 12 spareråd 

Skærmene blev udleveret den 15. december 2013, hvorefter forbruget blev 
målt i en periode på 1½ måned. Det målte forbrug blev herefter sammenlig-
net forbruget for i 1½ måned forud for forsøget.  
 

Udvikling i ressourceforbrug 
 

Udvikling i elforbrug 
Elforbruget blev målt i de otte lejligheder i en periode på 1½ måned før udle-

vering af tabletskærme. Målingerne viser, at der er store forskelle i den 

måde forbruget udviklede sig på. To af lejerne (3 og 7) satte forbruget væ-

sentligt op, mens tre andre (5, 6 og 8) satte det væsentligt ned. De reste-

rende lå på sammen niveau før og efter udlevering af digitale skærme. På 

den baggrund kan det konkluderes at tabletten for de pågældende forbru-

gere ikke har haft nogen entydig effekt for udviklingen i elforbruget.  

  

Gennemsnit pr. 

dag (kWh) 
1 2 3 4 5 6 7 8 I alt 

Før tablet 12,4 4,3 6,4 8,1 9,1 4,2 4,5 8,5 57,5 

Efter tablet 12,5 4,2 7,6 8,4 6,2 3,7 6,7 7,6 56,9 

% Udvikling -1% 3% -20% -4% 31% 10% -47% 11% 1% 

Tabel 6. Tabellen viser udviklingen i elforbruget i otte lejligheder før og efter udlevering af tablet. Opgø-

relserne referer til forbrug af kWh pr. døgn.   
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Udvikling i vandforbrug 
Vandforbruget blev målt i de samme otte lejligheder og i de samme to perio-

der som elforbruget. Her viser der sig igen store udsving, men ikke noget sy-

stematisk mønster. Her nedsætter 3 husstande (1,2 og 8) forbruget fra 10 til 

19 %, mens tre husstande (3,5 og 7) hæver forbruget fra 15 til 55 %. To hus-

stande fastholder forbruget på sammen niveau, se tabel 7.   

 

Gennemsnit 

pr. dag (m3) 
1 2 3 4 5 6 7 8 I alt 

Før skærm 0,31 0,17 0,34 0,67 0,11 0,12 0,25 0,29 2,26 

Efter skærm 0,28 0,14 0,39 0,66 0,15 0,12 0,39 0,26 2,39 

Udvikling  11% 19% -15% 1% -33% 1% -55% 10% -6% 

Tabel 7. Tabellen viser udviklingen i elforbruget i otte lejligheder før og efter udlevering af tablet. Opgø-

relserne referer til forbrug i liter pr. døgn. 

Udvikling i varmeforbrug 
Tilsvarende el- og vandforbruget blev varmeforbruget registreret i otte lejlig-
heder, ligeledes i en periode før og efter opsætningen af tabletten. Her var 
det kun to af lejerne (5 og 6), der sætter forbruget ned, mens fem lejere 
(1,2,3,7 og 8) øgede forbruget med mellem 10 og 59 %. En lejer (2) holdt sit 
forbrug uændret.   
 

Gennem-

snit pr. dag 
1 2 3 4 5 6 7 8 I alt 

Før skærm 
(81) 

19 13 12 32 18 38 22 27 181 

Efter 
skærm (95) 

35 16 21 43 11 38 29 35 228 

Efter 
skærm 
Graddage- 
Korr. + 0,85 

30 14 18 37 9 33 25 30 195 

Udvikling -59% -2% -48% -16% 48% 15% -14% -10% -8% 

Tabel 8. Tabellen viser udviklingen i varmeforbrug (opgjort som enheder) før og efter udlevering af tab-

let. Opgørelsen refererer til forbrug jf. aflæste målerenheder. Forbruget før refererer til fire uger i novem-

ber-december 2013, mens forbruget efter refererer til fire uger fra december 2013 til januar 2014.  

Delkonklusion 
Forsøget med interaktiv visualisering af energiforbruget i de enkelte lejemål 
viser, at denne form for beboerinvolvering er forbundet med teknologiske ud-
fordringer og er relativt omkostningskrævende. Effekten har således ikke 
stået mål med investeringerne i teknologi og personlig vejledning og opfølg-
ning fra projektlederens/administrationens side. 
 
Med det meget brogede billede, der tegner sig i form af forbrugsudviklingen 
for henholdsvis el, vand og varme, er det vanskeligt at vurdere, om dét at få 
synliggjort sit forbrug får beboerne til at spare på energien. Samlet set gav 
det ingen nævneværdige besparelser, snarere tværtimod. Det skal dog ta-
ges med i betragtning, at målingen efter udleveringen af den digitale skærm 
er foretaget henover jul og nytår, hvor flere beboere må formodes at være 
mere hjemme og dermed forbruger mere el, vand og varme.  
 
Hvis energiforbruget skal synliggøres for beboerne ved brug af teknologi, 
skal denne være enkel og gennemprøvet, og det må grundigt overvejes, 
hvilke del af forbruget der primært skal fokuseres på. 
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Sparekampagner 

Igen målrettet de otte lejligheder blev der gennemført tre på hinanden føl-
gende sparekampagner: en varmesparekampagne i februar-marts 2014, en 
el-sparekampagne i april-maj 2014 og en vandsparekampagne i august-sep-
tember 2014. 

 
Varmesparekampagne  
Som det første blev lejerne udsat for en varmesparekampagne. Denne blev 
indledt med et besøg af en rådgive. Ved besøget blev der udleveret et 
skema med 10 klassiske råd til at opnå varmebesparelser. Derudover fik le-
jerne udleveret en digital måler, som kunne vise temperatur og luftfugtighed i 
lejligheden. Som ’gulerod’ blev der udlovet en præmie til den/de, som præ-
sterede den procentmæssige største varmebesparelse. 
 

 

Figur 8. Liste med 10 klassiske varmespareråd, som beboerne i de otte lejligheder fik udleveret.  

Resultatet af kampagnen fremgår af tabel 9 og figur 9. Kampagneperioden 
løb fra 15/2 - 14/3 2014. Forbruget her blev sammenlignet med forbruget i 
perioden 15/1 -14/2 2014. I kampagneperioden lykkedes det at opnå en 
samlet varmebesparelse på 56 %.  I tre lejligheder blev der opnået store be-
sparelser fra 70 – 80 % Til gengæld var der også en lejlighed, hvor forbruget 
steg.  
 

Gennemsnit pr. dag (kWh) 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt 

Før kampagne 43 19 32 46 16 46 22 41 265 

Efter kampagne 6 14 6 30 4 25 8 23 115 

Efter kampagne 
inkl. graddage- 
korrigering 

8 20 9 41 5 34 11 31 159 

Udvikling inkl.  
graddage-korrigering 

82
% 

-6% 
73
% 

10
% 

69
% 

26
% 

50
% 

23
% 

56
% 

Tabel 9. Varmeforbrug i otte lejligheder før og efter, at der blev sat ind med en sparekampagne.  
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Figur 9. Alle testlejligheder opnåede med en undtagelse pæne besparelser i løbet af kampagneperio-

den.     

El-sparekampagne 
I forbindelse med el-kampagnen fik be-
boerne besøg af en energisagkyndig. 
Under besøget fik de udleveret en liste 
med 12 klassiske spareråd til elbespa-
relser i hjemmet. Derudover fik de udle-
veret en folder med ”Gode El-vaner”, 
samt et såkaldt ”sparometer” som bru-
ges til at tjekke, hvor meget strøm de 
enkelte strømforbrugende apparater 
bruger. 

Som ’gulerod’ blev der også udlovet en præmie til den/de som præ-
sterede den procentmæssige største besparelse. Denne delmåling blev af-
læst i perioden 15/4 – 14/5 2014 og sammenlignet med perioden 15/3 – 14/4 
2014.   
 

 

Figur 11. Den liste med 12 klassiske el-spareråd, som beboerne i de otte lejligheder fik udleveret. 
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Resultatet af kampagnen ses af tabel 10 og figur 12. To storforbrugere sæt-
ter elforbruget en del ned som følge af kampagnen. I de øvrige lejligheder er 
udsvingene relativt små. I to lejligheder sættes forbruget lidt op, mens det i 
to andre sættes lidt ned.  
 

Gennemsnit pr. 

dag (kWh) 
1 2 3 4 5 6 7 8 I alt 

Før kampagne  8,48 4,76 5,77 6,25 11,07 3,71 3,94 5,73 49,71 

Efter kampagne  5,58 5,51 6,41 6,07 9,05 3,15 3,67 5,46 44,9 

% Udvikling 34 % -16 % -11 % 3 % 18 % 15 % 7 % 5 % 10% 

Tabel 10. Elforbrug i otte lejligheder før og efter, at der blev sat ind med en sparekampagne.  

 

Figur 12. To storforbrugere sætter elforbruget meget ned som følge af kampagnen. I to andre lejligheder 

sættes forbruget lidt op, mens de øvrige sætter deres forbrug lidt ned.   

I to lejligheder er forbruget stort set uforandret. Kampagne har tilsyneladen-
de være lidt af en øjenåbner for beboerne i de to lejligheder, der sætter de-
res elforbrug betragteligt ned. De øvrige brugere ligger med et gennemsnit-
ligt dagsforbrug på ca. 4 – 6 kWh pr. dag - både før og efter -, hvilket svarer 
til 1.460 kWh – 2190 kWh pr. år, som trods alt er et relativt lavt årsforbrug.      
 

Vandsparekampagne 
Tilsvarende el-sparekampag-
nen fik brugerne ved vand-
sparekampagnen personligt 
besøg af en rådgiver. Ved be-
søget blev der udleveret et 
skema med 10 klassiske råd 
til at opnå vandbesparelser.  
Derudover fik der udleveret 
en opvaskebalje, en spare-
perlator til lejlighedens bruse-
armatur samt et timeglas til at 
hænge op i brusenichen. 
Timeglasset er indrettet såle-
des, at det løber ud efter 5 
minutter. Denne delmåling 
blev aflæst i perioden 15/8 – 
14/9 og sammenlignet med 
perioden 1/6 – 30/6 2014. 
 
 
Figur 13. Den liste med 10 klassiske vandspareråd, som beboerne i de otte lejligheder fik udleveret. 
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Som ’gulerod’ blev der udlovet en præmie til den/de som præsterede den 
procentmæssige største besparelse. Resultatet af vandsparekampagnen 
fremgår af tabel 11. Her lykkedes det kun at spare på forbruget i to af boli-
gerne. Til gengæld blev der opnået relativt store besparelser på mellem 10 
og 27 %. Omvendt tillagde de fem boliger sig et merforbrug på mellem 7 - 22 
%. Hos en enkelt bolig var forbruget status quo.  
  

Gennemsnit pr. 
dag (liter) 

1  2  3 4 5 6 7   8   I alt 

Før kampagne  0,25 0, 16 0,19 0, 56 0, 21 0,14 0,29 0,24 2,04 

Efter kampagne  0,18 0,19 0,21 0,65 0,25 0,14 0,31 0,22 2,15 

% Udvikling 27% -15% -11% -18% -22% 0% -7% 10% -5,4% 

Tabel 11. Vandforbrug i otte lejligheder før og efter, der blev sat ind med en vandsparekampagne. 

 

Figur 14. Under vandsparekampagnen har 2 ud af de 8 lejere været i stand til at skrue ned for vandfor-

bruget.  Fem lejere øger forbruget, mens en holder det konstant. Resultatet er en forøgelse på i gen-

nemsnit 5-6 %. 

Opnåede resultater samlet set 

De gennemførte målinger i kølvandet på opsætning af skærme og de gen-
nemførte sparekampagne gav ikke et resultat, der entydigt vis kan fortælle, 
hvad der virker og hvad, der ikke virker. En årsag til dette kan være, at måle-
perioden har ramt ind over ferie, højtider eller helligdage. 
 For at kompensere herfor er der foretaget en opgørelse af forbruget i 
en periode af et år før forsøget og i en periode af et år under forsøget. Over 
et helt år er der stor sandsynlighed for at små udsving i perioder bliver ud-
jævnet. Da der ligger historiske data på både vand- og varmeforbrug er det 
muligt at lave en direkte sammenligning mellem to på hinanden følgende år, 
før og efter igangsætning af forsøget. Desværre lå der ikke tilsvarende til-
gængelige oplysninger for forbrug på el, så her blev der i stedet foretaget en 
sammenligning med erfaringstal fra Dong-Energy.   
 

Årlig varmebesparelse  
Den største besparelse blev opnået på varmeforbruget. Her lykkedes det i 
forsøgslejlighederne at spare 35 %. To brugere sparede mere end 50 %, 
mens tre brugere opnåede at spare mere end 30 %. De sidste tre sparede 
mellem 6 og 20 %. Se tabel 12 og figur 15. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt 

År 2012/13 11023 3552 4777 8761 3498 11954 8387 8227 6017
9 

År 2013/14 4064 2867 2947 8328 2209 8352 4354 6146 3926
7 

Årlig besparelse 63% 19% 38% 5% 37% 30% 48% 25% 35% 

Tabel 12. Den opnåede årlige besparelse i de otte forsøgslejligheder. Samlet set blev der opnået en be-

sparelse på 34 %. Opgørelsen er i varmeenheder eller såkaldte ”streger”. 

 

Figur 15. Diagram over varmeforbrug i to på hinanden følgende opvarmningssæsoner: 2012/13 og 

2013/14 

Årlig el-besparelse 
Som nævnt var det ikke muligt at fremskaffe elforbrug for de otte forsøgsleje-
mål forud for renoveringsperioden. For at vurdere, om forbruget i de pågæl-
dende lejligheder ligger højt eller lavt, er der foretaget en sammenligning 
med erfaringstal fra Dongenergy’s hjemmeside (Dongenergy, 2015).  
Fra det spørgeskema, der blev udfyldt ved intromødet med beboerne, kan 
det fastslås, at der på det pågældende tidspunkt boede i gennemsnit 3,5 
personer i lejlighederne. Derfor uddrages der fra Dongs erfaringstal værdier, 
der ligger midt i mellem lejligheder med henholdsvis 3 og 4 personer. 
 Som samlet gruppe ligger de otte lejemål i gennemsnit tæt op det 
Dong kalder Meget lavt El-forbrug, og konklusionen er, at de otte lejemål på 
ingen måde har været storforbrugere af el i perioden efter renoveringen. Af 
figur 16 fremgår det, hvordan de enkelte lejligheder placerer sig i forhold til 
Dongs tre kategorier: Meget lavt el-forbrug, Gennemsnitligt el-forbrug og Me-
get højt el-forbrug. 
  

 

Figur 16. Årligt forbrug for otte udvalgte lejemål vist med gult sammenlignet med tre referenceværdier 

fra www.dong.dk. 
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Årlig vandbesparelse 
Fra måleåret 2012/13 til måleåret 2013/14 er der i forsøgsgruppen bestå-
ende af de otte lejemål kun opnået en vandbesparelse på 5 %. I to af boli-
gerne var der et lille merforbrug, mens der i fem boligerne blev opnået min-
dre besparelser. I en enkel bolig opnåede man en vandbesparelse på hele 
20 %.    
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt 

År 2012/13 89,6 59,5 117,6 236,2 68,6 47,6 96 89,3 804,4 

År 2013/14 88,4 55,4 94,4 222 67,4 45,8 
103,

3 
91,3 768 

Årlig  
besparelse 

1% 7% 20% 6% 2% 4% -8% -2% 5% 

Tabel 13. Årligt vandforbrug før og efter oplysningskampagne mv. med udregning af den årlige bespa-

relse. 

 

Figur 17. Diagrammet viser vandbesparelse, der er opnået i de otte lejligheder i forsøgsgruppen i løbet 

af et måleår. I gennemsnit blev der sparet 5%. 

Faglig vurdering af opnåede besparelser 
Ud fra en sammenligning af forbruget har det vist sig, at beboerne har haft 
lettest ved at spare på varmen. Det må antages, at en del af besparelsen 
skyldes forbedringen af klimaskærmen. Desuden har beboerne umiddelbart 
væsentligt nemmere ved at give afkald på eller ”leve med” et lavere varme-
behov end fx et lavere vandbehov. Årsagen til dette skal nok findes, i at 
varme mere ses som et bekvemmelighedsforbrug, end et nødvendighedsfor-
brug. Der er derfor nemmere at tilpasse sig en lavere rumtemperatur end fx 
mindre badeaktivitet. Til forskel for varmeforbruget blev der ”kun” sparet 5 % 
på vandforbruget, og det ser derfor ud til at være sværere at spare vand i 
forhold til at spare varme.  

Beboernes oplevelse af forbrug og medvirken 
I løbet af projektperioden er der i relation til de energispareinitiativer, der er 
sat i værk fra boligselskabets side, uddelt spørgeskemaer til beboerne, som 
de løbende er blevet bedt om at svare på. Spørgeskemaundersøgelsen er 
blevet gennemført 4 gange, henholdsvis den 14/2 2014 (8 besvarelser), den 
10/4 2014 (7 besvarelser), den 14/8 2014 (5 besvarelser) og den 30/10 2014 
(6 besvarelser).  
 
Hver gang blev der stillet 5 spørgsmål og et underspørgsmål:  
1. Gør du/I noget aktivt for at spare på forbruget ift. hvad du/I gjorde før 

projektet? 
2. Bruger du/I den skærm, som er blevet udleveret? 

2.1. Hvis nej, hvorfor bliver den så ikke brugt? 
3. Bruger du/I de råd omkring energiforbrug, der er blevet udleveret? 
4. Bruger du/I de hjælpemidler, der er blevet udleveret? 
5. Er du/I generelt blevet mere opmærksom på dit/jeres forbrug i forhold til 

før renoveringen? 
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Resultatet af besvarelserne fremgår af Bilag 1. Forløbet viser overordnet, at 
forsøgsgruppen er blevet mere bevidst om emnet energi og eget forbrug 
som følge af forsøget. Interessen for forsøget og de råd og hjælpemidler, der 
blev udleveret, blev i store træk også opretholdt. Til gengæld faldt interessen 
for den udleverede digitale skærm ret hurtigt.  
 
Det vurderes på baggrund af undersøgelsen, at forsøgsgruppen, der har 
været tilknyttet projektet, overordnet har haft interesse og er påvirkelig over-
for udefrakommende information og hjælp. Til gengæld har valgte den model 
for visualisering af energiforbruget ikke fanget deres opmærksomhed i en 
nævneværdig grad. Det kan være flere årsager til. Brugerfladen, som for-
søgspersonerne blev introduceret for, lagde meget op til, at man som bruger 
af skærmen selv skulle være aktiv for at danne sig det nødvendige overblik, 
og det kan være en barriere i sig selv. Men også det faktum, at det er nyt og 
ukendt, kan være med til at interessen hurtigt kan falde, fordi det opleves 
som besværligt at sætte sig ind i. 

 
Afsluttende spørgeundersøgelse 
Som afslutning på pilotprojektet blev der igen rundsendt et spørgeskema til 
de otte forsøgslejligheder. Spørgsmålene i dette spørgeskema søgte at 
skaffe klarhed over, hvilken rolle skærme, kampagner og hjælpemidler har 
haft. I alt rummer den afsluttende spørgeskemaundersøgelse 12 spørgsmål. 
Seks af spørgsmålene drejede sig om det, de enkelte hver især har fået ud 
af forsøget og lært undervejs. Også her blev det bekræftet, at det er energi-
sparerådene og de praktiske apparater, der har gjort en forskel og ikke de 
digitale skærme. Alligevel svarer mere end halvdelen, at de godt kunne 
tænke sig at beholde skærmene for at kunne følge med i forbruget. Den ene 
halvdel er endog villig til at betaler for at kunne bruge skærmene fremover. 
Se de 12 diagrammer med svar på de enkelte spørgsmål samlet i Bilag 2. 

Øget brugerbevidsthed? 

Det tredje spørgsmål, der blev rejst i forbindelse med forsøgskonceptet for 
Brændgårdsparken var, hvorvidt energirenovering i sig selv fører til øget be-
vidsthed blandt beboere omkring energiforbrug. For at besvare dette spørgs-
mål er der i forbindelse med forsøget gennemført følgende undersøgelser:  
 
1. Det er undersøgt, om der er der forskel på størrelsen af de opnåede be-

sparelser afhængig af, om det er de samme beboere, der har boet i de-
res lejlighed før og efter renoveringen, eller det udelukkende er nye be-
boere der flytter ind i lejlighederne efter renoveringen. 

2. Der er set på, hvor store forskelle, der er i forbruget før og efter energire-
noveringen for de beboere, der har boet i deres lejlighed både før og ef-
ter renoveringen.   

3. Og endelig er der set på, hvad beboerne selv siger om deres energifor-
brug. 

Nye og ’gamle’ beboere  
Som et led i undersøgelserne af om en energirenovering i sig selv gør, at 
brugerne bliver mere bevidste om energiforbruget efter en energirenovering, 
blev der indhentet forbrugsoplysninger for varme og vand for dels den 
gruppe beboere, som har boet i deres lejlighed før og efter renoveringen, 
dels den gruppen beboere der er flyttet ind efter renoveringen. Der er ind-
hentet målinger fra i alt ca. 15 % af beboerne som er flyttet tilbage til deres 
renoverede lejlighed, og ca. 15 % af beboere som er nytilflyttede.   
 



 

30 
 

 

Af figur 18 fremgår, at nye beboere konsekvent har et lavere forbrug end 
gamle, dvs. tilbageflyttede beboere. I alt har de nytilflyttede et varmeforbrug, 
der ligger 9 % under tilbageflyttede beboere. 
 

 

Figur 18. Sammenligning af varmeforbrug til rumopvarmning mellem nye beboere, flyttet ind efter reno-

veringen, og gamle beboere, der har boet i deres lejlighed både før og efter renoveringsprojektet. Op-

gjort i varmeenheder. Varmeenheder skal forstås som enheder, der er aflæst fra elektroniske radiator-

målere, som sidder på lejlighedernes radiatorer.  

Når det handler om vandforbrug, gælder det tilsvarende som for varmefor-
brug, at de nytilflyttede har et lavere forbrug end de ’gamle’ beboere, der er 
flyttet tilbage til deres renoverede lejlighed. For vandforbrugets vedkom-
mende gælder, at det samlet set ligger 14 % under. Se figur 19. 
 

 

Figur 19. Sammenligning af vandbrug mellem nye beboere, indflyttet efter renoveringen, og ’gamle’ be-

boere, der har boet i deres lejlighed både før og efter renoveringsprojektets gennemførelse.    

Ved at se på udviklingen i varme- og vandforbrug fremgår det, at de bebo-
ere, som har boet i deres lejlighed både før og efter renoveringen, har et 
større forbrug end de beboere, der først er nytilflyttet efter renoveringen. 
Dette kunne indikere, at beboere som har været en del af renoveringen ikke 
bliver mere bevidst om deres energiforbrug, måske snarere tværtimod. Be-
vidstheden om at bo i en lejlighed, der er velisoleret, og hvor man betaler for 
sit forbrug, betyder måske snarere, at man tilegner sig mere komfort og op-
retholder gamle udluftningsvaner. 
  
Når dette er sagt, skal man være opmærksom på at selve beboersammen-
sætningen mellem gruppen af ’gamle’ og nye lejere kan være forskellig, og 
derfor kan være en mulig årsag til forskellen. De nye lejere kan være yngre 
og have lavere indtægter. Det kan også tænkes, at de nye lejere generelt er 
mere bevidste om miljø- og energiforbrug end de ’gamle’. Dette forhold er 
imidlertid ikke blevet afdækket af pilotprojektet og indgår således ikke i kon-
klusionerne. 
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Store forskelle på opnåede besparelser 
Som angivet har de nytilflyttede beboere et mindre forbrug i forhold til en 
sammenlignelig gruppe af beboere, som har boet i deres lejlighed både før 
og efter renoveringen. Figur 20 viser, hvor meget der er sparet på rumop-
varmningen i den enkelte leglighed, når det gælder den sidstnævnte gruppe. 
De opnåede besparelser fremkommer ved at sammenligne forbruget fra 
2010 (før renoveringen) med forbruget i året 2013 (efter renoveringen). Ud 
fra figuren ses, at der er meget stor forskel på, hvor meget der er sparet i de 
enkelte lejligheder.  
 

 

Figur 20. Figuren viser hvor store besparelser, der er opnået, og hvor stor spredningen er i 36 lejlighe-

der, hvis lejere har beboet lejlighederne både før og efter renoveringen blev gennemført. Blandt de på-

gældende lejere er der i gennemsnit opnået en besparelse på 42 %.  

En yderligere analyse af forbruget blandt de ’gamle’ og nye lejere viser, hvor 
stor spredningen rent faktisk er for de respektive grupper af lejere, se figur 
21. Analysen omfatter dels spredningen i varmeforbruget før og efter reno-
veringen for 38 lejemål med gamle lejere, dels spredningen i varmeforbruget 
for 35 tilsvarende lejemål med udelukkende nye lejere, dvs. lejere som er 
kommet til efter renoveringen.  
 

 

Figur 21. Diagram, som viser, hvordan lejlighederne afviger fra det gennemsnitlige varmeforbrug. De 

mørkeblå og lyseblå søjler refererer til gruppen af gamle beboere før og efter renoveringen, mens den 

grønne søjle refererer til den en gruppe af beboere som er nytilflyttet efter renoveringen   
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For gruppen af beboere, som har boet i deres lejlighed både før renovering 
(2010) og efter renoveringen (2014), viser resultatet, at 53 % af lejlighederne 
i 2010 (før renoveringen) kun afviger fra hinanden med 0 % - 25 %. Holdt op 
imod lejlighederne fra året 2013 er det kun 26 % af lejlighederne der afviger 
fra hinanden med 0 % - 25 %. Hvis man kigger på et interval for afvigelse på 
0 % - 50 % viser det, at 80 % af lejlighederne i 2010, og 68 % af lejlighe-
derne i 2013 ligger inden for dette interval.  
 Gruppen af lejligheder, hvor beboerne er tilflyttet efter renoveringen, 
tegner et billede, der minder meget om gruppen af lejligheder for året 2010. 
Her er det 57 % af lejlighederne der afviger fra 0 % - 25 % og hele 91 % der 
afviger fra 0 % - 50 %. 
 Ovenstående analyse viser, at aflæsningerne for de ”gamle” beboere i 
2010 (før renoveringen) ligner gruppen af nye beboere i 2013 (efter renove-
ringen) mest. På samme tid er det også de to sæt af afvigelser, hvor den 
procentmæssige spredning på forbruget er mindst. Sammenholdt med, at de 
”gamle” beboere” jf. figur 18 havde et højere varmeforbrug end de nye bebo-
ere, kan det sluttes, at en del af gruppen af gamle beboere, som flytter til-
bage efter endt renovering, med stor sandsynlighed har tillagt sig et højere 
forbrug via fx komfortforbedringer eller uhensigtsmæssigt adfærd.      

Beboernes bevidsthed 
For at se nærmere på, hvordan beboerne opfatter eget forbrug efter, at de 
har været en involveret i en omfattende energirenovering, blev der udsendt 
et spørgeskema til et antal beboere, der har boet i deres lejlighed både før 
og efter renoveringen. Der indkom i alt 24 besvarelser.  
  
Resultatet af undersøgelsen viser meget klart, at beboerne har en klar opfat-
telse af, at de er blevet mere opmærksom på sit forbrug som en konsekvens 
af, at der har været gennemført en energirenovering, og at man samtidig for-
venter, at renoveringen i sig selv gør energiforbruget mindre.  
 Næsten alle de adspurgte forventer, at renoveringen medfører et 
mindsket energiforbrug, samtidigt med at man selv blevet mere opmærksom 
på sit forbrug. Et flertal af lejerne hævder således, at de er blevet mere op-
mærksomme på deres energiforbrug, hvorimod ingen svarer, at de er blevet 
mindre eller aldrig har været opmærksom på deres energiforbrug. 
 Resultatet af den afsluttende spørgeskemaundersøgelse stemmer 
ikke fuldstædig overens med analysen, der når frem til at en del lejere må 
have tillagt sig et øget forbrug.  
 

Antal svar 
Hvilken af følgende udsagn svarer bedst til din opmærksomhed på forbruget 
i din nuværende lejlighed i forhold til før den blev renoveret (Der må gerne 
sættes flere kryds) 

19 
Jeg har forventet, at renoveringen i sig selv gør energiforbruget mindre, men er al-
ligevel selv blevet mere opmærksom 

14 Jeg er generelt blevet mere opmærksom på at gøre mit forbrug mindre. 

10 Jeg har altid været opmærksom på mit energiforbrug, og det har ikke ændret sig 

1 
Jeg forventer, at renoveringen i sig selv gør energiforbruget mindre, og er derfor 
mindre opmærksom 

0 Jeg er generelt blevet mindre opmærksom på at gøre mit energiforbrug mindre 

0 Jeg har aldrig været opmærksom på mit forbrug, og det har ikke ændret sig 

Tabel 14. Af tabellen fremgår, hvad beboerne har svaret på deres egne forventning og evt. deres æn-

drede opmærksomhed omkring energiforbrug.   

Delkonklusion 
Ud fra beboernes egne besvarelser kan det umiddelbart konkluderes, at 
energirenoveringen har øget deres bevidsthed om forbruget, men at det ikke 
signifikant afspejler sig i deres faktiske adfærd. 
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Bilag 1 

Beboernes opfattelse af energiforbrug – spørgeundersøgelse    

Nedenstående figurer viser svarene på i alt 5 spørgsmål og et underspørgsmål stillet undervej i forløbet 

for på den måde at vise, hvordan holdningen til brug af skærm, råd og hjælpemidler har forskudt sig un-

dervejs. 
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Bilag 2 

Beboernes opfattelse af egen medvirken – spørgeundersøgelse 

Af svarene fra den afsluttende spørgerunde fremgår, at lejerne gerne vil informeres fremover, det være 

sig ved SMS, e-mail, skærm e.l. Ingen føler dog, at det har flyttet sig som følge af skærmene. Det er 

den direkte henvendelse med forbrugsoplysninger og gode råd, der tæller.      
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Kunne Du/I have interesse i at betale for selv, at have muligheden for, at kunne
følge dit forbrug på en skærm i fremtiden ?
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Bilag 3 

Alexandra Instituttet - interviewundersøgelse 

Umiddelbart efter at der i begyndelsen af 2013 var installeret tabletskærme i et antal lejligheder, tog Ale-

xandra Instituttet initiativ til en interviewundersøgelse blandt beboerne i Brændgårdsparken. Alexandra 

Instituttet bedriver forskning med sigte på it-innovation inden for offentlig og privat virksomhed. Inter-

viewundersøgelsen indgik i en serie af interviews, der ud fra en antropologisk synsvinkel skulle belyse 

lejeres vilje og lyst ti at spare energi.  

Det primære formål med interviewundersøgelsen var at finde ud af, hvad der 
hæmmer og fremmer vaneændring omkring energiforbrug og indeklima (Ale-
xandra instituttet, 2013).   
  
Indledningsvist konstateres det i undersøgelsen, at de lejere, der gik med i 
projektet og støttede op om det, gjorde det for at spare og fordi, de synes, 
det kunne være sjovt og interessant at følge med i deres eget forbrug. Men 
da projektet med tablet-skærme i lejlighederne blev forsinket, og der gik 
”flere år” fra introduktionsmødet til projektet gik i gang, og man ikke hørte no-
get, virkede det på mange useriøst. Dette skulle ifølge undersøgelsen også 
være årsagen til, at flere faldt flere fra. 
 Blandt beboerne var det tydeligt, at mange direkte forbandt projektet 
med boligselskabets tovholder Morten Hove Andersen. Én lejer udtalte di-
rekte: ”at det jo er hans ansvar og hans projekt”. For en del lejere var det 
Morten Hove der holdt gejsten oppe omkring projektet: ”Hvis Morten ikke var 
der, så brugte jeg den (læse: skærmen) ikke. Det var også Morten, der leve-
rede nyt udstyr, og ham man gik til, hvis man havde spørgsmål eller tilbage-
meldinger til projektet eller teknologien bag. I følge flere lejere handlede 
samtalerne med Morten Hove tit om, hvordan der kunne spares på energien. 
 Som undersøgelsen har afdækket, er viden i sig ikke nok til at gøre en 
forskel. Beboernes holdning til fx miljø mv. er mindst lige så afgørende. Og 
her fandt undersøgelsen, at folks holdninger både kunne være for og imod at 
tænke miljø og spare energi Som en lejer udtrykte det: ”Alt er så fanatisk i 
dag - og det med både energi, mad og motion, at jeg er ved at brække mig”. 
Udtalelser af den kaliber viser, at spareråd af og til kan bidrage til modstand 
snarere end imødekommenhed, ikke mindst blandt personer, der vægter de-
res egen selvbestemmelse højt.  
 Som motivation for at spare på el, vand og varme anfører de fleste be-
boerne muligheden for at spare penge. Få kommer også ind på det miljø-
mæssige aspekt. Men i den måde, beboerne bruger deres hjem på i det 
daglige er det i højere grad faktorer som komfort, sundhed og velvære, der 
er afgørende. 
 Beboerne er generelt blevet mere bevidste om deres energiforbrug, 
fordi projektet har gjort dem opmærksomme på det. Hos nogle kommer det 
til udtryk ved at man har ændret vaner her og nu, mens det hos andre mere 
handler om en bevidsthed, der måske kan føre til nye vaner på sigt. Om-
vendt er der enkelte beboere, der selv efter forsøget ”ikke er bevidst omkring 
deres forbrug, fordi der er andre ting, der er vigtigere”. I forlængelse heraf 
udtrykker den pågældende – ligesom flere andre, at familiens forbrug ligger i 
den lave ende. Faktisk ser man i mange interview, at den enkelte gerne vil 
retfærdiggøre det forbrug, man har i husstanden. Og i relation til miljøet er 
en bemærkninger som ”Lille jeg hjælper ikke noget i forhold til miljøet, for de 
andre gør ikke noget”, eller: ”det ved jeg godt, men det er jo de kæmpe fa-
brikker, lastbiler mv., der laver forureningen”.  
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Undersøgelsen hæfter sig ved, at det på mange kan virke hæmmende at 
bruge tabletten, da de ikke er ”teknologiparate”. Således hæmmer det i sig 
selv, at, at tabletten skal tændes, før man kan følge sit forbrug. Det betyder 
at man i nogle husstande har opgivet at kigge på tabletten.  
  
Overordnet set er det søjlerne, beboerne kigger på – ikke så meget smileys. 
De kan godt se det gode i den bedømmelse, smileyerne giver, men går bare 
mere op i, hvad de egentlig har brugt. Tidsmæssigt foretrækker de fleste af 
dem, der bruger skærmen at se en måned tilbage ad gangen – enten fordi 
man ikke har tænkt over, at der er andre muligheder, eller fordi det er det in-
terval, man bedst kan forholde sig til. Beboerne bruge mere oplysningerne 
på skærmen til at finde forklaringer på deres forbrug end på at nedsætte for-
bruget.  
 Selvom beboerne har mulighed for selv at monitorere deres forbrug 
løbende via tabletten, sætte de også pris på den forbrugskurve, der af og til 
uddeles på papir. En beboer fortæller, at han bedre kan forholde sig til at se 
ting på papir og en anden siger, at hun stort set ikke bruger tabletten, efter 
opgørelserne er begyndt at komme på papir. Endvidere giver ”kurven” på 
papir beboerne et andet billede end tabletten, idet de her bliver sammenlig-
net med en middelværdi. Dette har for mange virket mere gennemskueligt, 
end om en søjle i et diagram var rød, gul eller grøn.  
  
Sammen med tablet og omdelte forbrugsopgørelser har beboerne modtaget 
spareråd og via samtaler med Morten Hove fået tilført en viden om, hvad de 
kunne gøre for at spare på energien. I nogle hjem er rådene blevet hængt op 
på køleskabet, i andre er de blevet smidt ud. Flere af beboerne fortæller, at 
de kendte til sparerådene i forvejen. ”Der er meget, man godt ved, man skal” 
udtaler en, ”men man gør det jo ikke alligevel. Ingen børster fx tænder med 
løbende vand herhjemme længere”. En anden siger, at han i forvejen ”gør 
alle tingene”, og en tredje forklarer, at ”det er det samme, som hun i forvejen 
får tudet ørene fulde med”. Ny viden og det at blive mindet om gammel viden 
kan få nogen beboere til at ændre adfærd. Andre bliver blot bekræftet i, at, 
at de gør, hvad de kan. 
  
Alt i alt viser interviewundersøgelsen, at kun få har ladet sig påvirke af 
skærme, spareråd og kampagner. Dog medgiver man i de fleste husstande, 
at der er sket ændringer i det små. Som eksempel nævnes: at slukke for 
fjernsynet i stedet for at have det kørende i baggrunden, samle opvasken til 
større portioner i stedet for at vaske op i løbet af dagen, slukke for standby 
og slukke for vandet under tandbørstning.  
 Derudover er det mest på det refleksive niveau, at der har fundet æn-
dringer sted. Således udtrykker en lejer det således: ”Jeg havde ikke tænkt 
over vores energiforbrug, men selvfølgelig har vi snakket om det, og det ville 
vi ikke have gjort, hvis det ikke var for kampagnen og de gode råd fra Mor-
ten”.  Generelt viser interviewene, at forbrugsopgørelser både på tablet og 
papir får lejerne til at tale om deres energiforbrug på en ny måde. I en enkelt 
husstand kan parret finde på at sidde sammen ved tabletten, så de kan se 
på, hvordan det går, og sammen finde forklaringer og tænke over, hvad de 
kan gøre bedre.  I de fleste tilfælde er det dog mest et enkelt familiemedlem, 
der kigger på tabletten, og sjældent noget, der tales i familien.  
  Nogle forældre fortæller i interviewet, at de overvejer at bruge opgø-
relserne til at argumenter over for deres børn, at de bør bruge mindre energi, 
fx ved at tage kortere bade og slukke for al deres elektronik, når de ikke bru-
ger det. Her nævnes det også, at skærmens visning af rumtemperaturen kan 
bruges til at fortælle børnene, at der ikke er for koldt i lejligheden, men at det 
bare er dem, der er trætte.  
 Dog tror de færreste forældre på, at det i sidste ende vil nytte noget, 
og for mange er det da også vigtigere, at børnene går i bad, end at det tager 
lidt lang tid. Med andre ord ser man tit, at andre prioriteringer i familien i reg-
len tilsidesætter ønsket om at spare energi.   
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De vigtigste barrierer, som undersøgelsen finder frem til er følgende: 
  
1. Den enkelt føler, at han eller hun gør nok i forvejen 
2. Andre skal ikke bestemme over deres brug af ressourcer 
3. At spare energi ødelægger komforten 
4. Al den snak om at spare kan let ødelægge familiefreden. 

 
Som undersøgelsen konkluderer, er der grænser for hvad der kan opnås af 
besparelser i en almen boligbebyggelse som Brændgårdsparken, uanset om 
man gør brug af avanceret teknologi som digitale skærme, eller man rund-
sender spareråd eller aflægger besøg og give gode råd med på vejen.  
  
I realiteten deler lejerne sig i tre grupper. De, der tager mod spareråd og 
også lykkes med at nedsætte forbruget, de, der kender alle rådene, men 
ikke føler at de kan gøre meget mere, uden at det går ud over husfreden og 
endelig de, der nærmest bliver provokeret over spareråd og oplever det som 
formynderi og i hvert fald ikke agter at følge rådene. 


