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Den sunde bolig 

• Har vi sunde boliger? 

• Har beboerne viden om den rette energiadfærd? 

• Har beboerne de rette værktøjer? 

http://staging.imageshop.no/da/boligkontoret/Detail/243278#full


Udfordringer 

Stigende varmeregninger og manglende forståelse! 



Udfordring: Beboere forstår 

ikke varmeregning og forbrug 

• Én årlig afregning 

• Manglende mulighed for at følge forbrug 

• ”Fiktive” fordelingstal 

 

Hvordan skal beboerne opnå en korrekt 

adfærd, når de ikke forstår præmisserne og 

varmeregningen? 



Udfordring: Adfærdsændring 

• 0-forbrug 

• Skimmelsvampesager og store udgifter til udbedring af disse 

http://staging.imageshop.no/da/boligkontoret/Detail/240991#full
http://staging.imageshop.no/da/boligkontoret/Detail/245110#full


http://staging.imageshop.no/da/boligkontoret/Detail/234237#full
http://staging.imageshop.no/da/boligkontoret/Detail/234237#full


Den sunde bolig 

• Fokus på den sunde bolig og den daglige drift 

http://staging.imageshop.no/da/boligkontoret/Detail/244194#full


Fokus på den daglige drift 

 

• Energistyring – Kontinuerlig kontrol og overvågning 

 Benchmarking, alarmer, overvågning af energipriser 

 

• Driftskontrol og optimering af varmecentralen 

 Teknisk energirådgiver, der kontrollere de tekniske installationer og automat-   

 indstillinger – rapport indeholdende statusoversigt samt forbedringsforslag til 

optimering af varmecentralen. 

 

• Uddannelse af driften 

 Kontrol og optimering af varmeanlægget 

 Rådgivning over for beboerne 

 

• Uddannelse af miljøambassadører 

 

• Samarbejde og dialog 

 Internt og eksternt 

 Viden på tværs 

 

• Kampagner 

   

 

 

 

Synliggørelse af energiforbruget  

–  bliver energien brugt optimalt? 



Fokus på beboeradfærd og 

beboerinddragelse 
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Projekt i Boligselskabet Birkebo 

Udfordring:   Voksende problemer med fugt- og skimmelsager 

 

Projektfokus: Energi og indeklima > adfærd og den sunde bolig 

   Hvad skaber en bevidstgørelse og den ”rette” adfærd ?  

Metoder: 

• Informationsmøder og vejledninger 

• Opsætning af indeklimamålere 

• Visualisering af energiforbruget og indeklimaet 

• Uddannelse af miljømedarbejdere med fokus på energi og indeklima 

• Central monitorering af målere 

• Personlig ”en til en” rådgivning om forbrug – også i weekenderne 

 

http://staging.imageshop.no/da/boligkontoret/Detail/232959#full
http://staging.imageshop.no/da/boligkontoret/Detail/243557#full


Delprojekt 1 Delprojekt  2 Delprojekt  3 Delprojekt  4 Delprojekt  5 Delprojekt  6 

Beboerne modtager 

information om 

varme, indeklima og 

adfærd (Informations-

møde, pjecer mm) 

Beboerne modtager 

information om 

varme, indeklima og 

adfærd (Informations-  

møde, pjecer mm.)  

 

BDK monitorerer 

varmeforbruget og 

følger op ved      

uhensigtsmæssig 

adfærd. 

 

Beboerne modtager 

information om 

varme, indeklima og 

adfærd (Informations-  

møde, pjecer mm.)  

 

Der opsættes 

indeklimamålere  

 

Beboerne følger selv 

forbruget. 

 

Beboerne modtager 

information om 

varme, indeklima og 

adfærd (Informations-  

møde, pjecer mm.)  

 

Der opsættes 

indeklimamålere  

 

BDK monitorerer 

varmeforbruget og 

indeklima 

 

Kontakt til beboerne: 

Skriftligt 

 

Beboerne modtager 

information om varme, 

indeklima og adfærd 

(Informations- møde, 

pjecer mm.),  

 

Der opsættes 

indeklimamålere  

 

BDK monitorerer 

varmeforbruget og 

indeklima 

        

Kontakt til beboerne: 

Skriftligt, personligt fra 

miljøambassadør og 

telefonisk 

 

Ingen handling 

 

Her sammenlignes 

forbrug med 

historiske forbrug. 

 

Projekt i Boligselskabet Birkebo 

Projektet vedrører Boligselskabet Birkebo afd. 3 (51 familieboliger) og afd. 5 (115 familieboliger) 



Spørgsmål ? 

http://staging.imageshop.no/da/boligkontoret/Detail/244584#full
http://staging.imageshop.no/da/boligkontoret/Detail/245085#full
http://staging.imageshop.no/da/boligkontoret/Detail/245110#full

