
Kom i mål med energioptimering 
i dit byggeprojekt

- en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces
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VIL DU NÅ DINE ENERGIMÅL?

Når et bygge- eller renoveringsprojekt 
starter, har bygherren ofte gode
intentioner om, at det skal resultere
i en energirigtig bygning med et lavt
energiforbrug og et godt indeklima.
Men i virkelighedens verden sker det
desværre alt for ofte, at forventnin-
gerne ikke bliver indfriet.

Det enkle forklaring er, at mødet
med den virkelige verdens budgetter
og konkrete priser på materialer og 
udførelse skubber energimålene i
baggrunden. Det lidt mere komplekse 
forklaring er, at man i sin organisering 
af byggeprocessen ikke formår at 
fastholde fokus på energioptimering 
igennem hele processen.

For at løse denne udfordring er 
’ledelse af den energioptimerede 
byggeproces’ et nødvendigt værktøj.

Ved at lede byggeprocessen med fokus 
på energi er der større chance for at 
indfri energimålene og derved opnå 
bedre bygninger og bedre økonomi 
i hele bygningens levetid. Dermed 
er ledelse af den energioptimerede 
byggeproces også et vigtigt skridt i 
retning af bæredygtighed i byggeriet.

I denne pjece får du en kort introduk-
tion til, hvad ’ledelse af den energi-
optimerede byggeproces’ er. På
www.ByggeriOgEnergi.dk kan du finde 
en mere dybdegående guide og tjek-
liste.

Energirenovering af Albertslund Bibliotek.

Forsidebillede: Green Lighthouse er tegnet af CCO Arkitekter, og COWI har været ingeniør. 
Bygningens grundform er cylindrisk, hvilket sikrer det optimale forhold mellem minimal 
overflade og maksimal volumen. Fotograf: Adam Mørk

http://www.ByggeriOgEnergi.dk
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HAR DU ENERGIFOKUS I HELE BYGGEPROCESSEN?

Ledelse af den energioptimerede bygge-
proces er et redskab til bygherrer til 
at sikre optimering af både bygningens 
energimæssige ydeevne og bygningens 
forbrug af energi til processer. Målet 
er en integreret, energioptimeret  

byggeproces gennem alle byggeriets 
faser, så energioptimeringen lykkes 
– og betaler sig. Det gælder uanset, 
om der er tale om nybyggeri eller 
renovering.

En byggeproces har typisk syv faser vist i den inderste cirkel i figuren ovenfor – fra
kortlægning af forudsætninger til drift. Indsatsområderne for at fastholde energifokus
er vist i den yderste cirkel. I en mere uddybende guide om ledelse af den energioptimerede
byggeproces fra Videncenter for energibesparelser i bygninger kan du finde mere inspiration  
disse indsatsområder.

IDÉ

PROGRAM

DRIFT

PROJEKTE-
RING

PROJEKT-
OPFØLGNING 

OG 
UDFØRELSE AFLEVERING 

OG IDRIFT-
SÆTTELSE

FORUD-
SÆTNINGER

Kortlægning

Analyse og udfordring 
af brugerkrav

Projektorganisation

Læring 
til næste 

projekt

Deling af erfaringer

Erfaringsopsamling

Effektuering og 
opfølgning i driften

Kontrol af detail-
løsninger før 
realisering

Indkørings- og
vedligeholdelsesplaner

Oplæg til prioriteret indsats

Præcisering af krav til  
ydeevne

Løbende simulering/
integreret design

Identifikation af
indsatsområder

 Realitetsvurdering

       Investering og 
            rentabilitet

Forslagsfasen: 
Præcision af krav 
til monitorering

Projekteringsfasen: 
  Kvalitetssikring og 
     opfølgning
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FOKUSPUNKTER PÅ VEJ TIL DEN ENERGIOPTIMEREDE BYGGEPROCES

UDPEG EN 
ENERGIANSVARLIG

SYNLIGGØR 
MÅLSÆTNINGER & ANSVAR

TAL EKSPLICIT OM
ENERGIKRAVENE

UNDGÅ HOVSA-
LØSNINGER

Det første skridt i ledelse af 
den energioptimerede bygge-
proces er at udpege en (eller 
flere) energiansvarlige i pro-
jektet. Den energiansvarliges 
rolle er at støtte bygherren 
med at kortlægge, synliggøre 
og prioritere indsatsområder 
for energibevidst projekte-
ring, så der sikres vedvarende 
fokus på energiforholdene.

Der skal tages grundigt stilling 
til, hvordan ansvaret for byg-
ningens energiforbrug bedst 
varetages gennem projekterig-
en med hensyn til tæthed, 
driftsforhold og teknologivalg 
mv. Sørg for at synliggøre 
projektets energimålsætninger 
igen og igen i hver enkelt fase 
og beslut, hvordan slutresulta-
tet måles. 

Grundlaget for byggeriet læg-
ges ved at lave en kortlægning 
af projektets forudsætninger 
– fra byggeriets beliggenhed 
til ønsker og krav til funktion, 
indeklima mv. Sørg for at 
energikravene bliver indarbej-
det eksplicit i denne fase. Det er 
her, man finder 50 til 75 % af 
potentialet for en god energi-
optimeret løsning.

I løbet af et byggeprojekt op-
står der ofte hovsa-løsninger. 
De skyldes beslutninger, som 
typisk træffes for at møde 
budgetterne, men i det lange 
løb øger energiforbruget i drif-
ten år efter år eller forringer 
indeklima og funktionalitet. 
Vær derfor vågen, når projek-
tet overgår fra papir/BIM til 
byggeplads, og undgå beslut-
ninger, du senere fortryder. 
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TÆNK FØRST PASSIVT,
SÅ AKTIVT

SØRG FOR DET OGSÅ 
VIRKER I PRAKSIS

STIL DE RIGTIG KRAV

DRIFTSPERSONALETS 
KOMPETENCER ER AFGØRENDE

For at energioptimere skal der 
overordnet tænkes helheds- 
orienteret i materialer, form-
givning, teknologi og økonomi. 
Det grundlæggende princip for 
energioptimering er først at 
udnytte de passive, iboende 
egenskaber, knyttet til byg-
ningens design og placering. 
Først når dette er optimeret, 
tilsættes aktive tiltag, som fx 
vedvarende energi.

Idriftsættelse og indregulering 
kræver særlig indsigt og er 
afgørende for at sikre, at byg-
ninger opnår den projekterede 
energieffektivitet i praksis. 
Gør derfor en særlig indsats i 
forhold til de tekniske installa-
tioner i overgangen fra aflever-
ing til drift for at nå målene 
for energieffektivitet. 

Det er afgørende, at der i  bygge-
programmet bliver opstillet mål 
og krav til byggeriets energi- 
effektivitet på lige fod med 
krav til fx arkitektonisk kvalitet 
og funktionalitet. Lav krav- 
specifikationer vedrørende 
programmets energikrav til 
både rådgivere og øvrige 
leverandører. Husk også at 
inkludere et estimat af frem-
tidige brugsmønstre. 

I den daglige drift af bygnin- 
gen spiller driftspersonalet en 
afgørende rolle. Derfor er det 
vigtigt at undervise dem i, 
hvilke parametre der har ind- 
flydelse på bygningens energi-
forbrug, og at måle og moni-
torere for at kunne indsamle 
erfaringer med drift af byg-
ningen.  
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CASE: SÅDAN SPARES 300.000 KR. ÅRLIGT

Bygningsstyrelsen og Roskilde Uni-
versitetscenter har i etableringen af 
en ny laboratoriebygning i Roskilde 
valgt at involvere en ”energigran-
sker” til at drive processen med at 
opnå energibesparelser for specielt 
procesudstyret.
 
Energigranskeren har i tæt sam-
arbejde med brugergruppen og 
projektets arkitekter og ingeniører 
identificeret vigtige indsatsområder 
for at reducere procesenergifor-
bruget mest muligt. Der er specielt 
opnået besparelser ved at projektere 

ventilationsanlæg med et ekstra-
ordinært lavt energiforbrug, ved 
at reducere antal og størrelser af 
stinkskabe samt ved systematisk at 
mindske krav til temperaturer og 
tryk i kølesystemer og trykluftan-
læg.
 
Det forventes, at energigransknin-
gen samlet set fører til en energi-
besparelse på 30% svarende til en 
besparelse på driften i en stør-
relsesorden af 300.000 kr. årligt. 
Laboratorierne forventes i drift 
medio 2014.

Bæredygtighed har været et styrende tema for Ramboll Head Office. Computersimuleringer
på akustik, temperatur, luftstrømninger og dagslysforhold har været med til at sikre optimale
indeklimaforhold og lavt energiforbrug.

Fotograf: Morten Larsen.
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Boligbebyggelsen på Østerbrogade 105 er nævnt i publikationen 2nd Chance som et 
eksempel på et arkitektonisk formsprog, der giver mulighed for både at optimere på 
arkitektur og energi på en gang ved hjælp af ’add-on’. Det vil sige, at arkitektoniske 
elementer, fx karnapper, bygges på en eksisterende huskrop og samtidig giver mulighed 
for energioptimering af facader. 



Projekt til Hammershusvej – fra publikationen “2nd Chance – bæredygtig energirenovering af
det murede byggeri”.

VIL DU VIDE MERE?

Hvis du har fået lyst til at undersøge, hvordan man leder den energioptimerede 
byggeproces nærmere, har Videncentret udgivet en fyldestgørende guide og tjekliste 
til bygherrer om emnet, der beskriver ledelse af den energioptimerede byggeproces i 
dybden. Guiden og tjeklisten kan downloades på www.ByggeriOgEnergi.dk. 

Tlf. 72 20 22 55  
info@ByggeriOgEnergi.dk
www.ByggeriOgEnergi.dk

Scan koden og tilmeld 
dig Videncentrets
NYHEDSBREV
Hent ScanLife: SMS ”Scan” til 
1220 eller hent gratis i App 
Store eller Android Market

Udgivet december 2012
af Videncenter for energi-
besparelser i bygninger.

https://www.linkedin.com/company/videncenter-for-energibesparelser-i-bygninger

