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Websurvey  
resultater



•

 

Webbaseret spørgeskemaundersøgelse.

•

 

Fokus: Oplevede barrierer inden for vedligeholdelse og energirenovering 
–

 

og forslag til tiltag der kan overkomme barriererne. 

•

 

Udsendt til 105 medlemmer. 43 besvarede skemaet. 

Websurvey
 

juni 2011
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Respondenterne
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Barrierer –
 

vedligeholdelse 
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Forslag til tiltag –
 

Vedligeholdelse

14-11-20116

FinansieringFinansiering

•

 

Muligheder for billigere 
lån

•

 

Fokus på

 

totaløkonomisk 
fordel ved forebyggende 
vedligehold –

 

kræver 
langsigtet budgettering

Standard-

 
løsninger/m

 
etoder

 

Standard-

 
løsninger/m

 
etoder

•

 

Uddanne rådgivere –

 

så

 

flere 
kan orientere bygherre om 
nødvendighed af tiltag.

•

 

Bedre uddannelse af 
driftsansvarlige.

•

 

Centralisere aktivitet og viden i kommuner m. 
central ejendomsafdeling

•

 

Systematiske fremtidssikrings-analyser
•

 

Mere strategisk ejendoms-udvikling i den 
almene sektor. 

•

 

Lettilgængelige nøgletal på

 

økonomisk 
betydning af manglende vedligehold

UddannelseUddannelse

PlanlægningPlanlægning

•

 

Standardløsninger m. høj prissikkerhed på

 

standardproblemer
•

 

Metodeudvikling –

 

sikre bedre 
sammenhæng ml. omkostninger og 
værdiforøgelse

•

 

Klæd beslutningstagere 
bedre på

 

ift. værdi-

 

vurdering af planlagt 
vedligehold. 

•

 

Synliggøre 
konsekvenser ved 
ingen eller lav 
vedligeholdelse

VidenViden



Barrierer –
 

energirenovering 
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Forslag til tiltag –
 

Energirenovering
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FinansieringFinansiering

•

 

Statstilskud og centrale 
puljer

•

 

Tilskud til VE projekter
•

 

Projekter skal kunne 
gennemføres uden kobling 
til EMO eller simpel 
tilbagebetalingstid.

•

 

Udbredelse af ESCO
•

 

Tilbagebetalingsperioden 
skal op på

 

ca. 15 år i 
kommunerne, før 
bygningsmæssige 
energioptimeringer kan 
sættes i gang. 

Standard-

 
løsninger/v

 
ærktøjer

 

Standard-

 
løsninger/v

 
ærktøjer

•

 

Tilgængelige pilotprojekter 
med få

 

klare nøgletal, 
eksempler og vejledning

•

 

Best cases på

 

samarbejder i 
forbindelse med 
energioptimerende projekter.

•

 

Strategiske samarbejder 
mellem de væsentlige parter til 
at drive innovationen indenfor 
området 

•

 

Troværdige beregningsmodeller (i dag for 
teoretiske eller leverandørafhængige) og 
garantiordninger

•

 

Ændring af regler vedr. Opkrævning af el og 
varme, så

 

det sparede forbrug kan opkræves 
til dækning af udgifter ved etablering af 
alternativ energi

•

 

Attraktiv incitamentsstruktur der giver 
pionerer mod på

 

at eksperimentere

Analyse og 
inspiration

 

Analyse og 
inspiration

Økonomiske 
incitamenter

 

Økonomiske 
incitamenter

•

 

Veldokumenterede standardløsninger
•

 

Simple værktøjer til beregning af 
totaløkonomi

•

 

Let adgang til nøgletal der kan bruges til 
beregninger af potentiale

•

 

Bedre og billigere metoder/koncepter

•

 

Oprydning i love og 
cirkulærer. Der er for 
mange og det hindrer 
fælles forståelse og 
referenceramme for 
metoder og 
målsætninger

•

 

Ændring af Lejeloven 
(Paradoksproblemet)

LovgivningLovgivning



Fokusgruppe 
resultater



•

 

7 deltagere
· Gyrithe Saltorp, Københavns Ejendomme, Københavns kommune

· Claus Poulsen, AL2Bolig
· Anders Lyngtorp, PrivatBo

· Jørn P. Madsen, Lohmann & Madsen

· Jan Hansen, Esbjerg Kommunes Ejendomme

· Preben Gramstrup, FM3.dk

· Lars Birch, Bygherre-

 

og Projektafdelingen, Post Danmark Ejendomme

•

 

Program
· Præsentation og diskussion af resultater fra websurvey

· Øvelse: Afklaring af barrierer og løsningsmuligheder i 4 faser af renovering

· Dyberegående diskussion af udvalgte temaer: Finansiering, økonomiske 
incitamenter, behov ift. standardløsninger, viden og værktøjer.  

· Test af BHF’s foreløbige projektkoncept mod ny beregningsmodel

Fokusgruppe d. 19/10 hos BHF
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1.

 

Differentiering –

 

Informationer/data skal skræddersyes til forskellige 
målgrupper (fagfolk, økonomer, ledelse, bygningsbrugere, 
beslutningstagere), der har forskellige perspektiver, behov og 
forudsætninger. 

2.

 

Sammenhæng –

 

Helhedsfokus skal fremmes. Mange fejl sker i faseskift. 
Alle faser, inklusive specifikke succeskriterier og kvalitetsmål, skal tænkes 
ind fra starten og være kendt af alle involverede parter. 

1.

 

Standardisering

 

–

 

Standardiserede projektmodeller og ens standarder for 
udrulning, så

 

der skabes mere kontrollerbare og klarere processer. 
Udvikling frem mod fælles terminologi og systemer er afgørende for at 
sikre optimeret overlevering mellem faser.

1.

 

Overblik –

 

Samling på

 

spredt viden. Mangler ikke viden, men der mangler 
viden i en form, som man kan handle på. 

2.

 

Involvering –

 

Planlægning skal ske med udgangspunkt i drift og brugere. 
Brugerne skal involveres fra idé

 

til program. Brug af ambassadører ift. 
hensigtsmæssig brugeradfærd og i påvirkning af dem som skal stå

 

for 
driften af bygningen. 

5 overordnede principper for veje frem
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Væsentligste barrierer

14-11-201112

Alle faser tænkes ikke 
godt nok ind fra 
starten og fase-

 
succeskriterier 
defineres ikke.

Problemer ved 
faseskift/

overdragelse ift. krav, 
succeskriterier og 

kvalitetsmål

Mangler anerkendte 
nøgletal, benchmarks. 

Beregning af 
besparelser for usikre 
–

 

det skal tydeliggøres

Manglende 
kvalitetsmål

Bygherre og rådgiver er 
dårlige til at 

forventningsafstemme

Mangler 
standardløsninger og 

koncepter for udrulning 
af dem

Manglende kvalitetsmål

Mangler 
industrialisering/
standardisering

Organisering og 
overdragelse til drift

Effekt af 
energirenoveringstiltag 
dokumenteres ikke –

 
synliggørelse af 

besparelser

Mangel på

 

fælles 
terminologi og 
klassifikation

Mangler politisk 
bevågenhed og 
forståelse for 

potentiale og behov

Mangel på

 

strategi og 
målsætninger

Mangel på

 
standardisering i 
programmering, 
projektering og 

udførelse

Brugeradfærd er et wild 
card med potentielt stor 

negativ påvirkning af 
effekt

Opbakning fra 
brugere/beboere 

Mangel på

 

god 
kommunikation
og fælles sprog



Væsentligste veje frem

14-11-201113

Indtænke alle faser –

 
muligheder og 

udfordringer i driftsfase 
skal afklares

Italesættelse og accept 
af usikkerheder ved 

energirenovering –

 

også

 
i budgetter

Beregningsmodeller/
værktøjer m. 
benchmarks. 

Lettilgængelige 
data/nøgletal, fx portal

Fælles udgangspunkt 
for programmering –

 
et bygherrenetværk

Ydelsesdefinition hos 
rådgiver

Planlægning m. 
udgangspunkt i 
brugere og driftEns klassifikationer 

og fælles terminologi 
er afgørende for 

optimeret 
overlevering

Indføre byggetekniske 
standarder

Kvalitetstjek skal indgå

 
i honorering

Øget indsigt hos 
udførende i plan og 

kvalitetsmål 

Krav om økonomiske 
betragtninger i 

ydelsesbestemmelser

Kvalitetsmål skal 
forankres i alle faser. 

Standardisering i 
programmering, 
projektering og 

udførelse

Bedre organisering af 
drift

Standardløsninger og 
fælles koncepter for 

udrulning

Usikkerheder skal i 
højere grad 

synliggøres og afsikres

Klar retorik og 
kommunikation med 

forståelse for 
modtagere



•

 

Beslutningstager-relaterede barrierer
· Kortsigtet fokus og manglende prioritering hos politiske beslutningstagere 
hindrer ofte nødvendig langsigtet planlægning og budgettering i 
vedligeholdelse og energirenovering.

· Politikerne skal have overblik og overbevises om potentialet og behovet for at 
investere, men forstår ikke energimærker og de nøgletal, grafer mm. der er til 
rådighed i dag. 

•

 

Veje frem –

 

tal ind i beslutningstagernes verden
· Direkte tilgang 1

 

–

 

Behov for udvikling af simple, effektive business-cases, 
branchegrafikker mv. som beslutningstagere kan forholde sig til –

 

og som kan 
klarlægge behov og potentiale, ’sælge’

 

totaløkonomisk fokus og føre det 
økonomiske ræsonnement for langsigtet budgettering igennem.

· Direkte tilgang 2 –

 

Tal til ansvarlighed med kobling af energirenovering til 
stigende strategisk interesse blandt beslutningstagere for grøn profilbranding. 

· Indirekte tilgang –

 

Påvirkning af driftsansvarlige som ambassadører  -

 

Når 
resultaterne viser sig, kan konkrete nøgletal bruges som argument til at præge 
beslutningstagerne.

Øget totaløkonomisk fokus I
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Opbakning og fokus fra beslutningstagerne er en vigtig nøgle



•

 

Brugerrelaterede barrierer

· Manglende opbakning kan være en massiv stopklods.
· Brugeradfærd har stor betydning for effekten af energirenoverings-

 tiltag, men er et aspekt der ofte ikke tages højde for –

 

og som det er 
svært at tage højde for. 

•

 

Veje frem –

 

Pædagogiske tiltag til opbakning og adfærdspåvirkning

· Opbakning 1 –

 

Synliggørelse af nuværende driftsudgifter og 
forventet besparelse ved investering i energirenovering kan skabe 
interesse og accept af (med-)ansvar og investering. 

· Opbakning 2 –

 

Garantiordninger med troværdige beregninger fra 
tekniske rådgivere, usikkerhed forbundet med beregningen skal 
klarlægges og forklares. 

· Adfærdspåvirkningstiltag

 

–

 

Der er gode erfaringer med brug af 
brugerambassadører og med at informere brugere om effekt og 
konkret besparelse af energirenoveringstiltag via displays i 
bygningen.

Øget totaløkonomisk fokus II
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Brugernes opbakning og adfærd spiller en afgørende rolle



•

 

På

 

det strategiske plan –

 

Energiselskaberne besidder central viden -

 skal involveres i overordnet langsigtet planlægning og korrekt 
ressourcemæssig optimering af løsninger. 

•

 

I understøttelse af adfærdsændringstiltag –

 

Energiselskaberne kan 
bidrage med initiativer, der kan bruges til at vise effekt af tiltag og 
hensigtsmæssig brugeradfærd. De varmeproducerende selskaber skal 
lave CTS-overvågninger og gratis alarmsystem.

Energiselskaberne

14-11-201116

En vigtig medspiller



Beregningsmodel

14-11-201117

BeregningsmodelBeregningsmodel

Klart output 

Nemt at justere på

 
forhold og tiltag og se 
påvirkning af effekt.

Benchmarks

Muligt at benchmarke

 
forskellige bygningstyper 

og generationer af 
bygninger

Brugbare nøgletal

Nøgletal i dag = historik. Brug 
for at kunne hente fremskrevne 

tal der ændrer sig med 
ændringer i bygningen. Data 
skal kunne hentes i en form 

der er brugbar og håndterbar. 

Henvisning til 
tekniske løsninger

Lavpraktisk

Skal være lavpraktisk

 

og 
intuitiv at bruge. Ikke kun 

nørder. 

Målgruppetilpasset 

Tilpasningsmuligheder 
for forskellige 

målgrupper ift. datatyper, 
kompleksitetsniveau mv. 

Brugeradfærd

Muligt at indregne 
gennemsnit på

 

effekt /hente 
inspirationscases

 

ift. 
forskellige 

etageboliger/bygningstyper. 

Fokusgruppens ønsker

Troværdighed

Kalkyler

 

der klargør og 
forklarer usikkerheder 

forbundet med 
beregningen



•

 

Ændring i boligreguleringsloven

 

–

 

Indskriv energirenovering i loven 
som forbedring, så

 

det kan pålægges lejere på

 

linje med andre 
forbedringer. 

•

 

Permanente tilskudsordninger –

 

undgå

 

sårbarhed over for det 
politiske systems kortsigtede fokus. 

•

 

Business-cases

 

på

 

fornuftig tilbagebetalingstid

 

–

 

Skal kunne hvile i 
sig selv, så

 

uhensigtsmæssige renoveringer undgås. 

Prioriterede finansieringstiltag
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