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Abstrakt. Denne artikel omhandler projektet Grønt Byggeri på Bornholm, 
som har kørt siden september 2011 og slutter ved udgangen af 2014. 
Projektet har haft til formål at sætte gang i energirigtige renoveringer som 
en vej ud af bygge- og anlægsbranchens krise. Projektet har til dette formål 
brugt en række virkemidler: Opmærksomhedsskabende arbejde hos 
bornholmske husejere, henholdsvis gratis og brugerbetalt uvildig 
energivejledning, kompetenceudvikling af branchen, fremskaffelse af 
finansieringsmuligheder i forbindelse med energirigtig renovering samt 
udvikling af et helhedsorienteret og totaløkonomisk renoveringskoncept. Det 
væsentligste virkemiddel vurderes at være de uvildige energivejledninger, 
der er foretaget og videreudviklingen af dem. Det er effekten af vejledninger 
og udviklingen af det helhedsorienterede og totaløkonomiske koncept, der er 
i fokus for nærværende artikel. Projektet viser, at energivejledninger 
fremmer energirigtige renoveringer. Halvdelen af alle vejledte har igangsat 
en efterfølgende energirigtig renovering for i gns. 107.000 kr. Derudover 
nævner ingen husejere manglende finansieringsmulighed som årsag til 
”ikke” at være gået i gang. På baggrund af disse konklusioner vil vi i denne 
artikel redegøre for projektets resultater med fokus på, hvordan uvildig 
vejledning og dialog med husejeren har betydning for igangsættelse af 
energirenoveringsprojekter hos husejerne. Desuden peger artiklen på, at en 
helhedsorienteret og totaløkonomisk renoveringstilgang, fremmer den 
samlede investering i boligen. 
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1. Indledning 

Projekt Grønt Byggeri er et projekt, der er skabt og udført af Business Center 
Bornholm på baggrund af ønsker fra den lokale Bygge- og anlægsklyngen. 
Projektet består af et partnerskab mellem Business Center Bornholm, 
Bornholms Akademi, Bornholms Forsyning, Bornholms Regionskommune, 
Campus Bornholm, Dansk Byggeri, Dansk Metal, Dansk 
Smedemesterforening, Energitjenesten Bornholm, Jobcenter Bornholm, LO, 
Tekniq, Teknologisk Institut/Videncenter for energibesparelser i bygninger, 
3F, Østkraft og VIA University College.  
Projektet, som bl.a. er finansieret af Fornyelsesfonden og De Europæiske 
Strukturfonde, har kørt siden september 2011 og slutter ved udgangen af 
2014. Projektet har overordnet betragtet, haft til formål at fremme 
igangsætning af energirigtig renovering for derved at afhjælpe krisen i 
byggeanlægsbranchen. Projektet har til dette formål brugt en række 
virkemidler: 
 

• Opmærksomhedsskabende arbejde hos bornholmske husejere 
• Henholdsvis gratis og brugerbetalt uvildig energivejledning 
• Kompetenceudvikling af branchen  
• Finansieringsmuligheder ved energirigtig renovering 
• Udvikling af et nyt værktøj til energirenovering af enfamilieshuse 

baseret på et helhedsorienteret og totaløkonomisk koncept 
 
De første energirigtige tiltag i projektet overfor boligejere af enfamilieshuse 
var baseret på case specifikke renoveringer (fyrtårnsprojekter), hvor 
bygherren var så langt i beslutningsprocessen, at projektets indsats primært 
bestod i rådgivning vedrørende valg af løsninger frem for, hvorvidt 
renoveringen skulle igangsættes, afledt af en kombination af boligejerens 
behov og energirenoveringens rentabilitet. Det opmærksomhedsskabende 
arbejde i projektet relateret til energivejledninger af enfamilieshuse udsprang 
af erfaringer fra tilsvarende projekter (fx ProjectZero) og udrulningen af en 
ny national ordning 1), som skulle gøre det enklere og mere overskueligt for 
den danske boligejer at energirenovere. 
Denne artikel sætter fokus på, hvilken effekt denne energivejledning har i 
forhold til at igangsætte energirenoveringer hos husejere og hvordan et nyt 
koncept kan skabe en totaløkonomisk og arkitektonisk helhedsplan med 
inddragelse af boligejerens øvrige behov. De fremhævede resultater i artiklen 
stammer fra rapporten ”Effekt af energivejledninger – resultater fra Grønt 
Byggeri” af LB Analyse september 2014 samt afprøvningen af et nyt 
renoveringskoncept. 

1 BedreBolig-ordningen 
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Artiklen anskueliggør 
 
“Hvordan og med hvilke virkemidler energivejledning kan gøres til et 
effektivt værktøj, der kan fremme energirenoveringsprojekter hos private 
husejere?” 

2. Metode 

Metodisk er projektet delt op i gennemførelse af energivejledninger og 
udvikling af det helhedsorienterede og totaløkonomiske værktøj under forløbet 
Grøn Byggeproces. 

Energivejledninger 
Energivejledningerne er baseret på en uvildig energirådgivers gennemgang af 
bygningen og et dialogbaseret interview med ejeren omkring tilstanden af 
boligen. Der blev udviklet to modeller af energivejledninger til boligejere 
henholdsvis gratis og grundig energitjek for at generere en større efterspørgsel 
af renoveringer. De adspurgte boligejere danner desuden basis for en større 
undersøgelse 2) til at vurdere effekten af de gennemførte energivejledninger, 
samt hvad der motiverer boligejerne og igangsætter en renovering. 
 
Gratis energitjek 
Den første type energivejledning der blev udviklet til projektet er en model 
med husbesøg og aflevering af en kortfattet rapport, når besøget blev 
afsluttet. Baggrunden for den slags besøg var at undersøge, om det var muligt 
at udvikle et energitjek, der var billigt og dog effektfuldt, således at det var 
muligt dels at nå ud til at større antal, ved at besøget på sigt var til at betale 
enten for husejeren selv – eller i et interessentfinansieret partnerskab. 
I et gratis besøg er der afsat 2,5 time til besøg og kørsel mv. I denne model 
tager energivejlederen udgangspunkt i husejerens ønske og behov i forbindelse 
med boligen, og der regnes på de renoveringstiltag, som man bliver enige om. 
For at gøre rapporten nem at overskue og lige til at sætte i aktion, præsenterer 
rapporten et til fire forslag til renoveringstiltag. Rapporten printes under 
besøget og forslagene gennemgås med husejeren. 289 husejere har inden 
udgangen af 2013 fået gennemført et gratis energitjek. 
 
Grundigt energitjek 
Den anden type energivejledning, som Energitjenesten udviklede til projektet 
er en vejlednings- og afrapporteringsmodel, der skal gøre det let og 

2 Spørgeskemaundersøgelse foretaget af LB analyse - juni 2014  
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overskueligt for boligejeren at forstå og agere på energitjekket. 
Energivejlederen har her anvendt 2-3 timer på boligen og sammen med ejeren 
drøftet nedenstående aktiviteter. Forslag om f.eks. efterisolering forklares på 
stedet, så husejeren er klar over, hvorledes der bør sættes ind. Ligeledes 
drøftes og afrapporteres energibesparelser, øget komfort, værdisikring, 
æstetik og andet, der kan have betydning for de valg, der skal træffes. Ejerens 
el-, vand- og varmeforbrug registreres og sammenlignes grafisk og numerisk 
med normtal og opnåelige mål for tilsvarende ejendomme. I rapporten 
indsættes billeder og termografibilleder fra gennemgangen. 98 husejere har 
inden udgangen af 2013 fået gennemført en grundig energivejledning. 
Prisen af energivejledningen har for husejeren udgjort kr. 1250. Herudover 
finansierede projekt Grønt Byggeri den resterende del af udgiften. 
Tidsforbruget for et grundigt energitjek udgjorde typisk 7 til 9 timers 
konsulentarbejde, hvilket omfattede energigennemgang og -vejledning samt en 
rapport til boligejeren på ca. 10 sider. Samlet set lå udgiften på kr. 5.000. 
 
Grøn Byggeproces 
Resultater og erfaringer med de gennemførte energivejledninger indgik i 
udviklingen af nye finansieringstiltag og -modeller (Grøn Byggeproces) for at 
bidrage til en mere økonomisk helhed for renoveringerne samtidig med at 
projektet ville fremme en bedre sammenhæng og forståelse mellem de 
anbefalede løsninger og boligejerens behov. 
 

BedreBolig 
Vækstplan DK mellem den daværende regering, Venstre, 
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har 
sideløbende med projekt Grønt Byggeri arbejdet med en 
ny ordning, som skal gøre det enklere og mere 
overskueligt for den danske boligejer at energirenovere. 
Formålet er, at motivere boligejere til energirenovering 
ved at give dem mulighed for en samlet kvalificeret 
løsning til at energiforbedre hjemmet, nu kaldet 
”BedreBolig”. Den ny ordning har ikke været en del af 
projekt Grønt Byggeri, men der har været en tæt dialog 
mellem projektet og Energistyrelsen, som har stået for 
udrulningen af ”BedreBolig” 

 
Udviklingsforløbet Grøn Byggeproces blev tilknyttet en projektgruppe 
bestående af Søren Femmer Jensen, co.creative (facilitator af Grøn 
Byggeproces), Teknologisk Institut (Videncenter for energibesparelser i 
bygninger), Energitjenesten, partnere fra projekt Grønt Byggeri samt 
interessenter fra det bornholmske bygge- og anlægsmiljø med det formål at 
undersøge muligheden for at skabe et ”totaløkonomisk renoveringskoncept” 
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for boligejere. Konceptet skulle understøtte ideen om at energirenovere efter 
en helhedsplan som inddrog alle muligheder i boligen for deraf at komme i 
mål med en samlet energiløsning for hele boligen ud fra en fastsat 
tidshorisont.  
Under Grøn Byggeproces blev der arrangeret en række af workshops, som 
skulle klarlægge muligheder og udfordringer i forbindelse med udarbejdelse af 
et totaløkonomisk renoveringskoncept. På baggrund af resultaterne fra den 
første afholdte workshop med projektgruppen blev følgende 
opgaveformulering afgrænset for udviklingsarbejdet Grøn Byggeproces: 
 
”Er det muligt at udvikle et totaløkonomisk og helhedsorienteret 
planlægningsværktøj til brug ved energirenoveringer af private 
enfamilieshuse?” 

 
Metodisk baserer udviklingsarbejdet Grøn Byggeproces sig på de teoretiske 
principper fra Totalværdimodellen (GATE21, 2013) med henblik på at tilføje 
en helhedsorienteret tilgang til renovering med fokus på energi og totalværdi. 
Som et totaløkonomisk værktøj anvendes BELOK ”Total Project, Energy 
efficiency av befintliga lokalbyggnader, Ekonomisk bedömning" (Enno Abel, 
November 2010). Med afsæt i disse modellers principper, blev følgende faser 
valgt til at styre processen i forbindelse med udvikling af det totaløkonomiske 
og helhedsorienterede planlægningsværktøj (H. Blyt, G. Bech-Nielsen, 2014) 
 

1. Erkendelse af behovet for at udvikle en plan for renovering 
2. Definering af mål og ambitioner med renoveringen 
3. Registrering og analysering af eksisterende forhold  
4. Gennemførelse af en tværfaglig proces til at kvalificere tiltagene 
5. Prioritering af tiltagene i en handlingsplan 

 
Ud af de 435 gennemførte energivejledninger blev 4 arketypiske 
enfamilieshuse udvalgt og boligejerne interviewet med henblik på at indgå i 
udviklingsarbejdet Grøn Byggeproces. Udvælgelsen af disse boligejere tog 
udgangspunkt i de geo-demografiske klassifikationssystem (Cameo Danmark, 
2009), som er udarbejdet ved hjælp af data fra Danmarks Statistik og Den 
Offentlige Informationsserver (OIS) med fokus på boligtype, byggeår og 
boligstørrelse. 
Interviewene skulle give et billede af disse boligejeres generelle holdninger til 
energi, vedligeholdelse og renovering samt give indblik i, hvorvidt der allerede 
var lavet renoveringer med fokus på energibesparelse og om der var planer 
om fremadrettet at investere i flere tiltag. 
Projektgruppen bag Grøn Byggeproces valgte at forsætte udviklingsarbejdet 
med en by-villa i Nyker på baggrund af følgende udvælgelseskriterier: 
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• Boligen havde et stort potentiale for energiforbedringer 
• Boligen stod overfor en større renovering 
• Boligejeren ønskede at ændre varmekilden 
• Boligejeren manglede et økonomisk overblik 
• Boligejeren manglede et overblik over energirenoveringen 

 
Første fase er erkendelsen af behovet for at udvikle en renoveringsplan, som 
boligejeren allerede havde forholdt sig til ved at tilmelde sig et grundigt 
energitjek hos Energitjenesten. Boligejeren blev herefter kontaktet med henblik 
på et dybdegående interview vedrørende næste fase definering af mål og 
ambitioner ved renoveringen herunder kortlægning af ønsker og behov. 
Under den efterfølgende registreringsfase blev der igangsat en opmåling af 
boligen og kortlægning af konstruktionerne og de tekniske installationer 
udført af en studerende fra bygningskonstruktøruddannelsen på VIA 
University College i Horsens, der var i praktik hos Steenbergs Tegnestue. 
De anbefalede energibesparende tiltag fra det grundige energitjek fra 
Energitjenesten gennemgik herefter en kvalificering af den tværfaglige 
samhørighed i forhold til boligejerens mål og ambitioner set ud fra en 
helhedsbetragtning og vurdering af rentabilitet ved hjælp af et totaløkonomisk 
værktøj (BELOK, 2014). 
På baggrund af de ovenstående faser og de forudgående indsamlinger af 
materiale fra de generede erfaringer og konklusioner har projektgruppen bag 
Grøn Byggeproces udarbejdet renoveringskonceptet for et totaløkonomisk og 
helhedsorienteret planlægningsværktøj for renovering af et enfamilieshus, 
herefter benævnt BoligPlan+ (se bilag 1). 
Planlægningsværktøjet BoligPlan+ er blevet præsenteret for og evalueret af 
henholdsvis husejeren af den boligtype, som indgik i udviklingsarbejdet og 
projektgruppen bag udviklingsforløbet Grøn Byggeproces. Resultatet af 
evalueringen af boligejeren er transskriberet på baggrund af et kvalitativt 
interview baseret på de udpegede virkemidler for planlægningsværktøjet 
BoligPlan+. Resultatet af projektgruppens evaluering er baseret på en 
workshop, hvor BoligPlan+ blev præsenteret overfor en række udpegede 
interessenter indenfor byggeriet (se Resultater). 

4.  Resultater 

Resultaterne for projektet er delt op i spørgeskemaundersøgelsen af effekten 
af energivejledningerne og udvikling af det helhedsorienterede og 
totaløkonomiske værktøj BoligPlan+ under forløbet Grøn Byggeproces. 
 
Energivejledninger 
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Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen til vurdering af effekten af 
energivejledningerne bygger på svar fra 196 af de 385 husstande, som har 
haft mulighed for at svare, hvilket har givet en svarprocent på 51 procent 3). 
Svarprocenterne er stort set ens i de to grupper. Spørgeskemaet belyser, hvor 
mange der efter at have modtaget en energivejledning igangsætter en 
energirigtig renovering, hvor mange der overvejer det, og hvor mange der 
beslutter ikke at gøre det – herunder hvad der motiverer dem, og hvad der 
konkret har udløst deres beslutning om at gå i gang, og hvilke forhold der er 
vigtige for de, der vælger ikke at gå i gang. 
Samlet set har 50 procent af de, der har besvaret spørgeskemaet, valgt at 
igangsætte en energirigtig renovering. Dem der har fået den mere grundige, 
selvbetalte, energivejledning har i langt højere grad igangsat renoveringer. 78 
procent af dem der har fået en grundig energivejledning har igangsat 
renovering, mod 41 procent af dem der har fået en gratis. 
85 af de 96 husstande, der har igangsat en energirigtig renovering har angivet 
oplysninger om de konkrete udgifter dertil. De grundige vejledninger tegner 
sig for gennemsnitligt kr. 128.497,73. Og de gratis for kr. 102.845,45. Samlet 
angiver de adspurgte at have renoveret for i alt 9,1 mio. kr., hvilket svarer til 
107.000 kr. i gennemsnit pr. husstand. Heraf er i gennemsnit kr. 74.000 gået 
direkte til energirelaterede tiltag, mens de resterende kr. 33.000 er gået til 
øvrig renovering. Da 50 % af husejerne der har modtaget energitjek har valgt 
at energirenovere huset, svarer det til at hver vejledning i gennemsnit udløser 
en efterspørgsel på kr. 53.500, såfremt det forudsættes at spørgeskemaet er 
repræsentativt. Dertil kommer at 50 procent af de som svarer at de har 
igangsat renovering, overvejer yderligere renovering; og 70 procent af de som 
svarer at de ikke er gået i gang, overvejer at gå i gang. Dette kan altså 
vurderes som et forsigtigt skøn. En opfølgende spørgeskemaundersøgelse i 
november 2014 vil opdatere status på gennemførte energirenoveringsprojekter 
hos husejerne i projektet. 
 
Hvad motiverer husejerne til energirenoveringer? 
Ser man på, hvad der helt konkret udløser beslutningen om at igangsætte en 
energirigtig renovering hos husejeren, så viser undersøgelsen, at besøget af 
energivejlederen er den vigtigste faktor for beslutningen. Se figur 1. 

3 Spørgeskemaundersøgelse foretaget af LB analyse - juni 2014  
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Figur 1: Var bestemte forhold afgørende for beslutningen om at igangsætte 

den energirigtige renovering? 
 
Herudover viser undersøgelsen, at det i høj grad er ønsket om at opnå daglige 
besparelser, der er en af de vigtigste kritiske faktorer omkring igangsætning af 
energirigtig renovering. Næsten 70 procent angiver dette som et af de forhold, 
der har udløst beslutningen om at gå i gang. 
Ser man på, hvad der skal til for at overvejelserne føres ud i livet (figur 2), så 
er det primært en samlet plan for økonomien, der efterspørges, hvilket gør sig 
gældende for halvdelen af alle de, der overvejer en energirigtig renovering. 
Næsten lige så mange har brug for at kombinere de energirigtige renoveringer 
med andre ønsker til renoveringer, mens kun ganske få angiver at have behov 
for at kunne dele renoveringen op over længere tid. 
 

 
 

Figur 2: Hvad skal der til, før du går i gang med renoveringen? 
 
Hvad er de største barrierer? 
En gruppe på 29 har besluttet ikke at igangsætte en energirigtig renovering. 
Årsagerne hertil fordeler sig på en række forskellige forhold. Se figur 3. Den 
største faktor, som afholder respondenterne fra at energirenovere er, at de 
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vurderer, at det ikke kan betale sig. Herefter følger forholdet ”andet”, der 
angives som årsag til ikke at energirenovere for 43 pct. af respondenterne. 
Mange har uddybet dette og forklaret, at der ikke blev påvist yderligere 
forbedringsforslag under energivejledningen, eller at deres livssituation er 
sådan, at de ikke tænker i mere langsigtede investeringer, da de påtænker at 
flytte inden for en overskuelig årrække. 
 

 
 
Figur 3: Hvilke forhold afholder dig fra at energirenovere? 
 
Et bemærkelsesværdigt resultat af undersøgelsen er, at der ikke er én eneste 
der har angivet ikke at kunne låne som årsag til ikke at energirenovere. Som 
gennemgået ovenfor rummer denne gruppe helt overvejende personer, der 
enten vurderede at en energirenovering ikke kunne betale sig, eller hvor 
energivejlederen ikke kunne pege på forbedringsmuligheder. 
Resultaterne viser, endvidere at mange af de der ikke igangsætter en 
energirigtig renovering, nævner i kommentarerne til undersøgelsen, at 
energivejlederen ved gennemgangen af huset ikke fandt, at der var 
energibesparende tiltag at igangsætte. Husejerne læner sig altså i høj grad op 
ad energivejlederens rådgivning, hvilket også øger betydningen af en grundig 
og troværdig rådgivning. 
Afsluttende er der blevet gennemført en tilfredshedsmåling af energitjekket 
hos husejerne. Vi vil ikke gå nærmere i dybden med denne undersøgelse her – 
blot fremhæve nogle centrale pointer i forhold til artiklens problemstilling. En 
gruppe af tilfredse husejere hæfter sig navnlig ved selve besøget og 
vejledningen som afgørende for deres bedømmelse. Derudover vedrører de 
tilfredse kommentarer særligt udtalelser om de positive sider ved vejledningen 
som værende: ”grundig”, ”uvildig”, ”troværdig”, ”tillidsvækkende” og 
”forklarede indtil jeg forstod alt”. 
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En anden gruppe hæfter sig mere ved den viden de fik ud af besøget, der giver 
dem et godt grundlag for beslutninger, og nævner blandt andet dialog, 
overblik og rådgivning om rentabilitet som positive faktorer. 
 
Grøn Byggeproces 
Resultatet af udviklingsforløbet Grøn Byggeproces er delt op i to forløb: 
 

• Udviklingen af værktøjet 
• Afprøvning og evaluering af værktøjet 

 
Udvikling af værktøjet 
Resultatet af projektgruppens arbejde under udviklingsforløbet Grøn 
Byggeproces kan ses af bilag 2. Under facilitering af Søren Femmer Jensen, 
Co-creative, klarlagde projektgruppen muligheder og udfordringer ved at 
udvikle et totaløkonomisk renoveringsværktøj. Resultatet af arbejdet pegede 
på nogle overordnede virkemidler, som skulle danne præmis for det videre 
arbejde med et totaløkonomisk og helhedsorienteret planlægningsværktøj for 
renovering af et enfamilieshus senere kaldet BoligPlan+: 
 

• En totaløkonomisk og arkitektonisk helhedsplan 
• Inddragelse af andre ”ikke energirelaterede” renoveringstiltag 
• Opdeling af energirenoveringen i pakkeløsninger 

 
Afprøvning og evaluering af værktøjet 
De overordnede virkemidler opstillet ovenfor dannede afsæt for udviklingen af 
det totaløkonomiske renoveringsværktøj BoligPlan+. Det blev gennemført i et 
samarbejde mellem Steenbergs Tegnestue i Rønne, Energitjenesten i Nexø og 
VIA University College i Horsens. Resultatet BoligPlan+ blev afprøvet på et 
enfamilieshus i Nyker og præsenteret for projektgruppen på en efterfølgende 
workshop. 
Bilag 1 viser et eksempel på det totaløkonomiske og helhedsorienterede 
renoveringsværktøj for enfamilieshuse BoligPlan+ med en opdeling af 
renoveringsfaserne i 3 sammenhængende pakkeløsninger for en bolig i Nyker. 
Resultatet af tilbagemeldingerne fra projektgruppen viser, at der er yderligere 
behov for at tilpasse værktøjet, såfremt det skulle kunne understøtte eller 
erstatte de eksisterende energirenoveringsværktøjer på markedet. 
Generelt bør BoligPlan+ stå på skuldrene af energivejledningerne udviklet 
under Grønt Byggeri på Bornholm 4) og supplere den lovpligtige ordning for 
energimærkning af eksisterende boliger ved salg. BoligPlan+ skal baseres på 

4  Efter udrulningen af den nationale ordning BedreBolig er der udviklet et 
supplement til energivejledningerne under Grønt Byggeri kaldet BedreBolig 
Bornholm. 
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det faktiske energiforbrug og ikke det teoretiske energiforbrug, således at 
boligejeren får en mere realistisk vurdering af det fremtidige energiforbrug og 
den forventede rentabilitet af renoveringen. BoligPlan+ mangler information 
om værdiforøgelsen skabt af investeringen såsom forbedret komfort/indeklima 
samt bedre bygningsfysisk tilstand.   
Den kvalitative evaluering af afprøvningen på et enfamilieshus i Nyker blev 
foretaget gennem et interview af boligejeren. Evalueringen viste, at 
boligejeren var meget positiv overfor BoligPlan+ og udtrykte stor tilfredshed 
med indholdet og formidlingen af informationer i forbindelse med værktøjet. 
Boligejeren tilkendegav samtidig at specielt overblikket var af afgørende 
betydning for forståelsen og modtagelsen af værktøjet.  
Nedenstående udsagn fra interviewet peger i retning af, at der her er basis for 
at opdele renoveringen i flere faser for hermed at gøre det mere økonomisk 
rentabelt for boligejeren (Claus Peter Hansen, 2014): 
 

”Da vi flyttede ind i huset vidste vi at der skulle ske noget 
for at det kunne blive sådan som vi gerne vil have det. Men 
jeg havde også regnet med, at jeg selv skulle lave noget af 
det. Og vi er nødt til at spare nogle penge op for at kunne 
komme i gang. Så vi vil tage det i nogle små bider alt efter 
hvad vi har råd til her og nu. Vi vil aldrig kunne sætte hele 
huset i stand fra A til Z på én gang. Så ja, det er helt klart 
en fordel for os.” 

 
Boligejeren udtrykte desuden stor optimisme omkring brugen af BoligPlan+ i 
forhold til muligheden for at tage kontakt til et pengeinstitut, for her igennem 
at skabe en konstruktiv dialog omkring de økonomiske muligheder ved 
finansiering og realisering af energirenoveringen. 

4. Diskussion 

Diskussionen er delt op i gennemførelse af energivejledninger og udvikling af 
det helhedsorienterede og totaløkonomiske værktøj BoligPlan+ under forløbet 
Grøn Byggeproces. 
 
Energivejledninger 
Resultatet viser utvetydigt, at energivejledning er et afgørende virkemiddel, 
som har en positiv effekt på, hvorvidt husejeren vælger at gennemføre 
energirenoveringsprojekter. 
I projektet har det vist sig, at det omfattende energitjek er næsten dobbelt så 
effektfuldt i forhold til at få husejere i gang med energirenoveringsprojekter. 
Projekterne er dog ikke bemærkelsesværdigt større ved det omfattende 



12 T. LUNDBERG, H. BLYT  

energitjek. Denne tendens vurderer vi, hænger sammen med en 
betalingsvillighed for ydelsen til de omfattende energitjek hos husejerne, som 
koster 1250 kr. hvor det andet er gratis. Således har husejerne på forhånd en 
interesse og et ønske om at energirenovere boligen, når de vælger det 
omfattende energitjek. Det er stadig et bemærkelsesværdigt resultat at næsten 
halvdelen (41 procent) af husejerne der har fået light-modellen gennemfører 
energirenoveringer. På denne baggrund vurderer vi, at en light-model kan 
fungere som et effektivt virkemiddel i forhold til at nå ud til og oplyse en 
bredere del af husejerne om værdien af energirenoveringer med henblik på at 
nå den målgruppe som ikke allerede er interesserede i energirenovering. 
En række faktorer er endvidere afgørende for en god energivejledning. 
Undersøgelsen viser, at husejerne vægter en dialogbaseret energivejledning 
højt, hvor de bliver taget grundigt igennem vejledningen, kan spørge ind og få 
forklaret det på et niveau, der tilsvarer deres viden på området. Her er det 
vigtigt at energivejlederen også har fokus på rentabilitet og udarbejdelse af en 
økonomisk plan. Husejerne ser det ikke som en barriere at kunne låne penge 
til potentielle projekter, men derimod viser undersøgelsen at det er en barriere, 
hvis husejerne mangler et overblik over de økonomiske konsekvenser af 
projektet. 
 
Uvildig vejledning 
Projekt Grønt byggeri har spurgt 52 mestre i branchen, hvad de mener. 43 af 
dem har taget den tre dage lange Energivejlederuddannelse eller har ansatte 
der har. Til trods herfor svarer 48 af de 52, at de gerne ser den uvildige 
vejledning fortsætte, og at de er åbne overfor at være med til at betale for 
uvildige vejledninger i en fælles ordning. Flere nævner, at de har oplevet at 
miste troværdighed hos deres kunder, når de giver en ”rigtig” vejledning om 
energibesparende renovering, fordi det ofte medfører et mersalg. Og/eller at 
der er risiko for at miste kunden, hvis vedkommende ringer til en konkurrent 
og får et ikke-energirigtigt tilbud, der vil være billigere. Derfor nævner 
mange, at en uvildig vejleder er god til at bekræfte kunden i, at de 
energirigtige tiltag som håndværkeren foreslår, når han laver tilbud, også er 
rigtige. Dette indikerer, at energivejledning sammen med håndværkstilbud har 
betydning for virksomhedernes konkurrenceevne. 
Besøget af energivejlederen angives som det afgørende forhold i husejerens 
beslutningsproces, sammen med ønsket om at opnå energibesparelser. 
Muligheden for tilskud er mindre afgørende. Ligesom udfordringer med at 
låne penge til energirenoveringen ikke angives som et problem. 
Økonomi er dog en vigtig faktor for husejeren. Det spiller en rolle, at 
energirenoveringen kan betale sig, ligesom det på samme måde er vigtigt for 
boligejeren med en samlet plan for økonomien i et energirenoveringsprojekt.  
Derudover har det for mange af de adspurgte husejere en betydning, at 
energirenoveringsprojektet kan tænkes sammen med andre ønsker for boligen. 
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Dette kan både skyldes, at projektet på denne måde bliver mere attraktivt for 
husejeren, og at der kan opnås økonomiske gevinster ved at gennemføre et 
samlet projekt.  
 
Finansiering af energivejledning 
Ift. spørgsmålet om hvorvidt husejerne formodes at være klar til selv at 
finansiere vejledningerne, er tendensen landet over, at det er rigtig vanskeligt 
at motivere husejere til at købe energivejledninger. Én årsag kan være, at hele 
58 % af husejerne i en rapport om energirenovering i Furesø kommune mener, 
at den potentielle energibesparelse i deres eget hus er ”mindre betydelig” (SBi, 
2013:22). En opfattelse, der står i kontrast til virkeligheden. En opgørelse af 
energimærker i huse til salg på Bornholm viser, at to tredjedele af alle huse 
har E, F og G mærket, hvor det er ganske nemt at finde gode 
energibesparende renoveringstiltag. 
På den baggrund mener vi, at der er grundlag for at anbefale, at man arbejder 
for en permanent projektuafhængig finansiering af uvildige vejledninger. Ikke 
mindst i lyset af at husejeres løbende energirigtige renovering af deres 
husstande ikke blot er godt for husejerne selv, men også for omsætningen i 
bygge- og anlægsbranchen, for købekraften i lokalsamfundet, for 
beskæftigelsen og i sidste ende for skatteindtægterne i kommunekassen. 
 
Grøn Byggeproces 
Diskussion er del op i de udpegede virkemidler for Grøn Byggeproces; 
totaløkonomisk og arkitektonisk helhedsplan, inddragelse af andre ”ikke 
energirelaterede” renoveringstiltag samt opdeling af energirenoveringen i 
pakkeløsninger. 
 
Totaløkonomisk og arkitektonisk helhedsplan 
Resultatet af Grøn Byggeproces indikerer, at der er et behov for at tænke i 
totaløkonomi og helhedsplaner, når energirigtig renovering skal formidles. Det 
understøttes af undersøgelsen ”Effekt af energivejledninger – resultat fra 
Grønt Byggeri” (BCB, 2014), hvor én fjerdedel af respondenterne overvejer 
at igangsætte en energirigtig renovering, men har brug for at den skal tænkes 
ind i en større sammenhæng og mangler et samlet overblik over økonomien. 
20 % af respondenter, som afholder sig fra at starte med at energirenovere har 
svært ved at gøre det på en æstetisk god måde, hvilket betyder, at der er behov 
for en arkitektonisk og visuel helhedsplan. Formidlingen af den grundige 
energivejledning bør derfor følges op af et visuelt værktøj, som kan give 
boligejeren et billede af de fysiske konsekvenser af renoveringen. 
Endelig regner op mod 75 % af respondenterne med, at blive boende i boligen 
i 3 år eller mere. Faktisk vurdere over halvdelen af de adspurgte, at de vil 
blive boende i mere end 10 år i deres bolig og dermed er der belæg for udpege 
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en totaløkonomisk og arkitektonisk helhedsplan som et relevant virkemiddel 
for videreudvikling af de grundige energivejledninger. 
Inddragelse af andre ”ikke energirelaterede” renoveringstiltag 
Resultatet af Grøn Byggeproces peger på, at der er behov for at inddrage 
andre ”ikke energirelaterede” renoveringstiltag, hvilket understøttes af, at 25 
% af de adspurgte i undersøgelsen (BCB, 2014) finder, at det var afgørende 
for deres beslutning om at igangsætte en energirigtig renovering, at den hang 
sammen med anden planlagt renovering (f.eks. udbygning, modernisering el. 
lign.). Hertil kommer at halvdelen af alle respondenter finder, at der er behov 
for at kombinere renoveringen med øvrige ønsker til boligen. 
Tænketank om Bygningsrenovering der blev etableret i efteråret 2011 på 
initiativ af Grundejernes Investeringsfond og Realdania med en bred kreds af 
byggeriets aktører som medlemmer formulerede i barrierekataloget for private 
husejere (Ejendomsviden, 2011):  
 

”De private boligejere lægger typisk ikke langsigtede 
planer for vedligehold af deres ejendom, som det fx sker i 
de almene boligafdelinger, hvor der lægges 10-årige 
vedligeholdelsesplaner for hver afdeling. Det løbende 
vedligehold er ofte i højere grad et resultat af akutte 
behov eller nye behov/ønsker til boligen. Dette betyder, 
at der typisk ikke løbende efterspørges forebyggende 
vedligehold af boligen.” 

 
Opdeling af energirenoveringen i pakkeløsninger 
Resultatet af undersøgelsen (BCB 2014) peger derimod ikke på, at der er 
behov for at dele energirenoveringen op i pakkeløsninger over længere tid. 
Afledt af ovenstående citat fra barrierekataloget for private husejere, kan det 
diskuteres om der er behov for langsigtede planer. På trods af dette, var 
resultatet af Grøn Byggeproces, at boligejeren værdsatte den tidsbestemte 
opdeling af energirenoveringen i renoveringsfaser (pakkeløsninger). Artiklens 
forfattere vurderer dog, at den intense vejledning af boligejeren som 
udviklingsarbejdet Grøn Byggeproces kastede af sig er ikke kan danne basis 
for en kvalificeret vurdering af dette virkemiddel. 
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5. Konklusion 

Konklusionen sammenfatter resultaterne fra de gennemførte 
energivejledninger og udvikling af det helhedsorienterede og totaløkonomiske 
værktøj BoligPlan+. 
På baggrund af resultaterne af de gennemførte energivejledninger og 
udviklingsforløbet Grøn Byggeproces konkluderer artiklen, at 
helhedsorienteret og totaløkonomisk energivejledning baseret på dialog fører 
til energirigtige renoveringer. 
Artiklen udpeger det væsentligste virkemiddel for en øget efterspørgsel af 
energirenoveringer fra private husejere som uvildige vejledninger baseret på 
dialog. Endvidere tyder resultaterne af udviklingsarbejdet Grøn Byggeproces 
på, at boligejere mangler en helhed for de økonomiske og arkitektoniske 
konsekvenser af det samlede forslag til energirigtig renovering. 
Resultaterne af projekt Grønt Byggeri tyder ikke på, at manglende økonomi er 
den væsentligste faktor for at boligejerne ikke efterspørger renovering i større 
udstrækning end i dag, men mere at boligejeren mangler det samlede overblik.  

Andet 

Artiklens forfattere vil hermed gerne rette en stor tak til de personer, som har 
været involveret undervejs i udviklingsforløbet Grøn Byggeproces under 
projekt Grønt Byggeri. Først og fremmest tak til boligejerne, der deltog i 
interviewene og stillede op med boliger, tid og engagement, hvilket gjorde 
projektet til en realitet. 
Ligeledes rettes en stor tak til projektgruppen, bestående af Søren Femmer 
Jensen, (Co.creative), Teknologisk Institut v. Kai Borggren (Videncenter for 
energibesparelser i bygninger), Energitjenesten v. Johan Lorentzen, partnere 
fra projekt Grønt Byggeri samt interessenter fra den bornholmske bygge- og 
anlægsbranche. Uden denne involvering, hjælp og værdifulde bidrag, ville 
dette delprojekt ikke have været muligt. Ligeledes en stor tak til projektchef 
Camilla Sandfeld v. Business Center Bornholm som tovholder for projektet. 
Sidst en stor tak til Grith Bech-Nielsen og Mieke Bak Rasmussen (VIA 
University College) for de meget værdifulde bidrag i forbindelse med 
redigering af artiklen. 
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