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Koncept 4:

Energibenchmark

via internettet

Hvem
De involverede partnere i udviklingen af energibenchmark var Bo-Vest, Boligselskabet fsb, Albertslund Kommune, SBI, Energi og Miljø, Domea
og Keepfocus.

Hvordan
Konceptet bygger på en meget simpel måde at
indtaste og synliggøre en boligafdelings energiforbrug på. Formålet med visningen er at lægge
den første trædesten for, at boligafdelingen forholder sig til sit energiforbrug i relation til andre
boligafdelinger.
Energi-benchmarket er således ikke et energistyringssystem eller et energimærke, men udelukkende en simpel synliggørelse, der har til formål
at motivere til en efterfølgende drøftelse i beboerdemokratiet. Dette særligt ved budgetlægning,
således at evt. energibesparende tiltag bliver
prioriteret.
Det er muligt at udføre en simpel indtastning i systemet. Herefter kan boligafdelingens forbrug pr.
m2 eller antal beboere vises. Efterfølgende kan
boligafdelingens forbrug af el, vand og varme
vises, sammenlignet med andre almene bolig-
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afdelinger. Disse oplysninger kan efterfølgende
sendes via e-mail til ønskede modtagere, f.eks.
afdelingsbestyrelsen, administrator m.fl. Disse
modtager en pdf, der kan printes og medtages i
forbindelse med et afdelingsmøde eller lignende
med henblik på drøftelse af potentielle besparelser. I sammenligningen er der derfor også øget
opmærksomhed på besparelsespotentialet.
Det udviklede energi-benchmark er tilgængeligt
på AlmenNets hjemmeside www.almennet.dk.
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