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Forord
Interessen for projektet opstod ved, at vi undrede os over hvordan energiforbruget kan nedbringes i
boliger. Dette udviklede sig til en interesse for, hvordan det kan være muligt at renovere større
boligområder på en gang. Projektet tog en videre drejning mod kun at koncentrere sig om, hvordan
den almene boligsektor kan blive en forgænger indenfor energirenoveringer. Denne rapport er
udarbejdet med hjælp fra flere personer. Vi vil gerne takke alle dem, der stillede op til interview, og
de personer har besvaret vores e-mails.
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Resumé
Rapporten har taget udgangspunkt i det store potentiale af energibesparelse, der eksistere i den
almene boligsektor i Danmark. Almene boligorganisationer har mulighed for at sætte et
renoveringsniveau når de skal i gang med omfattende renoveringer, da det er store organisationer
med mange medlemmer og som er velorganiseret. I projektet undersøges problematikken: ”Hvilke
barrierer skal der overvindes, og hvilke potentialer kan der gøres brug af for at fremme
energirenoveringer i den almene boligsektor?” Dette er belyst ved en case study af en
energirenoveret bolig i Albertslund, der nu er CO2 -neutral.
Der er taget udgangspunkt i teorier fra økologisk modernisering, socio-tekniske systemer og
barrieremodellen. Ved at brug økologisk modernisering dannes en forståelse for, hvordan forskellige
aktører kan medvirke til en udvikling af integreret miljøhensyn i samfundet. Udover dette bruges
socio-tekniske systemer til at belyse innovationsprocesserne i byggebranchen, vha. case studien.
Barrieremodellen fremhæver barrierer på individniveau for implementeringen af tekniske løsninger.
Dette er gjort for at identificere de barriere og potentialer, der eksisterer i den almene boligstruktur,
i regulering af byggerier og de lavenergistandarder der findes på marked. Den største barriere er
finansieringen af energirenoveringerne, og de regler der regulere disse. Eksempler på
finansieringsløsninger er ESCO-lån, kommunegaranti og tilskudsordninger. Derudover mangler der
besparelsesgarantier fra virksomheder. Potentialerne, der skal udnyttes i den almene boligsektor, er
mængden af boliger og præfabrikerede løsninger. Derudover skal der gøres brug af
renoveringsløsninger, der giver added value, i form af højere boligkvalitet.
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Abstract
This report draw on the great potential of energy-savings, which exist in the Danish public housing
sector. Public housing organisations are able to set the standard for renovations high, as they are
well organized and have a great number of members. The project examines the problem: "What
barriers must be overcome, and what potentials can be used to promote energy renovations in the
public housing sector? This is illustrated by a case study of a renovated house in Albertslund, which
now is CO2-neutral. The theoretical framework has been based on the theory of ecological
modernization, socio-technical system and the barrier-model. By using ecological modernization we
gain an understanding of how different types of actors can contribute to the development of higher
integrated environmental concerns in society, and the theory identifies actors that are important in
this process. The barrier-model highlights the barriers on the individual level for implementing
technical solutions. Besides this, socio-technical systems are used to shed light on the innovation
processes in the building-industry, with the help of the case study. This is done to identify the
barriers and potentials that exist in the public housing structure, in the regulation of buildings and
the low-energy building standards available on the market. The most significant barrier is financing
of the renovations and the rules ,which regulates them. Examples of financial solutions is ESCOloans, municipality guaranteed loans and subsidies. In addition, there is a lack of companies that can
guarantee an energy saving. Potentials to take advantage of in the public housing sector, is the
quantity of houses and prefabricated solutions, which can drive prices down. In addition, there
should be made use of renovation solutions that provide added value, in the form of e.g. greater
quality houses and /or larger homes.
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1.0 Indledning
I de seneste år har der været et øget fokus på både individets og samfundets energiforbrug, og
hvordan det kan nedbringes. Et af de områder, hvor der i Danmark bliver brugt mest energi, er til
opvarmning, ventilation og belysning i boliger. Dette område forbruger mellem 30 til 40 % af det
samlede energiforbrug (Energistyrelsen; 2010A) og bidrager derfor til en stor del af Danmarks
samlede udledning af drivhusgasser. (Bruun Jakobsen, Bonderup Petersen; 2009) Mange af de
danske boliger er bygget før, der blev stillet konkrete krav til isolering og energiforbrug. Det første
bygningsreglement blev vedtaget i 1961, men først efter oliekriserne i 70'erne blev der stillet flere
krav til isolering af nybyggeri. (Erhverv og Byggestyrelsen; 2010A) Derfor eksisterer der et stort
potentiale for energibesparelser i den nuværende boligmasse.

I bygningsreglementet fra 2008 (BR08) er der opsat bestemmelser for nybyggeri, og disse bliver
klassificeret som lavenergiklasser 1 og 2. Det er blevet lovpligtigt at bygge efter lavenergiklasse 2
fra 2010 og fra 2015 bliver lavenergiklasse 1 indført. (BR08;7.2.4 stk.1) Yderligere en klasse er
måske på vej i 2020, og vil blive betegnet lavenergiklasse 0. (LivingLab; 2010A) Der eksisterer
synlige retningslinjer for, hvilken standard fremtidens nybyggerier skal have. Ved renoveringer
gælder, at når mere end 25 % af klimaskærmen skal renoveres eller, hvis renoveringen udgør mere
end 25 % af den seneste offentlige ejendomsværdi, skal bygningen efterfølge reglerne for
nybyggeri. Hvis renoveringen ikke er rentabel bortfalder kravet om, at renoveringen skal følge
reglerne for nybyggeri. (BR08;7.4.2 stk.2)

I Danmark findes der forskellige ejerforhold af boliger, og det er muligt at være ejer, andelshaver
eller lejer. Det har vist sig at være meget kompliceret at fremme, energirenoveringer af de
forskellige typer af ejerforhold. Der eksisterer en del barrierer hos beboer og boligejer i forbindelse
med energirenovering. Nogle af disse kan være: økonomiske, tekniske, viden og informations
mangel, administrative, attituden hos beboerne, lovgivning, interesse osv. Det kan for eksempel
være svært for en andelsforening, der har stor udskiftning i de mindre lejligheder, at få tilslutning
fra andelshaverne til at investere i større energirenoveringer, da de ikke når at få de økonomiske
fordele af renoveringen. (Jensen; 2004) Der er brug for positive eksempler for at vise, hvor store
energibesparelser det er muligt at opnå, og hvor mange penge der reelt kan spares. (Dyck-Madsen et
al.; 2006)
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I dag er der mange af boligerne fra 60'erne og 70'erne, som skal renoveres, hvilket giver en
mulighed for at energieffektivisere og finde renoveringsløsninger, der kan bruges til mange af disse
boliger. En af disse måder er at mindske energiforbruget ved at efterisolere klimaskærmen, men
mere avancerede og energibesparende tiltag eksisterer også. Et eksempel er en renovering af en
etageejendom Tevesstrasse i Frankfurt, hvor der blev renoveret efter passivhus standard. (Gerlac og
Lading; 2008) Med passivhus standard menes en bygning, der har et varmeforbrug der ikke er
højere end 15 kWh/år pr. m². (Cepheus; 2010) I sammenligning med lavenergiklasse 2, der højst må
bruge 50 kWh/år pr. m², (BR08;7.2.4 stk.1) ligger forbruget for passivhuse lavt.
Der er blevet bygget passivhuse i Danmark, hvoraf de fleste er parcelhuse. (Alt om passivhuse;
2008) Et eksempel fra Danmark er et kollegium i Herning, H2College, der opfylder passivhus
standarden. (H2college; 2009) Byggeomkostninger for passivhuse er individuelle, men set over
længere tid vil et passivhus økonomisk være en god investering, især hvis prisen på energi bliver
ved med at stige. (Güldenstein og Hagensen; 2007) Byggeomkostningerne kan være
konkurrencedygtige. Dette ses ved opførelsen af H2College, hvor det samlede byggeri blev 8 %
billigere end tilsvarende kollegiebyggerier i Danmark. Dette kunne lade sig gøre, da der ikke er
behov for varmeinstallationer, og byggeelementerne blev importeret fra Tyskland. Da
byggebranchen i Tyskland har flere erfaringer med passivhuse. (Stauning; 2009)
De økonomiske fordele gælder for nybyggerier, hvorimod renoveringer af bygninger er mere
komplicerede. Det kan være problematisk at renovere til passivhus standard både på grund af store
arkitektoniske udfordringer men også økonomiske. Ifølge arkitektfirmaet La+k er Tevesstrasse
projektet meget realistisk, og det ville være muligt at overføre dette til danske forhold. (Gerlac og
Lading; 2008) Der eksisterer en opfattelse hos befolkningen af, at renoveringer er dyre og
komplicerede. Dette kan skyldes, at der ikke er så mange erfaringer med denne type af
renoveringer, især ikke i Danmark. Et eksempel på et dansk renoveringsprojekt er i Hjørring med
tre tidstypiske villaer fra hhv. 1923, 1934 og 1966. Projektet vil gøre op med myter og fordomme
om, at det er dyrt og besværligt at energirenovere ældre og energitunge huse til passivhus standard.
Renoveringen af huset fra 1923 er blevet gennemført og varmeforbruget blev sænket med 93 % fra
219 til 14 kWh/m²/år. (LivingLab; 2010B)

I 1960`erne startede et byggeboom i Danmark og fra 1965-1974, blev der bygget over 468.000
boliger. Langt de fleste var parcelhusene og etageboliger, og ud af de 468.000 var mere end 124.000
almene boliger, og største delen af disse blev opført som etageboliger. (Statistikbanken; 2010)
Derudover er mange af de almene boliger også rækkehuse og tæt-lav-byggeri. Alle tre typer af
almene boliger bør renoveres, da mange af dem er ved at forfalde. I en analyse fra
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Landsbyggefonden er behovet for renovering beregnet til ca. 163 mia. kroner over de næste 20 år.
(Landsbyggefonden; 2006) Største delen af boligerne er opført som montagebyggerier, og dermed
eksisterer der et potentiale for at masserenovere.

1.1 Problemfelt
De almene boliger har mulighed for at gå forrest, når det gælder energirenoveringer. Dette kan de
gøre, fordi der er mange boligafdelinger og de er velorganiseret, hvilket muliggør favorable priser
ved indkøb og gennemførelse af renoveringer. Derudover fører kommunerne tilsyn med
boligorganisationernes økonomi og drift, hvilket muliggør et fokus på energirenoveringer. I de
almene boliger lejer beboeren sig ind, men de har ret til medindflydelse på driften, hvilket både kan
fremme og forhindre energirenoveringer. (Almenboligloven; 2009; kap. 2)

Mere end hver femte bolig i Danmark er almene boliger. (Kristensen; 2010) Så der er et stort
besparelsespotentiale, hvis almene boligorganisationer begyndte på energirenoveringsprocessen og
gik længere end bygningsreglementet foreskriver og valgte andre standarder som f.eks. passivhus
eller CO2-neutral.
I Albertslund kommune findes der eksempler på energirenovering af almene byggerier. Kommunen
har taget en beslutning om at være en forgangskommune på miljøområdet og satser bl.a. meget på at
energirenovere de almene boliger. Kommunens borgmestre Steen Christiansen, tidligere formand
for miljø- og planudvalget, gav udtryk for kommunens fremtidige ambitioner i et interview i
Information. Han forklarede at ”… i sidste ende er ambitionen at gå hele vejen til
passivhusstandard.”(Nielsen; 2008) For at udvikle, teste og demonstrere et omkostningseffektivt
energirenoveringskoncept har Energistyrelsen godkendt et Energiteknologisk Udviklings- og
Demonstrationsprogram (EUDP), der skal renovere 9 boliger i Albertslunds Kommune. Målet er at
nedbringe de renoverede boligers energiramme til lavenergiklasse 1 eller bedre med samme eller
bedre totaløkonomi end lavenergiklasse 2. (Energistyrelsen; 2008)
Som et led i dette program blev der i 2009 gennemført en renovering af en almen bolig til CO2neutral standard. Dette er ikke en officiel standard i BR08, men i dette tilfælde betyder det, at huset
er driftsneutralt når, det gælder el og varme. Boligen ligger i boligområdet Hyldespjældet og blev
renoveret efter passivhusprincippet. (Nyhedsbladet dansk energi; 2010)

Projektet i Hyldespjældet viser, at det er muligt, at renovere boliger så de blive CO2-neutrale. Hvis
det er muligt at renovere til CO2-neutral, hvorfor er der ikke flere renoveringer med
energibesparelser som fokus i den almene boligsektor? Det er vigtigt at se på de forskellige
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elementer og processer i denne sektor, der skal arbejde sammen for, at en renovering kan
gennemføres. Dette undersøges for at lokalisere de barrierer og potentialer, der eksisterer ved en
energirenovering. Dette leder frem til følgende problemformulering:

1.2 Problemformulering
Hvilke barrierer skal der overvindes, og hvilke potentialer kan der gøres brug af for at fremme
energirenoveringer i den almene boligsektor?

1.3 Uddybning af problemformuleringen
Gennem en case study, hvor der gøres brug af et pilotprojekt i Hyldespjældet, vil potentialer og
barriere blive analyseret. Vi har valgt at undersøge, hvordan en energirenovering for almene boliger
forløber ved brug af udtalelser fra de involverede aktører og udefra stående aktører. Dette gøres for,
at identificere aktører der arbejder med energirenoveringer, og hvor i processen vigtige beslutninger
bliver taget. Vores undersøgelse er kvalitativ med fokus på hvilke forskellige tekniske muligheder,
der findes ved en energirenovering.
Begrebet energirenovering skal opfattes som to elementer. Det ene element er det tekniske aspekt,
hvor en bygning bliver renoveret efter en given standard, der er fastsat og dermed opfylder
bygningen målet for hvor stort varmeforbruget må være. Det andet element er processen mellem de
involverede aktører, og hvordan de samarbejder og kan påvirker hinanden i udviklingen af
løsninger, hvor af fokus er energibesparelser.

1.4 Arbejdsspørgsmål
Der er blevet opstillet en række arbejdsspørgsmål, som vil blive besvaret igennem rapporten og
opsamlet i delkonklusioner i kapitel 4, 5 og 6. Dette gøres for at understøtte besvarelsen af vores
problemformulering
1. Hvordan er beslutningsstrukturen i de almene boligorganisationer?
2. Hvordan indvirker beslutningsstrukturen på gennemførelse af energirenoveringer?
3. Hvilke regler og standarder har betydning for energirenovering?
4. Hvilken effekt har disse regler og standarder på marked?
5. Hvilke teknologiske muligheder er der med hensyn til energirenoveringer i byggesektoren?
6. Hvilke typer af aktører skal deltage for at fremme udviklingen?

I kapitelgennemgangen vil det blive uddybet, hvordan arbejdsspørgsmålene vil blive besvaret.
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1.5 Målgruppe
Denne rapport henvender sig til almene boligorganisationer, der skal i gang med at renovere deres
boliger. Den har som mål, at vise hvilke muligheder der findes, og hvilke barrierer der lige nu
eksisterer for energirenoveringer. Udover dette, henvender sig rapporten til de regulerende instanser
i samfundet, der kan være med til at fjerne barrierer men også fremme potentialerne for en
energirenovering.

1.6 Kapitelgennemgang
I dette afsnit præsenteres rapportens opbygning og de enkle kapitlers formål. Der bliver redegjort
for arbejdsspørgsmålene, og hvordan de bliver besvaret.

I kapitel 1 bliver problemfeltet beskrevet, og problemformuleringen bliver opstillet. Derudover
præsenteres rapportens målgruppe.
Vores metodiske overvejelse bliver redegjort i kapitel 2, i forhold til valg af teori, valg af case study
og interviewpersoner. Derudover bliver vores valg og fravalg også diskuteret.
I kapitel 3 præsenteres vores teori. I denne rapport brug vi økologiske modernisering for at
identificere de aktører, der er vigtige for at opnå et samfund med integreret miljøhensyn. Derefter
bliver socio-tekniske systemer præsenteret, dette gøres for at forklare hvilket system der omgiver
innovative ideer og løsninger. Til sidst bliver barrieremodellen gennemgået og videreudviklet, så
den passer til vores analysebehov.

De tre næste kapitler er analysedelen i projektet, og der hvor arbejdsspørgsmålene vil blive
besvaret. Hvert af de tre kapitler afsluttes med en delkonklusion. I alle tre kapitler vil interviews
blive inddrages, og der vil blive henvist til den respektive respondent ved benævnelse af efternavn.
Det tal der står efterfølgende, angiver på hvilket tidspunkt i interviewet personen er begyndt at tale
om emnet.
I kapitel 4 gennemgår vi den almene boligorganisation. Dette gøres for at belyse de barrierer og
potentialer, der ligger i reguleringen af de almene boligorganisationer og organisationsstrukturen. Vi
vil se på, hvordan beslutninger omkring renoveringer gennemføres, og hvor meget fokus der er på
energibesparelser. Arbejdsspørgsmål til dette kapitel; Hvordan er beslutningsstrukturen i de almene
boligorganisationer, og hvordan indvirker beslutningsstrukturen på gennemførelse af
energirenoveringer? Spørgsmålene bliver besvaret gennem litteraturstudier og interviews.

10

I kapitel 5 undersøger vi de regler og standarder for byggerier og renoveringer, der findes på
marked og deres effekt. Dette bliver undersøgt for at forstå effekten af regulering og mulighederne
for at regulere sig ud af problemer omkring energirenoveringer. Der er blevet opstillet to
arbejdsspørgsmål: Hvilke regler og standarder har betydning for energirenovering? Og hvilken
effekt har disse regler og standarder på marked? Disse bliver besvaret gennem studier af
bygningsreglementet, lavenergistandarder og med støtte af interviews.

I kapitel 6 undersøges teknologiudviklingen i byggesektoren, og hvordan sektoren lever op til at
kunne renovere bygninger til lavenergiklasse 2 eller bedre, f.eks. passivhus standard. Det bliver
også undersøgt, hvordan innovation kan skabes, og hvad der skal til for at rykke denne sektor. De to
arbejdsspørgsmål til dette afsnit er: Hvilke teknologiske muligheder er der med hensyn til
energirenoveringer i byggesektoren? Og hvilke typer af aktører skal deltage for at fremme
udviklingen? Disse spørgsmål bliver besvaret gennem en case study af renoveringsprojektet i
Hyldespjældet, hvor relevante aktører bliver interviewet.

I kapitel 7 diskuteres de tre delkonklusioner fra kapitel 4, 5 og 6. Derefter følger konklusionen i
kapitel 8, hvor problemformuleringen bliver besvaret.

I kapitel 9 er perspektiveringen og derefter følger litteraturliste og bilag.
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2.0 Metode
I følgende kapitel beskrives de metodiske overvejelser, vi har gjort. Formålet med dette er at vise
vores overvejelse, der ligger bag udformningen af denne rapport. Der vil blive redegjort for vores
valg og fravalg i forhold til vores problemformulering, og hvordan disse har betydning for vores
konklusion. Efterfølgende beskrives på hvilken baggrund teorierne er blevet udvalgte, og hvordan
det teoretiske grundlag støtter til at besvare problemstillingen. Vores valg af case study metode og
valget af vores case vil blive præsenteret og argumenteret for. I dette afsnit præsenteres også vores
interviewpersoner, og hvorfor de er blevet udvalgt. Til slut diskuteres rapportens gyldighed og
pålidelighed.

2.1 Valg og fravalg
Interessen for almene boliger blev ansporet af, at der er 21 % almene boliger ud af den samlede
boligmasse i Danmark, og der bor ca. en halv million mennesker i disse boliger. (Kristensen; 2010)
Som tidligere nævnt blev der igennem 60´ernen og 70`erne massefabrikeret almene boliger, og
disse bygninger skal indenfor den nærmeste fremtid renoveres, da mange af dem er gamle og i
dårlig stand. (Abrahamsen; 2009) Vi har valgt at kigge på dette boligsegment. Derudover vælger vi
at se på mulighederne for energirenovering af almene boliger, da der eksisterer særlige økonomiske,
organisatoriske og reguleringsmæssige forhold. Dette er til dels på grund af det særlige sociale
boligforhold, der er i de almene boligorganisationer i kombination med det stærke beboerdemokrati.
Ejerformen er meget professionelt organiseret, og derfor kan vi både få et helikopter perspektiv fra
organisation niveau, samt et individ perspektiv gennem beboerdemokratiet. De konklusioner, der
bliver draget omkring beslutningsprocessen, er derfor kun gældende for dette boligsegment.
Vi har valgt, at foretage en case study for at belyse, hvordan innovative løsninger bliver udviklet og
testet i byggebranchen. Derudover bruger vi case studien til at synliggøre, den proces en renovering
gennemgår for at identificere barrierer og potentialer, der kan fremme energirenovering i almene
boliger. I vores studie af renoveringsprojektet i Hyldespjældet har vi valgt at undersøge nogle af de
aktører, der har medvirket i projektet og deres roller. Vi vil ikke fokusere på energiberegningerne for
det renoverede hus, da det er processen omkring renoveringen, der er af interesse ud fra vores
problemstilling. Vi har også fravalgt at undersøge de benyttede materialer og disses livscyklus.
Dette medfører, at vi ikke kan konkludere hvorvidt energiberegningerne for renoveringen er
korrekte, eller hvilken miljøpåvirken de anvendte materialer har, eller om der eksistere bedre
alternativer. Selv om dette er vigtige aspekter, vil det ikke påvirke vores konklusion, da vi
undersøger hvilke reguleringsmæssige og organisatoriske barrierer og potentialer, der findes for
energirenoveringer af de almene boliger.
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2.2 Valg af teori
Ved at brug teorien om økologisk modernisering danner vi en forståelse for, hvordan forskellige
typer af aktører kan medvirke til en udvikling af integreret miljøhensyn i samfundet. Vi vil bruge
økologisk modernisering til at identificere de forskellige typer af aktører. Økologisk modernisering
giver en forklaring på hvordan innovation, der fremmer miljøhensyn, sker indenfor rammerne af
markedet, og de forskellige roller virksomheder, vidensinstitutioner, græsrodsorganisationer,
forbrugere og regulering kan have i denne proces.

Udover økologisk moderniserings teori bruger vi teori om socio-tekniske systemer til at forklare
omstillingen indenfor byggeteknologien. Socio-tekniske systemer forklarer hvordan
nicheteknologier kan komme ind på markedet og forandre den rådende socio-tekniske regime.
Gennem denne teori kan vi forstå hvilke åbninger på markedet, der skal til for at nye teknologier og
praksisser, som passivhus standard, kan blive implementeret og hvilken betydning forskellige
aktører i samfundet har på denne udvikling. De socio-tekniske systemer arbejder på flere niveauer,
og forklarer hvordan den regulerende magt kan influere og hvordan den kan influeres af den
tekniske udvikling. Teorien giver også et helhedsbillede af de systemer, som teknologier og
praksisser er en del af, og hvordan sporafhængighed kan forsinke eller forhindre innovationer i at
blive til en del af regimet.

For at forstå hvad der sker på individniveau når nye praksisser og teknologier opstår, tager vi
udgangspunkt i barrieremodellen. Ud fra den opstiller vi vores egen model, hvor vi bibeholder
nogle af barriererne men tilføjer også barrierer. Modellen giver en grundlæggende faglig viden
omkring hvilke problemer, der kan være når energirenoveringsprojekter er i startfasen.
Barrieremodellen vælger vi, fordi den giver et overblik over eventuelle barriere, der findes når
teknik møder individ. Vi vil tage udgangspunkt i den opstillede barrieremodel, for at finde frem til
de barrierer, der eksistere indenfor den almene boligsektor.

2.3 Case study
I dette projekt har vi valgt at gøre brug af kvalitativ case study, da denne metode kan fokusere på
mange forskellige områder f.eks. proces, sammenhæng og nye opdagelser i casen. Dermed er det
muligt at gå i dybden med en case, som i vores tilfælde er et renoveringsprojekt med fokus på
renoveringsprocessen, og på den måde kommer vi til at forstå mange af aspekterne, der har præget
renoveringsarbejdet. For at få indsamlet data fra casen vil vi gøre brug af interview, dokumentation
og observationer af huset.
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Vi ved ikke på forhånd, hvordan casen er forløbet, og hvem der har været med på projektet.
Fremgangsmåden er derfor eksplorativ. Det vil sige, at vi vælger en case, og derefter finder vi frem
til, hvordan de forskellige aktører har medvirket. Vi vil kontakte de firmaer der deltog i projektet for
at forstå deres rolle i projektet, men det er på forhånd svært at vide, hvilke informationer det er
muligt at få. I forbindelse med case studiet vil der også blive gennemført interview med nogle af
aktørerne. Denne udvælgelse beskrives senere i metode kapitlet. Det giver dermed mulighed for at
få forskellige udsagn om samme projekt. Når vi har afsluttet indsamling af data, skal materialet
analyseres.
Ved at bruge case study som metode er det muligt at se på den specifikke case og generalisere ud fra
denne. Dermed kan vi opnå en opfattelse af, hvordan processen har forløbet, og hvilke erfaringer
der er blevet gjort. Vi kan også bruge case studiet til at komme med udspil om hvilken retning
fremtidige renoveringsprojekter for almene boliger vil have.
Valg af vores case
I Albertslund kommune er 51 % af boligmassen almene boliger. (Albertslund kommune; 2008)
Dette er over dobbelt af landsgennemsnittet, og dermed har Albertslund kommune en høj andel
almene boliger. Et andet væsentligt aspekt er, at de massefabrikerede boliger er nedslidte og har
behov for renovering. Albertslund kommune har allerede gennemført nogle renoveringsprojekter på
almene boliger, og derfor bliver Albertslund kommune interessant, da de for det første har rigtig
mange almene boliger, og for det andet er bevidste om, at boligerne skal renoveres.

Vores case ligger på Høkerlængen 2 i boligkvarteret Hyldespjældet. Selve boligen blev udvalgt på
baggrund af, at den er forskellig fra de andre renoveringsprojekter i Albertslund kommune, dette er
den, da boligen er den første 0-energi renovering, der er blevet gennemført i Danmark. (Pedersen;
2010) For at projektet skal opnå en dybere indsigt i, hvordan energirenovering forløber, tages der
udgangspunkt i én single case study. Dette gøres, da vores case er et pilotprojekt, og der er ikke
foretaget nogen lignende projekter, som gør det muligt at sammenligne med.

De deltagende virksomheder
Vi foretog en ekskursion med Agenda centeret i Albertslund, som gav mulighed for at se og høre om
bl.a. energirenoveringen af Høkerlængen 2, og i den forbindelse blev der stillet en række
opklarende spørgsmål til Povl Markussen, ledere af Agenda centret. Se evt. bilag A med referat fra
ekskursionen. Ved siden af boligen i Hyldespjældet er der opsat plancher, som beskriver
renoveringen kort, og viser hvem der har deltaget i projektet. Denne liste er gengivet i tabel 1.
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Projektdeltagere:
Albertslund kommune
Dansk Teknologisk Institut
BO-VEST
Kuben Management
Cenergia
Niras
Rockwool
Danfoss
Velux

Rådgivere:
Rubow Arkitekter
Moe og Brødsgaard

Øvrige deltagere:
Enemærke og Petersen
Tåsinge træ
DAFA
Velfac
Racell
Kingspan
Ecovent

Tabel 1: Tabellen viser en oversigt over de deltagende virksomheder fra renoveringsprojektet af Høkerlængen 2.

I forbindelse med ekskursionen undersøgte vi, hvad de enkelte virksomheder havde bidraget med til
projektet, og hvem af dem der ville være relevante at interviewe. I den forbindelse fandt vi frem til,
at Agenda centeret i Albertslund, Kirsten Duelund Larsen – beboeren i Høkerlængen 2 samt DTU
havde været tilknyttet renoveringsprocessen, men ingen af de tre parter var nævnt som officielle
deltagere i pilotprojektet.
For af skabe klarhed over hvad de enkle virksomheder har foretaget, er der blevet sendt tre
spørgsmål pr. e-mail til dem. De tre spørgsmål:

Hvad var firmaets rolle i renoveringsprojektet af Høkerlængen 2 i Hyldespjældet?
Hvad bidrog firmaet med på det faglige område og/eller tekniske løsninger?
Hvilke erfaringer har I med energirenovering af almene boliger?

Under denne proces vendte nogle af aktørerne tilbage, og andre gjorde ikke. To af virksomhederne
ville hellere afholde et telefoninterview, DAFA og Enemærke og Petersen. Derudover inviterede
RAcell på besøg for at forklare om deres udvikling af solceller og renoveringsprojektet. Se bilag B
hvor de forskellige firmaers svar er opstillet samt de to telefoninterview, og bilag C for referatet af
interviewet med Yakov Safir fra Racell. Udefra disse svar, fik vi en grundlæggende viden om
firmaerne og deres rolle i pilotprojektet, men ikke en dybere forståelse som kan bruges til analysen.
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2.4 Begrundelse for valg af interviewpersoner
På baggrund af økologisk moderniserings teorien udvælges vores interviewpersoner. Vi vil
interviewe repræsentanter fra forskellige grupper af aktører, der er definerede som centrale for
udviklingen af et samfund med integreret miljøhensyn.
Myndighederne har en særlig rolle, da de sætter mål og rammer for de resterende aktører, derfor er
det vigtigt at inkludere dem i undersøgelsen. De bliver repræsenteret i form af Albertslunds
Kommune, og Staten kommer til udtryk gennem bygningsreglementet og anden relevant
lovgivninger.
Vi vil afholde et interview med Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS)1. Deres placering som aktør
ser vi som delt mellem myndighed, da Albertslunds kommune er medejer af VEKS sammen med
andre kommuner, og som en stor lokal interessent, da de forsyner 95 % af Albertslunds almene
boliger med fjernvarme. (VEKS; 2010; Bilag D)

Ifølge økologisk modernisering skal virksomheder, byggevirksomheder i dette tilfælde, tage del i
udviklingen af samfundet ved at integrere miljøledelse. Byggevirksomhederne har også en stor
andel i at skabe nye teknologiløsninger og er med i processen for at fremme disse. Størstedelen af
projektdeltagerne i pilotprojekt var byggevirksomhederne og på grund af tidspres, havde vi ikke
mulighed at interview dem alle. Vi har valgt at tale med Cenergia, dels på grund af deres rådgivende
rolle, men også fordi andre projektdeltager pegede på dem.
Forbrugeren har også indflydelse på udviklingen mod større miljøhensyn i samfundet. Gennem sit
forbrug kan forbrugeren skabe en efterspørgsel på miljøvenlige varer og løsninger. Vi ser beboeren
og boligorganisationen som indehavere af denne rolle, og derfor vælger vi at interviewe Kirsten D.
Larsen, BO-VEST og Boligselskabernes Landsforening (BL). Hver af dem bidrage med forskellige
aspekter af sagen, men alle aspekterne vil generelt omhandle almene boliger og casen. Et interview
med Kirsten Duelund Larsen vil f.eks. give et indblik i hvordan hele forløbet er foregået set ud fra
et ikke fagligt perspektiv. BO-VEST har det overordnede ansvar for Hyldespjældet og skal
godkende renoveringer, gennem beboerdemokratiet. Selv om de er en organisation, er de forbrugere
af renoveringsløsninger og kan dermed påvirke efterspørgslen. Derudover var de byggeherrerne for
pilotprojektet. BL har vi medtaget for at få et bredere perspektiv, der inkludere forskellige almene
boligselskab, og give et helhedsbillede af de almene boliger og den almene sektors struktur.
Græsrodsorganisationer og lokale aktører er vigtige at inddrage i forbindelse med økologisk

1

Albertslund varmeværk er en underafdeling af VEKS.
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modernisering. Vi interviewede i forbindelse med ekskursionen Povl Markussen, som er beboer i
Hyldespjældet og leder af Agenda centret i Albertslund. Dette blev bl.a. gjort for at skabe en
forståelse af hvordan Agenda centeret er bindeleddet mellem borgerne og myndighederne.
Derudover skal Agenda centeret sikre bindeleddet mellem myndigheder, borgere og interessenter.
Udover disse interviews, vil vi også tale med en person fra Det Økologiske Råd, som dels kan ses
som en græsrodsorganisation og dels et videncenter. Det Økologiske Råd er udvalgt for, at de kan
bidrage med deres forståelse af, hvordan miljøforandringerne kan og bør håndteres i den almene
boligsektor.

Inden vi kontaktede de forskellige firmaer, talte vi med Povl Markussen, som anbefalede forskellige
personer, som han vidste, havde deltaget i projektet. Tabel 2 giver en oversigt over virksomhederne
og de aktører, som vi vil afholde interview med.

Aktørerne:
Albertslund kommune,
Miljø- og teknikafdelingen
VEKS
Cenergia
Beboeren
BO-VEST, byggeafdelingen
Boligernes Landsforening
Agenda centeret
Det Økologiske Råd
Racell

Navn:
Ian Cridland
Kirstine Margrethe Lüneborg
Peder Vejsig Pedersen
Kirsten Duelund Larsen
Tine Refsgaard
Lars Fløche
Povl Makussen
Freddy Cronqvist
Yakov Safir

Stilling:
Energirådgivere
Direktør, civilingeniør
Pensionist
Projektledere
Udviklingskonsulent, arkitekt
Leder
Ingeniør
Direktør

Tabel 2: Tabellen viser en oversigt over aktørerne, vi vil interviewe.

Indsamling af data
Efter det var blevet besluttet, hvem vi skulle interviewe, tog vi kontakt til de pågældende
virksomheder og arrangerede et møde. Vi ville foretage kvalitative interviews med de forskellige
aktører. Der vil til hvert af de foreliggende interviews blive udarbejdet en interviewguide, se evt.
bilag E. Disse vil være målrettet den enkelte aktør og dennes rolle i renoveringsprojektet. Generelt
for interviewguides er, at der er tre overordnede emner, som der tager udgangspunkt i. Disse er:
Renoveringen i Hyldespjældet og den pågældende aktørs rolle og erfaringer fra
renoveringsprojektet
Erfaringer fra projekter med almene boliger
Fremtiden mht. energirenoveringer
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Aktørernes interviews vil overlappe hinanden mht. forståelse af projektet, men de vil også bidrage
til en større forståelse af helheden, da aktørerne har forskellige mål og agendaer. Ved at interviewe
aktørerne opnår vi mulighed for at høre om renoveringsprojektet set fra forskellige synsvinkel.
Interviews er vedlagt på en CD i bilag H.

Det var ikke muligt at gennemføre kvalitative interview med alle aktørerne, og derfor er tabel 3
opstillet for at vise hvilken form for interview, der reelt blev gennemført. Interviewet med Kirstine
Margrethe Lüneborg fra VEKS blev aflyst pga. sygdom, men hun svarede efterfølgende på
spørgsmålene via e-mail. Derudover blev interviewet med Tine Refsgaard fra BO-VEST ikke
gennemført pga. travlhed og tidspres.
Det var tiltænkt at afholde kvalitative og narrative interviews med Povl Markussen og Kirsten
Duelund Larsen, da det kunne give informationer og historie omkring renoveringen, som de
tekniske virksomheder ikke besad.
Da vi havde forventet flere historier og ikke-faglige aspekter end vi opnåede, kan det diskuteres om
denne interviewform, var den bedst egnede metode.

Aktørerne:
Albertslund kommune, Miljøog teknikafdelingen
VEKS
Cenergia
Beboeren
BO-VEST
Boligernes Landsforening
Agenda centeret
Det Økologiske Råd
Racell

Navn:
Ian Cridland
Kirstine Margrethe Lüneborg
Peder Vejsig Pedersen
Kirsten Duelund Larsen
Tine Refsgaard
Lars Fløche
Povl Markussen
Freddy Cronqvist
Yakov Safir

Interviewform:
Kvalitativt
Computer/e-mail
Kvalitativt
Kvalitativt og narrativt
Ikke gennemført
Udviklingskonsulent, arkitekt
Kvalitativt og narrativt
Kvalitativt
Kvalitativt

Tabel 3: I tabellen ses en oversigt over aktørerne og de interviewformer, der blev gennemført.

Ud fra samtalerne og besvarelserne fra interviews vil der blive foretaget en analyse af svarene fra
respondenterne, hvorved de vil blive brugt til at støtte besvarelsen af arbejdsspørgsmålene.
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2.5 Gyldighed og pålidelighed
Der er blevet udvalgt forskellige kildeformer for at underbygge problemstillingens gyldighed. Ved
brug af litteratur og interviews vil vi påvise, at der er et reelt problem for samfundet.
De interviewede aktører og organisationer besidder en gyldighed og troværdighed i forhold til
besvarelsen af problemformuleringen. Aktørerne repræsenterer en viden i form af deres uddannelse,
praktiske erfaringer og direkte berøring med renoveringsprojektet. Derudover har de opnået
ekspertise ved at medvirke i renoveringsprojektet. Det er kun aktørerne, som kan fortælle om,
hvordan projektet er forløbet. Derudover står organisationerne, her mener vi Det Økologiske Råd og
BL, også for gyldighed og troværdighed, idet de repræsenterer eksperterne og har en bredere viden
på problemfeltet. Udover interview benytter vi andre kilder som f.eks. bygningsreglementet til at
underbygge udtalelser fra de forskellige aktører.
Hvis samme undersøgelse blev foretaget med brug af samme litteratur, metode og empiri, ville det
være muligt at komme frem til samme konklusion på problemformuleringen, og dermed kan det
siges, at projektet er pålideligt.
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3.0 Teori
I vores undersøgelse af energirenovering af almene boliger tages der udgangspunkt i økologisk
modernisering, socio-tekniske systemer og barrieremodellen. Teorierne er medtaget for at forstå,
hvordan implementering af energirenoveringer fungerer i samfundet og hvilke barrierer og
potentialer, der er forbundet med energirenoveringer af almene boliger.
Ved brug af økologisk modernisering gives en forståelse af, hvordan miljøtiltag bliver
implementeret i samfundet og hvilke aktører, der er vigtige for denne proces. Vi bruger teorien om
socio-tekniske systemer til at få et overblik over aktører, koncepter og regulering, der indvirker på
anvendelsen af energirenoveringer i den almene boligsektor. Vi ser byggeteknologien som et socioteknisk system, hvor boligaktører, byggeaktører, regulering og kulturelle barrierer har betydning for
energirenoveringer. Barrieremodellen vil vi bruge til at analysere på individniveau. Den giver
indblik og forståelse af, hvorfor beboere og almene boligselskaber vælger eller ikke vælger at
energirenovere. Alle tre teorier vil blive benyttet i de efterfølgende analysekapitler.

3.1 Økologisk modernisering
Økologisk modernisering har været en del af den miljøfaglige debat siden 1980'erne og bygger på
idéen om, at den økonomiske og industrielle udvikling skal tilpasses miljøhensyn således, at dagens
forurenende vækst kan skiftes ud med ”grøn vækst”. Et øget miljøhensyn i samfundet kan forstås
som en kilde til indtjening og til besparelser på driften. Det er derfor vigtigt, at se på de involverede
aktørgruppers egne interesser for at omstille sig til ”grøn vækst”. Udviklingen mod ”grøn vækst”
skal ske gennem en forsoning mellem naturressourcer, samfundsdynamikken og miljøforhold.
(Petersen et al.: 2007) Økologisk modernisering står for, at dette skal ske gennem nye teknologier,
der f.eks. mindsker forureninger og ressourceforbruget, men samtidig øger effektiviteten.
Derudover skal nye praksisser være med til at integrere miljøhensyn i samfundet. (Petersen et al.;
2007) Økologisk modernisering forklarer, hvordan miljøhensyn i stigende grad integreres i
samfundets institutioner, og hvilke forandringer dette medfører. Tanken er, at de aktører, der har
været med til at skabe dagens miljøproblemer, også kan løse dem. (Jensen og Gram-Hanssen; 2007)

Teorien om økologisk modernisering lægger sig op af opfattelsen om samfundets udvikling som en
progression, hvor øget miljøhensyn er ensbetydende med en modernisering af det nuværende
samfund. Øget miljøhensyn medvirker dermed som en drivkraft for modernisering og innovation.
Økologisk modernisering står for, at forandringen til et samfund med højere miljøhensyn skal være
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mere end myndighedernes regulering af f.eks. markedet. Processen for at implementere et bedre
miljøhensyn skal inkludere flere aspekter og aktører af samfundet. Samarbejdet mellem
virksomheder, myndigheder, og vidensinstitutioner kan fremme en teknologisk udvikling. Det er
også vigtigt at inddrage græsrodsorganisationer og lokal aktører for at skabe en fælles forståelse og
sikre linket mellem myndigheder, borgere og interessenter. (Petersen et al.; 2007) Når
miljøindsatser skal gennemføres i samfundet, sker dette i et spændingsfelt mellem modstand og
opbakning, hvilket kræver et samspil mellem forskellige aktører og deres interesser. Dette er vigtigt
for at kunne skabe reel handlingskraft, men dette sammenspil kan være svært for samfundet at styre
og koordinere. Dermed bliver det problematisk at gennemføre miljøintegrationen. (Petersen et al.;
2007)
Den metode, hvorved staten har gennemført miljøregulering af industrien, har forandret sig gennem
årene. Der er tidligere blevet fokuseret på reguleringen omkring beskyttelse af miljøet mod særligt
uønskede påvirkninger, f.eks. forbud mod specifikke stoffer og kemikalier. I dag ligger fokus også
på at stimulere en teknologiudvikling af renere produkter og produktionsmåden. Staten forsøger at
påvirke virksomhederne til at implementere miljøledelse, hvilket kan ses som et led i teorien om
økologisk modernisering. Virksomhederne skal selv tage ansvar for implementeringen af et
miljøhensyn, og dette netværk af aktører skal dermed overtage nogle af statens tidligere rolle. Det
vil sige, at de skal være selvregulerende. Overgangsfasen fungerede ikke i samfundet efter statens
hensigt. Derfor har staten forsat en særlig rolle, som fastlægger mål og rammer for, hvordan
netværket agerer. (Jørgensen og Lauritsen; 2007) Der sker dermed en udveksling mellem stat og
virksomheder, når reguleringer skal implementeres.

Forbrugeren er også en relevant aktør, der kan påvirke implementeringen af miljøhensyn i
samfundet. Efterspørgslen af miljøvenlige produkter er en vigtig faktor, når miljøhensyn skal
inkorporeres i virksomheders produktion og arbejdsgange. En positiv spiral kan igangsættes
gennem miljø interesserede firmaer og forbrugernes interesse for miljøvenlige produkter. De
virksomheder indenfor byggebranchen, der er interesseret i energirenoveringer, kan sammen med
forbrugere, der er interesserede i at mindske deres boligs miljøpåvirkning, igangsætte en positiv
udvikling. Hvis denne efterspørgsel ikke er til stede, kan det blive svært at skabe den fra
virksomhedens side, f.eks. hvis der ikke er efterspørgsel på solceller, er det svært at presse priserne
for teknologien og derfor meget svært at konkurrere på markedet. (Christensen et al.; 2007)
Økologisk modernisering kan bruges til at beskrive og forklare det, der sker indenfor boliger og
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byggeri. Der findes tre vigtige elementer i teorien; synliggørelse, styring og standardisering.
Politiske initiativer, der inkluderer disse tre elementer, kan ses som, at en økologisk modernisering
sker indenfor et område. Synliggørelse betyder større synlighed og målinger af energi- og materiale
strømme. I boliger kan dette ses gennem individuelle målere, der synliggør vand, varme og el
forbruget. Styring vil komme til udtryk gennem nye typer af samarbejde og roller for aktører, hvor
staten har en rolle, der mere ligner en jævnbyrdig aktør. Et tegn på standardisering er, at flere
frivillige standarder, normer og værktøjer til at definere og legitimere byggeriets miljøhensyn
opstår. (Jensen, Gram-Hanssen; 2007) Et tegn på økologisk modernisering kan ses gennem mange
uofficielle lavenergistandarder på bygninger. Hvis de tre elementer er en del af udviklingen, af
energirenoveringer kan dette være et tegn på, at en økologisk moderniserings proces er i gang.

3.2 Socio-tekniske system
Byggeteknologien og dennes tilknyttede praksisser kan ses som et socio-teknisk system, der er
opbygget af teknologier, regulering, forbrugermønster og markeder, kulturelle betydninger,
infrastruktur, vedligeholdelses- og leveringsnetværk. (Geels; 2004) Alle disse bidrager til det
rådende system, men dermed også til dennes omstilling.
Et socio-teknisk system består af tre niveauer, som kaldes mikro-, meso- og makroniveau. Se figur
1. Disse tre niveauer giver et multi level perspektiv og mulighed for at få et helhedsbillede af,
hvordan samfundet reagerer og agerer på innovation. På mikroniveauet (niche) er det aktører, der
arbejder med innovative løsninger. Dette forgår i et beskyttet miljø væk fra markedet f.eks. gennem
tilskud fra staten og i projekter. (Geels; 2004). Set i forhold til energirenovering vil der være aktører
som solcellevirksomheder men også koncepter som passivhus standarden, der befinder sig på
mikroniveauet. Disse aktører vil forsøge at flytte sig fra dette niveau op på mesoniveauet (regime).
Det kan være problematisk, da der skal være plads til dem. Forstået på den måde at der skal være et
behov på markedet for, at nye innovative løsninger kan bryde igennem.
Hvis der ikke er et behov eller efterspørgsel på markedet eller, hvis deres løsninger ikke kan
konkurrere med de eksisterende aktører på f.eks. kvalitet og/eller pris, vil nichefirmaerne ikke slå
igennem.
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Figur 1: Det socio-tekniske system. (Geels; 2004)

Når en aktør er kommet på mesoniveauet, (på figur 1 er det betegnet socio-technical regime) og er
blevet etableret, har denne nu mulighed for at præge markedet og blive et dominerende aspekt.
(Geels; 2004) I forhold til rapporten kunne dette være virksomheder med produktion af
isoleringsmaterialer, der er dominerende på det nuværende marked.
Det øverste niveau, makro, består af f.eks. staten, lovgivning og lokale lovgivninger (kommuner).
Hvis en aktør er meget markant på mesoniveauet, kan denne indirekte præge makroniveauet
(landskabet). Der kan f.eks. blive taget specielle hensyn i lovgivningen. (Geels; 2004) Dette er en
måde at præge landskabet på, men der er også andre muligheder for, at nichevirksomheder kan
udvikle sig. Dette bliver betegnet som windows of opportunity og angiver, at regimet bliver presset
fra landskabet f.eks. med ændringer i lovgivning. Dermed er det nødvendigt for regimet at
omstrukturere eller implementere nye teknologier fra nicheniveauet. Nicher er meget vigtige for
regimet, da de danner muligheder for forandring i det eksisterende system. Hvis regimet ikke
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omstiller sig efter ændringerne fra landskabet, er det sandsynligt, at aktører fra niche niveauet
alligevel vil komme til at præge regimet. Det vil resultere i, at de rådende virksomheder, der ikke
omstiller sig, i sidste ende vil forsvinde fra marked. (Geels; 2004)

Kritik af socio-tekniske systemer
Det socio-tekniske system er bl.a. fokuseret på, hvordan nichevirksomheder bevæger sig i systemet.
For at undgå kun at fokusere på enkeltstående produkter vælger vi derfor også at kigge på, hvordan
hele koncepter f.eks. passivhuse standarden kan influere systemet. Ved også at fokusere på
koncepter er det muligt at se på en sammenhæng mellem innovative løsninger i f.eks. passivhuse,
men hvor hver innovationsdel kan også betragtes enkeltstående.

Sporafhængighed
Der eksisterer som oftest flere løsningsmodeller til et problem, men på et tidspunkt i udviklingen
vælger markedet én model, som bliver den primære. Dermed bortfalder andre løsningsmuligheder,
og marked bliver dermed også afhængig af denne ene løsning. På den måde udvikles
sporafhængighed, og det ellers åbne marked bliver nu låst og afhængig af de nuværende aktører,
leverandører og priser. Det bliver derefter svært at ændre markedet, både med andre produkter eller
ændringer af de nuværende produkter, selv om disse måske ikke længere er de mest optimale.
(Thomassen; 2004) Set i sammenhæng med det socio-tekniske system vil en sporafhængighed være
resultatet af det rådende regimes påvirkning af hele det socio-tekniske system, og det vil dermed
forhindre innovation.

3.3 Barrieremodellen
Grundtanken med barrieremodellen er, at der foretages forsøg, og disse udmøntes i
demonstrationsprojekter, som så senere skal implementeres i hverdagslivet. (Jensen; 2004) Samme
struktur er gået forud for de innovationsløsninger, der er blevet implementeret i den case study, som
vi tager udgangspunkt i. Barrieremodellen er karakteriseres ved, at der er et teknisk og økonomisk
aspekt indblandet. Derudover er det et individ eller en organisation, der træffer de rationelle
beslutninger. Det er indenfor disse aspekter, at forsknings- og udviklingsforsøg finder sted for at
udvikle bedre løsninger til at optimere energiløsninger. (Jensen; 2004) Under renoveringen af
Høkerlængen 2 har der været en del aktører tilknyttet. Disse har både været individer, virksomheder
og organisationer. Da casen er et pilotprojekt, er der ligeledes foregået forskning og forsøg op til og
under renoveringsprocessen.
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Barrieremodellen er udviklet specifikt til at forstå og beskrive mulige årsager til at
energiteknologier, som er udviklet og har vist deres økonomiske og tekniske potentialer inden for
byggeriet, alligevel ikke bliver accepteret af forbrugerne. Barrierer er dermed de vanskeligheder,
som implementeringen støder ind i, og som skal overvindes eller helt fjernes for, at energiprojektet
kan forsætte. Den største barriere for implementeringen af en opfindelse er ifølge teorien, når
individet skal tage den nye opfindelse til sig. Det er ikke nødvendigvis tekniske problemer, der
forhindrer forbrugeren, men derimod samfundets evne til at implementere de tekniske løsninger.
Det vil sige, at der generelt ikke er en interesse eller vilje på flere niveauer i samfundet til at
implementere opfindelserne. (Jensen; 2004)
Indenfor denne barriere eksisterer flere andre barrierer, se figur 2, (Jensen; 2004) og vi tager
udgangspunkt i to af dem, 1 og 2, som bliver fremhævet i teorien. Derudover vil der tilføjes en
barriere mere.

Figur 2: På figuren ses barrieremodellen i dennes originale form. De fire barrierer er illustreret som blå kasser, og
pilene viser retningen for hvordan barriererne skal passeres. (Jensen; 2004)

Barriere 1 og 2 repræsenterer forskellige problemer for at energirenoveringerne kan blive
gennemført. Da vi har valgt at bruge barrieremodellen på individniveau, skal de følgende
forklaringer ses ud fra beboerne i almene boliger.
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Kritik af barrieremodellen
Barrieremodellen er en lineær model, og princippet for modellen er, at barriererne en af gangen skal
passeres eller fjernes. (Jensen; 2004) Vi har valgt at tage udgangspunkt i modellen for at opstille
vores egen model til analyse afsnittene. Vi mener ikke, at en lineær tankegang i modellen er den
rette fremgangsmåde, når der skal energirenoveres i almene boliger. Det er ikke muligt at passere en
barriere af gangen, men der skal i stedet for sættes ind på flere områder på en gang. I
barrieremodellen er finansielle løsninger lagt ind under manglende løsninger, nr. 3, se figur 2.
(Jensen; 2004) Men da de almene boliger har andre finansieringsmuligheder end parcelhusejere,
andels- og ejerboliger, har vi prioriteret denne barriere anderledes og gjort finansieringen til en
barriere i sig selv.
Ifølge barrieremodellen skal en barriere, når den opstår, passeres for at komme videre i processen,
(Jensen; 2004) men vi vælger at bruge teorien, så når en barriere opstår, skal den ikke kun passeres
for at renoveringsarbejdet kan forsætte, men der skal findes positive aspekter. Dette gøres for at
undgå, at renoveringen gennemføres på bekostning af beboernes levevilkår. De positive aspekter vil
medvirke til incitamenter for at tage beslutningen om at gennemføre et renoveringsprojekt.
Beboerne skal opnå added value, de skal altså kunne se potentialer i energirenoveringen. Hvis der
kun søges efter barrierer, har dette også en negativ påvirkning.

I den eksisterende barrieremodel ligger der under manglende interesse en erkendelse af, at
forbrugerne har mange andre gøremål i løbet af hverdagen, og at interessen for energibesparelser og
energiforbrug ikke er noget, der bliver prioriteret først. (Jensen; 2004) Denne barriere tages med i
vores model, da det er et forhold der præger alle typer af personer uanset hvor de bor. For at
overvinde denne barriere skal der f.eks. tages højde for beboersammensætningen i boligafdelingen,
sociale forhold og familiesammensætningen. Dette er forhold der bl.a. kan være med til at forklare,
hvorfor der ikke er interesse for energirenovering.
Manglende viden beskriver, at forbrugeren ikke er bevidst om sin adfærd, og hvordan det påvirker
energiforbruget. (Jensen; 2004) Ved at informere og oplyse beboerne i de almene boliger kan de
komme til at forstå, hvordan deres forbrug påvirker fællesudgifterne.
Vi tilføjer som nævnt ovenfor barrieren manglende finansiering, da der er andre lånemuligheder for
almene boliger end i andre typer af boliger.
Derudover skal der ved hvert renoveringsprojekt ses på hvilke muligheder, der er for det enkelte
individ til at tilføje sin bolig værdier – added value.
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Teoretisk sammenkobling
Ud fra teorien om økologisk modernisering skal påvirkningen komme fra mange forskellige
niveauer og aktører. Forandringen skal komme både fra forbrugere, byggevirksomheder,
innovationsvirksomheder, offentlig og private boliger osv. altså både niche- og regimeniveau og
landskabet er med til at præge udviklingen set i sammenhæng med økologisk modernisering.
En måde at få energirenoveringer implementeret på er ved at overkomme barrierer og fremme
potentialer. For at gøre dette skal der sættes ind på mange områder på en og samme tid. Et område
af gange vil ikke skabe en så stor effekt, men ved at sprede indsatsen øges den samlede
opmærksomhed, og der opstår synergieffekt.
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4.0 Almen boligbyggeri
De følgende tre kapitler vil besvare arbejdsspørgsmålene ved brug af litteratur og inddragelse af de
afholdte interviews. Dette kapitels arbejdsspørgsmål er: ”Hvordan reguleres og organiseres den
almene boligsektor?” og ”Hvordan indvirker dette på gennemførsel af energirenoveringer?” og vi
vil her gennemgå strukturen for den almene boligsektor. Dette gøres for at forstå, hvordan
organisationen er opbygget, og på hvilken baggrund beslutninger bliver vedtaget. Desuden vil
arbejdsspørgsmålene på baggrund af den teoretiske forståelse og interviews blive analyseret for at
identificere potentialer og barrierer i den almene boligsektor.

4.1 Almen boligorganisation
Grundtanken med almene boliger er, at alle skal have mulighed for en bolig. Derfor er det bestemt
via lovgivningen, at der ikke må tjenes på huslejen, og dermed skal udgifter og indtægter gå lige op.
(Boligselskabernes Landsforening; 2010 A) En almen boligorganisation er godkendt af
kommunalbestyrelsen til at udøve almen boligvirksomhed, og skal godkendes af kommende inden.
Derudover har kommunen anvisningsret til en fjerdedel af boligerne, som de kan bruge til at løse
kommunens boligsociale behov. I loven om almene boliger bliver formålet med de almene
boligorganisationer defineret. De skal stille passende boliger til rådighed for alle, der har behov for
det, til en rimelig husleje, samt give beboerne indflydelse på egne boligforhold. Udover dette er en
almen boligorganisations kerneaktiviteter at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og
modernisere almene boliger med tilhørende fællesfaciliteter, hvortil der ydes eller er ydet offentlig
støtte. (Almenboligloven; 2009; kap1 og 4)
Boligorganisationerne har ansvaret for, at boligerne ikke forfalder, og er dermed yderst ansvarlig for
renoveringer, som skal godkendes af boligafdelingen. Energirenoveringer har ikke været et
fokusområde i boligorganisationerne. Cenergia har oplevet, at i de sidste 2,5 år er interessen for
energirenoveringer øget, men tidligere har interessen været begrænset. (Pedersen; Interview; 57:00)
Freddy Cronqvist er enig i dette og mener ikke, at der er kommet et udspil fra den almene
boligsektor omkring energibesparelser. Derudover påpeger han også, at det er meget individuelt fra
boligorganisation til boligorganisation, og ildsjæle i organisationen har en stor betydning for, om
der er fokus på energi. Den almene sektor er mere optaget af de store udgifter, der er forbundet med
at renovere deres ejendomme og holde dem ved lige. (Cronqvist; Interview; 26:00) Men et nyt
målsætningsprogram er på vej, hvor den almene boligsektors visioner for fremtidens energipolitik
bliver opstillet. (Fløche; Interview; 2:07:00) Dette program er i skrivende stund ikke godkendt.
Boligorganisationernes størrelse varierer fra ti boliger i en afdeling med måske to afdelinger i en
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boligorganisation til 50.000 boliger i den største boligorganisation. Kommunernes
Landsorganisation er kommet med et udspil om, at en boligadministration skal have mindst 2.000
boliger, da små boligorganisationer er ineffektive eller ikke kan opfylde de krav, der er opstillet
omkring boligadministration. Det er ikke altid, at større organisationer er billigere i drift, men de
kan tilbyde højere kvalitet og service til beboerne. Udspillet har medført en sammenlægning af
boligafdelinger og boligorganisationer. (Fløche; Interview; 13:38) Hvis boligorganisationer blev
større og mere professionelle, er det i større udstrækning muligt at have separate afdelinger, der
behandler energitiltag, og dermed større fokus på energibesparelser. Dette gør, at
boligorganisationerne kan skabe en stor efterspørgsel på miljørigtige alternativer og dermed fremme
en økologisk modernisering.

Boligafdelinger
Under den enkelte boligorganisation er boligafdelingerne placeret, se evt. figur 3. I hver afdeling
vælger beboerne en afdelingsbestyrelse, som repræsenterer beboerne overfor boligorganisationen.
Afdelingsbestyrelsen er ulønnet og arbejder dermed frivilligt. Deres opgave er at repræsenterer
afdelingen, sikre dens sociale liv og varetage beboernes interesser. Bestyrelsen bliver valgt på et
beboermøde, som alle beboere bliver indkaldt til. Hvis der ikke bliver valgt en bestyrelse, så bliver
det boligorganisationens bestyrelse, der tager sig af afdelingen. Alle tiltag i bygningen skal
godkendes af afdelingsbestyrelsen og beboerne. (Boligselskabernes Landsforening; 2010 B)

Figur 3: På figuren ses strukturen over en typisk boligorganisation.

Repræsentantskabet er det organ, der varetager boligorganisationens overordnede anliggender som
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f.eks. beslutning om byggepolitik, køb eller salg af boligorganisationens ejendomme, godkendelse
af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab og godkendelse af boligorganisationens
vedtægter. Hver boligafdeling skal være repræsenteret af beboere. På det årlige repræsentantskabet
vælges organisationsbestyrelsen, som har det overordnede ledelsesansvar for boligorganisationen og
dennes afdelinger. Derudover er de økonomisk og juridisk ansvarlige for hele boligorganisationen.
Det vil sige, at opgaver som driften, udlejningen, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og daglig
administration hører under organisationsbestyrelsen. (Boligselskabernes Landsforening; 2010B)
Mindst halvdelen af bestyrelsen skal være beboere i boligorganisationen. I mange af landets
boligorganisationer er andelen af beboere mere ende halvdelen. De andre pladser er typisk
medarbejderrepræsentanter og sagkyndige. (Lejerbo; 2008, KAB; 2007, Domea; 2010)

Beboerdemokrati
Beboerdemokrati er en vigtig del af de almene boliger, da beboerne har ret til indflydelse på deres
egne bolig. (Bygge og boligstyrelsen, 1996) I boligorganisationens bestyrelse har beboerne flertal,
hvilket er bestemt ved lovgivning. Når beboerne mindst en gang om året er til beboermøde,
fremlægger afdelingsbestyrelsen årsbudgettet, som evt. kan give huslejestigninger pga. renovering
eller øget forbrug. Der kan også komme andre forslag frem på beboermøder vedrørende afdelingens
drift, økonomi, vedligeholdelse, legeplads m.v. (Boligselskabernes Landsforening; 2010 A)

Ved en renovering i bygningen skal først bestyrelsen i afdelingen godkende forslaget, og bagefter
bliver beboerne præsenteret for forslaget på et beboermøde, hvor de kan komme med indvendinger.
Gennem sine 10 år i AAB har Freddy Cronqvist aldrig været med til, at en afdeling har nedstemt et
renoveringsforslag, der var rentabelt. En renovering, der resulterer i en huslejestigning på f.eks. 100
kr., men giver en besparelse på 100 kr. på varmeregningen, vil beboerne gerne vedtage. Men når
huslejen stiger uden, at beboerne får det samme tilbage i andre besparelser, så modsætter de sig
forslaget. (Cronqvist; Interview; 33:30) Et andet aspekt, der kan indvirke til, at beboerne stemmer et
renoveringsforslag igennem, er, hvis de i samme ombæring også får installeret et nyt køkken,
badeværelse eller mere plads. Derved oplever beboerne, at deres bolig får en højere status udover
energibesparelsen. (Fløche; Interview; 67:40 og Cronqvist; Interview; 55:00) Det betyder, at
gennem added value kan den finansielle barriere overkommes, og der kommer noget positivt ud af
en huslejestigning, f.eks. større lejligheder.
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En årsag til beboeres modvilje til huslejestigninger kan være, at der i de almene boliger bor nogle af
Danmarks fattigste mennesker. Mange beboere er på bistandshjælp, dagpenge eller folkepension,
hvilket gør deres huslejeevne begrænset. (Cronqvist; Interview; 4:15 og Fløche; Interview; 44:55)
Derudover er den gennemsnitlige boligtid pr. beboer 8-10 år, hvilket resulterer i, at rentabiliteten på
en renovering skal være på 4-5 år for at få 51 % af stemmerne på et beboermøde, og dermed
vedtage forslaget. (Fløche; Interview; 44:30)
Både Lars Fløche fra BL og Freddy Cronqvist fremhæver, at det er afgørende at få en garanti for,
hvor store besparelser vil være ved en renovering, så beboerne har en sikkerhed og dermed stemmer
for renoveringen. (Cronqvist; Interview; 51:00 og Fløche; Interview; 38:00) I dag findes der ingen
virksomheder, der garanterer besparelsen, og derfor kan de ikke give beboerne den sikkerhed, der
skal til for at få energirenoveringen gennemført. Beboere har ikke noget imod energibesparelser,
men de mener ikke, at de skal reducere energiforbruget for mere end, det kan betale sig. (Cronqvist;
Interview; 37:00) Desuden rejser der sig et spørgsmål om, hvorfor de nuværende beboere skal
betale en stor del af investeringerne, som først gavner senere lejere?

Kort om Boligselskabernes Landsforening
Der er ca. 700 almene boligorganisationer i Danmark, og i alt er det mere end 550.000 almene
boliger, som er fordelt på ca. 8.000 boligafdelinger. Se figur 4. Næsten alle almene
boligorganisationer er medlemmer af Boligselskabernes Landsforening (BL), der repræsenterer
deres interesser på nationalt niveau. BL er en interesse- og brancheorganisation, som arbejder for
medlemmerne og beboerne. Dette gøres på forskellige områder så som økonomisk, teknisk- og
socialt niveau. Det betyder, at de repræsenterer de almene boligorganisationer i forhold til de
offentlige myndigheder. De hjælper også boligorganisationerne med rådgivning og uddannelse af
beboere og personale i beboerdemokrati, ledelse og administration. (Boligselskabernes
Landsforening; 2009 A)

Figur 4: Figuren viser en oversigt over strukturen med antallet af medlemmer.
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4.2 Landsbyggefonden
Landsbyggefonden (LBF) er en selvejende institution, der blev stiftet af de almene
boligorganisationer i 1967 og er oprettet ved lov. (Landsbyggefonden; 1999). Formålet med LBF er
at fremme det almene byggeris selvfinansiering.
LBF`s midler stammer fra de pligtmæssige bidrag, der betales af almene boligforeninger, som er
bygget før 1970. Dette fungerer ved, at når realkreditlånet er betalt for en almen boligforening,
bliver foreningen ved at betale samme ydelse, men betaler i stedet til LBF. (Landsbyggefonden;
2010 C) Der findes to typer af indskud, A- og G-indskud, og i 2009 blev der indbetalt hhv. 68 mil.
kr. og 759 mil. kr. til LBF fra de to indskudsordninger. (Landsbyggefonden; 2010 B) Byggerier, der
er blevet bygget før 1965, betaler både A- og G-indskud, mens byggerier, der blev opført mellem
1965-1970, kun betaler A-indskud. Pengene bliver brugt som tilskud for hhv. finansiering af
afdelingernes forbedringsarbejder, samt til byggeskadeudbedring eller særlig driftsstøtte.
(Landsbyggefonden; 2010 A)

De almene boligselskaber har brug for otte milliarder kroner for at kunne gennemføre de
renoveringsprojekter, der er blevet søgt støtte til hos LBF, men pga. restriktioner i regeringens
boligaftale, må LBF ikke udbetale mere end 2,3 milliarder kr. pr. år. Mange af projekterne ville
ellers medvirke til, at boligerne bl.a. blev moderniseret og energirigtige. (Boligselskabernes
Landsforening; 2010 C)
En del af byggerierne, der blev opført i 60`erne og 70`erne, er ved at have afbetalt deres
realkreditlån. I den periode blev der opført mange almene boliger, og derfor vil A-indskuddet til
LBF stige de kommende år. Det havde regeringen for øje, da de i 2006 beslaglagde nogle af
pengene. (Fløche; Interview; 32:16) Der er altså udsigt til, at der bliver indbetalt flere penge til LBF,
og dermed har fonden mulighed for at yde et større tilskud end de 2,3 milliarder kr., som der
udbetales nu. Dette kræver at boligaftalen blev ændret. Da der allerede ligger ansøgninger til
omkring otte milliarder kroner, er det spørgsmålet om den indkommende kapital rækker. Derudover
har regeringen tidligere gjort krav på fondens midler, og dette kunne forekomme igen.

Siden 2003 har almene boligforeninger kunnet ansøge om finansiering af renoveringsprojekter
gennem LBF. Tidligere gik det gennem byggeskadeordningen, men med den nye ordning kan
støtten nu tildeles til bredere formål. Støtteordningen er gældende til og med 2012 og gælder alle
boligforeninger i drift uanset opførelsestidspunkt. Et særligt indsatsområde er øget tilgængelighed i
eksisterende almene boliger, så boliger efter renovering i højre grad er egnede til handikappede og
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ældre. Derudover bliver der også renoveret med henblik på at tilpasse og fremtidssikre
sammensætningen af beboerne i lejlighederne i afdelingerne ved at sammenlægge små lejligheder. I
støtteordningen indgår et krav om, at boligorganisationers egenkapital skal være med til at
finansiere renoveringsprojektet. (Landsbyggefonden; 2008) Renoveringsprojekterne i
boligorganisationerne er ikke kun rettet mod boliger. Boligorganisationerne står også for f.eks.
grønne områder, legepladser, elevatorer, plads til kørestolsbruger osv. De skal dermed have fokus på
mange forskellige områder og prioritere dem efter forholdene i afdelingen og
beboersammensætningen.

Støtteordningen er sammensat efter princippet om, at boligorganisationerne kan søge om tilskud hos
LBF, når disse skal renovere, men de kan kun få støtte til renovering op til den gældende standard,
der foreskrives i bygningsreglementet. På den måde er reguleringen med til at gøre det muligt at
gennemføre energibesparende renoveringer men dog ikke til en højere standard en lavenergiklasse
2. Fonden bliver jævnligt mødt med ønsker om at isolere til f.eks. lavenergiklasse 1, men dette er
der ikke midler til. (Landsbyggefonden; 2010 B) Set ud fra et socio – teknisk system vil staten,
kommuner og dermed bygningsreglementet være en del af landskabet og er med til at regulere
boligorganisationerne. Boligorganisationerne er til dels afhængige af LBF`s støtteordning, når de vil
renovere. De har mulighed for at spare op eller optage realkreditlån, men det kræver, at beboerne
godkender at skulle stå for hele finansieringen. En boligorganisation kan ikke være sikker på at
opnå støtte, da der er begrænsede midler i LBF, og der ydes ikke støtte til alle typer af
energibesparende foranstaltninger, kan dette system have en bremsende effekt på energirenovering.
LBF har også i årene 2007 – 2010 haft en særlig støtteordning, der skal fremme innovation i
byggeriet. Denne støtte er til for at dække de merudgifter, der er forbundet med innovation i forhold
til planlægning, gennemførelse, og rapportering af forsøgs- og udviklingsprojekter. Støtten er
begrænset til 5 mio. kr. pr. år og kan gives til både nybyggeri og renoveringssager. Der kan ydes
støtte til projekter, der kan styrke og udvikle det almene byggeri, herunder projekter om byggeriets
indkøbsmåder, samarbejdsformer og organisering, byggeprocesser og byggeprodukter,
energibesparende foranstaltninger, og drifts- og vedligeholdelsesmetoder. (Landsbyggefonden;
2008)
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4.3 Diskussion om finansiering af energirenoveringer
Her følger en diskussion af alternative måder at finansiere energirenoveringer i den almene
boligsektor.

I forbindelse med interview af Ian Cridland i Albertslund kommune blev der spurgt, om kommunen
forsøgte at præge f.eks. BO-VEST til at renovere efter en bedre standard, end den
bygningsreglementet foreskriver. Ian Cridland fortalte, at dette ikke var nødvendigt, da BO-VEST
gerne vil renovere efter så høj en standard som muligt. Problematikken ligger i, at BO-VEST ikke
selv kan finansiere vidtgående renoveringer, da LBF ikke yder støtte til renoveringsprojekter, der
går udover bygningsreglementet. (Cridland; Interview; 15:11) Albertslund kommune sætter ikke
yderligere en standard for de almene boliger men er mere fokuseret på f.eks. æstetiske udtryk af
boligerne. Hvis kommunen indfører krav, er denne også nødsaget til at bidrage til finansieringen, og
det har kommunen ikke økonomi til. (Cridland; Interview; 38:48) Det skal tages med i
betragtningen af svaret at ud af den samlede boligmasse i Albertslund, er 51 % almene boliger, og
mange af dem skal snart renoveres.
På baggrund af kommunens økonomi og reguleringen af LBF i forhold til bedømmelse af
renoveringsprojekter og deres begrænsede midler, er det nødvendigt at se på andre
finansieringsmuligheder.

Et af forslagene var, at kommunerne og de almene boligselskaber samarbejdede omkring
finansieringen, men det kræver organisering. Ved at overføre godkendelses princippet for a.m.b.a.
fjernvarmeselskaber, kan kommunen give en garanti og dermed optage lån til 3 % i stedet for 6 – 7
%, som boligselskaberne normalt optager lån til. Dermed er det muligt at opnå vidtgående
løsninger, men det kræver en lav rente, og det kræver, at der bliver tænkt innovativt i forhold til
finansiering. Da de almene boligselskaber er non-profit, så kan kommunen give garanti på lånet. Til
gengæld har kommunen sikkerhed i renoveringen, der bliver foretaget f.eks. i de solceller, der bliver
opsat. Det er desværre ikke en finansieringsform, der bliver benyttet. (Pedersen; Interview; 41:06)
Energirenovering og finansieringsmuligheder er emner, der bliver talt meget om, men der er endnu
ikke sket den store fremgang på markedet hverken det private eller offentlige.

En anden mulighed er finansiering gennem et ESCO-firma. Her finansierer en privat virksomhed
renoveringen og garanterer en besparelse. Virksomheden beholder så den årlige besparelse som
afdrag på lånet i en tidsbestemt periode. Freddy Cronqvist mener, at hvis private firmaer kan tilbyde
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denne løsning, kunne de almene boligorganisationer eller LBF også stå for denne
finansieringsmulighed. (Cronqvist; Interview; 11:20) Der er allerede set eksempler på kommuner,
der har benyttet sig af denne løsning til at energirenovere de kommunale bygninger. (Larsen; 2010)
ESCO-ordningen møder skepsis hos BL, som savner erfaringer med ordningen, hvor den har
fungeret i længere tid. Modargumentet er, at det er et privatdrevet firma, som skal have deres
betaling i form af renter. Derudover bliver der sat spørgsmålstegn ved kvaliteten og
kvalitetssikringen af de investeringer, der bliver foretaget. Et ESCO-firma kan f.eks. foreslå, at
varmetabet kan sikres ved at opsætte en plastikskal udenom en bygning, men det vil ikke være
hensigtsmæssigt, mener Lars Fløche. (Fløche; Interview; 58:08)

4.4 Delkonklusion
Den almene boligsektor er velorganiseret og har derfor mulighed for at gå forrest og skabe
efterspørgsel på energirenoveringer. Interesse omkring energirenoveringer er først opstået indenfor
de sidste par år, og der er behov for et samlet udspil fra de almene boligorganisationer omkring
deres visioner og målsætninger, og hvordan de skal nås. De fleste tiltag omkring energirenoveringer
er kommet fra ildsjæle. Boligorganisationerne har mange ansvarsområder, og energibesparelser
bliver bare yderligere et.
Beboerdemokratiet kan fra den ene side ses som en barriere for at gå langt ved energitiltag. Men på
den anden side findes der en vilje til at godkende lejeforhøjelse, hvis beboerne udover
energibesparelsen kan se potentialer i projektet. Hvis der råder usikkerhed omkring rentabiliteten i
de energiforbedringer, der skal implementeres, vil beboere sandsynligvis ikke acceptere forslaget.
Der er behov for, at besparelserne kan garanteres ved en renovering. Beboernes sociale status og
økonomiske situation er en barriere for, at vidtgående renoveringer kan gennemføres. Disse er
vigtige at huske på, når et renoveringsprojekt skal planlægges.
Renoveringsstøtten, der opnås gennem LBF, er ikke tilstrækkelig til at dække det behov, der
allerede eksisterer i den almene sektor, og reglerne omkring fonden modvirker energitiltag, der går
længere end bygningsreglementet. Staten har øget den økonomiske byrde for LBF samtidig med
forhøjede krav om energibesparelser. De to elementer modvirker hinanden og er svære at forene.
Derudover er der et stort behov for renovering af den almene sektor for at fremtidssikre den. Derfor
er der mange diskussioner omkring andre måder at finansiere renoveringer på, såsom ESCOfirmaer og kommunegaranterede lån.
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5.0 Lovgivning og standarder i byggeriet
I dag er der mange definitioner for bygninger med forskellige beregnede energibehov. I dette afsnit
vil flere typer af lavenergihuse blive gennemgået, for at besvare arbejdsspørgsmålet: ”Hvilke regler
og standarder har betydning for energirenovering?” De typer af lavenergihuse, der tages
udgangspunkt i, er lavenergiklasse 1 og 2, næsten 0-energi bygninger, passivhus, 2020P og 2020.
Lavenergiklasse 1 og 2 er medtaget, da de indgår i bygningsreglementet fra 2008. Derudover er
næsten 0-energi bygninger en standard, der indenfor 10 år vil blive implementeret, da denne er ved
at blive vedtaget igennem EU-lovgivning. Passivhus standard er taget med, da det er en
bygningstype, der dominerer andre dele af Europa, og det er muligt at få huse i Danmark certificeret
efter denne standard. Klasserne 2020 og 2020P er kommende standarder i Danmark. Klasse 2020
bliver den klasse med det mindste krav og indføres år 2020, og 2020P standarden minder om den
tyske passivhus standard. Ved begrebet lavenergibygninger forstås bygninger, der bruger mindre
energi end bygninger af samme type, som de kan sammenlignes med. De forskellige regler og
standarder vil blive undersøgt for at definere hvilken betydning, de har på
energirenoveringsprojekter. Derudover vil vi besvare arbejdsspørgsmålet: ”Hvilken effekt har disse
regler og standarderne på markedet?”

5.1 Energirammen
Bygningsreglementer fra 2008 (BR08) gælder for alt byggeri så som huse, etageboliger, kollegier,
hoteller, alle former for erhverv og industribygninger medmindre andet er skrevet i reglementet.
(BR08; 1.1, stk. 1) Den gældende energiramme beregnes ud fra det opvarmede areal for boligen,
etageboliger, kollegier, hoteller m.m. Bebyggelsens samlede behov for energi, der bliver tilført, må
ikke være større end 70 kWh/m2 pr. år. Samlet beregnes behovet ud fra: (70 + 2.200/A) kWh/m2 pr.
år. Hvor A er det opvarmede areal. (BR08; 7.2.2, stk. 1). Se eksempel 1 på bilag F. Bilaget
indeholder regneeksempel for energiklasserne, der gennemgås, og et oversigtsskema.
I BR08 er der opsat normer for nybyggeri for de kommende år. Fra i år, 2010, skal alt nybyggeri
opfylde kravene til lavenergiklasse 2 og fra 2015 lavenergiklasse 1. (Erhvervs- og Byggestyrelsen;
2010 B) Dermed er der en klar procedure for nybyggerier i BR08.
Det er muligt for kommunalbestyrelser at gøre brug af kravene allerede inden, de er trådt i kraft.
Dette gøres ved, at lavenergiklasserne bliver indskrevet i planloven for den pågældende kommune.
(Planloven; 2008) Derudover kan bygninger, der er klassificeret, også fritages for at blive tilsluttet
fjernvarmeforsyningen, men kommunalbestyrelsen kan også kræve, at et boligområde eller
nybygget hus bliver tilsluttet. Der er ikke krav om, at bygningen skal bruge forsyningen, selv om de
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er tilsluttet. (Energistyrelsen; 2010 B)
Set fra et socio-teknisk system har landskabet været med til at præge BR08 pga. klimadebatten.
Derved har kommunerne mulighed for at præge lokalområdet og involvere forskellige lokale
aktører, når et nyt område skal bebygges.

Lavenergiklasse 2 og 1
Lavenergiklasse 2 defineres ifølge BR08 som en bygning, hvis samlede energibehov til
opvarmning, ventilation, køling og varmt vand pr. m² opvarmet etageareal ikke må overstiger 50
kWh/m² pr. år, adderet 1.600 kWh pr. år/A. Hvor A er det opvarmede etageareal. Lavenergiklassen
skal nedsætte energiforbruget og må bruge op til 75 % af energirammen. (BR08; 7.2.4.1, stk. 2) Se
eksempel 2 på bilag F.

I 2015 bliver lavenergiklasse 2 erstattet med lavenergiklasse 1. Lavenergiklasse1 skal nedsætte
energiforbruget med ca. 50 % i forhold til energirammen. (BR08, 7.2.4.1 stk.1) For at en bygning
kan blive klassificeret som lavenergikasse 1, skal den bl.a. opfylde kravet om, at det samlede
forbrug ikke overstiger 35 kWh/m² pr. år adderet 1.100 kWh pr. år/A. Hvor A er det opvarmede
etageareal. (BR08; 7.2.4.1, stk. 1) Se eksempel 3 på bilag F.

Da lavenergiklasse 2 træder i kræft i 2010, vil alle nybyggerier snart følge denne standard. Der er
allerede bygget efter både lavenergiklasse 2 og 1. Derudover er der også renoveret efter begge
standarder. Et renoveringseksempel er et rækkehus i Bjørnens kvarter i Albertslund, som nu
opfylder kravet for lavenergiklasse 2. I Stenløse syd blev der opført almene boliger i lavenergiklasse
1 i 2008. Det er syv år før, kravet er gældende. Egedal kommune havde opsat regler for, hvordan
bebyggelserne i området måtte opføres. Udover lavenergiklasse 1 var der også krav om ingen PVC
materialer eller trykimprægneret træ, regnvand til toiletskyld og et solvarmeanlæg.
(Boligselskabernes Landsforening; 2009 B)

5.2 Bygningsreglementets effekt på varmeforbruget
På figur 5 ses, hvordan varmeforbruget for nybyggerier er blevet påvirket af de indførte
bygningsreglementer. De blå prikker viser forbruget i forhold til det tidspunkt, bygningen er blevet
opført. De røde streger viser, hvornår der er indført et bygningsreglement og dettes energikrav til
nybyggerier. Det ses, at kravene gradvist er blevet tangeret, ved at de røde streger er blevet kortere.
De blå prikkers spredning er gradvist minimeret i takt med at bygningsreglementerne træder i kraft.
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Bygningsreglementerne har altså haft en effekt på nybyggeriers varmeforbrug.
De kommende standarder er også illustreret med røde streger. Da der er registreret en effekt af
tidligere bygningsreglementers krav, forventer vi at med indførselen af lavenergiklasse 2 og 1, at
der ligeledes vil blive målt et fald i varmeforbruget.

Figur 5: På figuren ses bygningsreglementernes effekt på bruttoenergien til opvarmning af nye bygninger. De blå
prikker illustrer varmeforbruget og de røde linjer viser bygningsreglementers energikrav. (Hansen; 2009)

Da hvert nybyggeri og renovering skal beregnes og dokumentere varmeforbruget, vil der være en
naturlig konsekvens af BR08s energikrav. Energiforbruget skal dokumenteres pr. kvadratmeter. Lars
Fløche mener, at det er en god ting, at dette er kommet med i bygningsreglementet ift. tidligere,
hvor tykkelsen af isoleringen var fastsat. (Fløche; Interview; 1:02:28) Da der ikke bliver snakket om
energirenoveringer i boligorganisationerne men renoveringer, skal boligorganisationerne nu tage
stilling til energispørgsmål, når der skal renoveres. (Fløche; Interview; 01:01:38) På baggrund af
BR08 sker der nu ved hver renovering, en vurdering af det eksisterende energiforbrug. Derudover
bliver der foretaget beregninger, og der er faste energistandarder, der skal følges. Det er et kæmpe
fremskridt, mener Lars Fløche. (Fløche; Interview; 1:58: 52)

Det Teknologiske Råd har kommenteret på, at de to lavenergiklasser bliver implementeret med så få
år i mellem. Det har været diskuteret, om lavenergiklasse 2 skulle erstattes med lavenergiklasse 1
med det samme. (Vincentsen; 2008) Boligorganisationerne kan evt. vente de 5 år, inden de starter på
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et renoveringsprojekt, hvis de vil renovere efter lavenergiklasse 1. På den måde kan de
fremtidssikre bygningen. De kan også renovere efter den allerede nu, men så skal de selv betale
merprisen, da LBF kun yder tilskud op til de gældende krav i BR08. En renovering er altid
finansieret af beboerne, støtte fra LBF og evt. kommunal støtte. (Fløche; Interview; 01:02:27)

5.3 Krav ved renovering
Ved nybyggerier er der en standard og specifikke krav at rette sig efter, men det er ikke det samme,
når det gælder renovering af eksisterende boliger. Om renovering af eksisterende boliger står der i
BR08, at når mere end 25 % af klimaskærmen skal renoveres, eller hvis renoveringen udgør mere
end 25 % af den seneste offentlige ejendomsværdi, skal bygningen efterfølge reglerne for
nybyggeri. (BR08; 7.4.2 stk.2) Dette gælder kun under forudsætning af, at de enkelte
foranstaltninger hver for sig har den fornødne rentabilitet. (BR08; 7.4.2 stk.1) Regler omkring
renovering er ikke gældende for enfamilieshuse. Ved enfamilieshuse forstås fritliggende
enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, gruppehuse og lignende. (BR08; kap. 7.4.2, stk.
3) Derudover er det muligt at renovere over en årrække og uden at opfylde kravene om nybyggeri,
da summen af renoveringerne ikke lægges sammen. (Erhvervs- og Byggestyrelsen; 2010 B)
Det vil sige, at der er mange bygninger, der er fritaget for renoveringskravet, og det vil være svært
at se, hvordan reglen har en effekt på energiforbruget som set tidligere på figur 5. Derudover vil
effekten også være svært at spore, da bygninger renoveres løbende.

I 1980´erne kom en tilskudsordning for at få udskiftet gamle vinduer, og der blev målt et fald i
energiforbruget. Denne tilskudsordning blev senere ændret, så den omfattede køkkener og
badeværelser, hvilket ændrede fokus fra energiforbruget. (Fløche; Interview; 56:58) Hvis en
lignende tilskudsordning blev indført, der fokuserede særlige på energitiltag, vil det sandsynligvis
give den samme effekt som i 1980´erne.
At en renovering skal være rentabel er et realistisk krav, men flere overvejelser end kun investering
over levetid kan fordelagtigt blive inkluderet. Det Økologiske Råd har forslået, at de positive
sideeffekter, som energirenoveringer medfører, bør inddrages i overvejelserne. Disse effekter kan
f.eks. være kvalitetsforbedring af bygningen, forbedret indeklima, forbedret komfort, forbedret
energiforsyningssikkerhed med reduceret energibehov m.m. (Dyck-Madsen og Poll; 2010) Hvis
afgifterne blev forhøjet på energi og grønne afgifter, vil flere typer af energinedsættende
renoveringstiltag blive rentable. (Fløche; Interview; 55:00) Derfor er fokus på grønne afgifter på
energi fordelagtigt for at få gang i energirenoveringer.
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Et andet problem, som Freddy Cronqvist fremhæver, er, når renoveringer, der foretages på almene
boliger, ikke kan svare sig for beboerne. De skal have lige så mange penge igen fra deres
varmebesparelse, som de betaler ekstra i husleje for renoveringen. Det er samfundets fattigste, der
bor i almene boliger, og de skal ikke betale for, at Danmark medbringer sit CO2-forbrug, så bliver
det et samfundsmæssigt problem. (Cronqvist; 7:25)

5.4 Andre standarder i Danmark
Nedenfor følger et afsnit, hvor fire lavenergistandarder er beskrevet. Tre af dem er nye standarder,
men generelt for dem alle er, at de ikke er inkluderet i bygningsreglementet endnu.

Lavenergiklasse 2020 og 2020P
Det er hensigten, at lavenergiklasse 2020 skal indføres som standard fra år 2020 og være gældende
for alt nybyggeri. Lavenergiklassen 2020P lægger sig meget tæt op ad den tyske passivhus standard,
som beskrives efterfølgende. (Dansk byggeri; 2010)

Lavenergiklasse 2020 skal gælde for boliger, kollegier, hoteller, og beregningsgrundlaget for
bygningens samlede energibehov, der bliver tilført, må ikke være højere end 17 kWh/m² pr. år
adderet 550 kWh pr. år. Dette gælder for opvarmning, ventilation, køling og varmt vand. Derudover
gælder der både for 2020 og 2020P, at luftskiftet gennem klimaskærmen ikke må overstige 0,5 l/s
pr. m² opvarmet etageareal ved tryk på 50 Pa. (Dansk byggeri; 2010) Se eksempel 4 og 5 på bilag F.
For lavenergiklasse 2020P må forbruget højst være 12 kWh/m² pr. år adderet 550 kWh pr. år.
(Dansk byggeri; 2010) Se evt. eksempel 5 på bilag F.
Passivhusstandard
Ud over de definerede lavenergiklasser, som findes i BR08, eksisterer der også andre standarder.
Passivhus standarden er udviklet af Passiv House Instituttet (PHI), der er et selvstændigt
forskningsinstitut i Tyskland. Det blev grundlagt i 1996 og arbejder med at udvikle standarden og et
certificeringssystem. (Passive House Institute; 2010) I Danmark kommer lavenergiklasse 2020P til
at svare til den tyske standard. (Dansk byggeri; 2010)
De centrale tekniske krav for et passivhus er, at varmeforbruget må højst være 15 kWh/år pr. m², og
det samlede primærenergibehov må ikke være højere end 120 kWh/år pr. m². (Passive House
Institute; 2010 B) Se eksempel 6 på bilag F. Beregningen giver det samme resultat som for 2020P i
eksempel 5. Der er forskellige beregningsmetoder for de to typer af lavenergihuse.
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For at opnå et minimalt forbrug lægger passivhus design vægt på, at bygningen skal være tæt, og at
den indkommende luft skal opvarmes f. eks. ved brug af jordvarme. På den måde vil luften altid
have en temperatur over 5 °C. Der skal også ske en varmeveksling fra den udgående luft til den
indkommende, hvor mindst 80 % af varmen genanvendes. Solfanger eller varmepumper skal sørge
for det varme vand, og de elektriske husholdsmaskiner som f.eks. køleskab, fryser og ovn, skal være
lavenergi. (Passive House Institute; 2010B) Passivhus standarden inkluderer flere typer af
teknologiske løsninger, og derfor indeholder dette koncept flere forskellige innovationsprocesser.
I Hjørring er et lille typehus blevet renoveret til passivhus standard og certificeret. Varmeforbruget
er gået fra 102 kWh/m2 helt ned til 7,3 kWh/m2. Hele huset er efterisoleret og vinduerne er flyttet
fra vestfacaden til sydfacaden for at udnytte solvarmen optimalt. Det eksakte tal er ikke blevet
oplyst, men firmaerne, der står bag, regner med at holde en merpris på 10 %. (Andersen; 2009)

Næsten 0-energi bygning
I EU er det besluttet, at alt nybyggeri fra år 2020 skal være bygget som ”nearly zero energy
buildings”. Der er defineret en fællesstandard, hvor krav om lavt energiforbrug kombineres med
vedvarende energi. (Pedersen; 2010) Hvordan dette skal implementeres, er endnu ikke færdig
diskuteret, men det forventes, at direktivet bliver godkendt af alle instanser i år. For Danmark
kommer definitionen ”nearly zero energy buildings” formentligt til at betyde ”helt 0-energi
bygninger”. (Pedersen; 2010) Definitionen åbner op for flere forskellige tolkningsmuligheder, dette
kan være et resultat af forskellige beregningsmåder. Men også på grund medlemslandenes
forskellige økonomiske og tekniske forudsætninger.

Et eksempel på et næsten 0-energi renoveringsprojekt er Poppelhusene i Albertslund. Renoveringen
følger mange af principperne fra vores case study med bl.a. solprisme, præfabrikerede facader,
vindueselementer, efterisolering af taget, solfanger, solceller, grønt tag, varmepumpe kombineret
med et varmegenvindingsanlæg. Udover dette skal husene bygges sammen for at beboerne kan opnå
et større beboelsesareal og færre m2 facader. (Rubow; 2010)

5.5 Diskussion af lovgivning og standarder
Fokus på klimaforandringerne har været et stort omdrejningspunkt, og det har ikke været muligt at
ignorere alt fokus på klimaforandringer. Dermed har landskabet været nødt til at tage stilling til
krisen, og hvordan nogle af problemerne kan afhjælpes. Dette er bl.a. sket ved, at
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bygningsreglementet er blevet ændret. Denne ændring påvirker aktørerne på mesoniveau, da disse
skal have løsningsforslag til, hvordan ændringerne i bygningsreglementet opfyldes, når kunderne
efterspørger dem. Dette kan skabe ”windows of opportunity”, hvilket giver mulighed for aktørerne
fra nicheniveauet at komme ind på markedet og præge udviklingen med deres produktion. Dette
kræver, at aktørerne på nicheniveau er parat med deres produkter.

At der på nuværende tidspunkt eksisterer mange forskellige definitioner og standarder kan forklares
med, at det rådende regime forsøger at lokalisere hvilke standarder, der vil være de bedst egnede for
fremtidens regulering. Derfor afprøves mange standarder under en periode inden de låses fast af
markedet. De mange standarder kan også tolkes som, at mange nichefirmaer, der har udviklet deres
egen standard/ koncept, forsøger at præge regimet. De ovenstående renoveringseksempler viser, at
der er tendens til at bruge idéerne bag passivhus standarden og derefter at modificere standarden, så
den passer til renoveringsprojektet. Aktørerne går dermed ind i den enkelte byggesag og vurderer,
hvordan det er muligt at optimere renoveringsprojektet, så det passer til området og/eller beboerne.

I forhold til synliggørelse, styring og standardisering fra økologisk modernisering ses der en
tendens til, at økologisk modernisering er ved at vinde indpas. Med hensyn til synliggørelse ses
dette i form af, at der i BR08 opstilles krav til energiforbruget. Dermed er der fokus på måling af
energistrømninger.
I Egedal kommune ses et eksempel på styring, da kommunen stiller krav til de bygninger, der skal
opføres i lokalområdet, og fokuserer på samarbejde mellem lokale aktører.
De standarder der er beskrevet ovenfor, er kun nogle af dem, der eksisterer. Der sker en
standardisering ved, at der opstår så mange forskellige lavenergistandarder. At flere og flere aktører
gerne vil byde ind med en standard, kan tolkes som, at de vil være med til at påvirke miljøhensynet
i byggerier. Det kan ikke med sikkerhed siges, om denne udvikling er en direkte del af en økologisk
modernisering.

5.6 Delkonklusion
Det er påvist at reglerne om isolering i bygningsreglementerne har haft en effekt på varmeforbruget
gennem tiden, og derfor kan det overraske, at der er blevet indskrevet to lavenergistandarder i BR08
med kun fem år interval. Dette er også en undren, der har spredt sig i byggebranchen.
De to lavenergiklasser 1 og 2 vil komme til at have en påvirkning på nybyggerier, da
beregningsgrundlaget er blevet ændret i BR08 fra tidligere at have defineret en bestemt tykkelse af
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isolering til nu at skulle beregne forbruget i den enkelte bygning. Det bliver interessant at følge
innovationen af byggematerialer, og hvordan priserne udvikler sig for de to lavenergiklasser. Eller
er markedet ikke stort nok, da der er mange husejer, der er fritaget pga. 25 % reglen. Dette betyder,
at det er beboerne i de almene boliger, der skal betale for energibesparelser, der er med til at
reduceret Danmarks samlede CO2-udledning. Der kan sættes spørgsmålstegn ved, om ikke kravene
til husejerne burde sættes op, så de også er med til at betale for formindskelsen af CO2.udledningen.
Beboerne i de almene boliger vil opleve en økonomisk barriere, når renoveringsomkostningerne
overstiger deres huslejebudget. Dermed vil renoveringsforslag blive nedstemt. Hvis dette er et
tilbagevende problem år efter år vil bygningerne forfalde og blive uattraktive.

I afsnittet er der nævnt fem forskellige standarder, men som på nogle punkter minder om hinanden.
Det ville være en fordel, hvis flere standarder var medtaget i bygningsreglementet, så der var klare
retningslinjer for, hvad byggerierne skulle opfylde, hvis den pågældende standard blev taget i brug.
Desuden ville det være en fordel for kommuner, som har eller vil have en miljøpolitik, at de kan
indskrive standarderne i planloven, som det er tilfældet med Stenløse syd.
De eksempler på nybyggerier og renoveringsprojekter, der er fremhævet i afsnittet illustrerer, at der
tages udgangspunkt i én lavenergistandard ved et renoveringsprojekt, men at der typisk tilføjes
ekstra krav, som gør bygningen yderligere ressourcebesparende.
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6.0 Teknologiudvikling i byggebranchen
I dette analyseafsnit præsenteres vores case study af det CO2-neutrale hus i Hyldespjældet.
Visionerne med projektet og tankerne bag valget af renoveringsløsninger bliver beskrevet. Der
bliver redegjort for de mange innovationer, der er blevet testet eller blev udviklet gennem
renoveringsprocessen. Gennem case studiet vil vi besvare de to arbejdsspørgsmål: ”Hvilke
teknologiske muligheder er der med hensyn til energirenoveringer i byggesektoren”? Og ”Hvilke
typer af aktører skal deltage for at fremme udviklingen”?

6.1 Visionerne med renoveringsprojektet
Hyldespjældet hører under Vridsløselille Boligforening og er opført i 1974 som tæt/lav bebyggelse
med 383 boliger. Vridsløselille boligforening er en af tre boligorganisationer, der ejer
boligadministrationsselskabet BO-VEST. (BO-VEST; 2010)
En undersøgelse af Hyldespjældet har vist, at bebyggelsen har brug for renovering, bl.a. er der
problemer med indeklima. (BO-VEST; 2009) Termografiske billeder viste, at husene er dårligt
isolerede, men dette kan også ses, når det har regnet, da facaden omkring betonsamlingerne,
vinduerne og dørene tørrer pga. det store varmetab fra huset. Det er ikke planlagt, at renoveringen
af det resterende Hyldespjæld skal ske indenfor den nærmeste årrække. At området ikke lige nu og
her skulle renoveres, var en af begrundelserne for at Hyldespjældet blev valgt. Det er også
anledningen til at projektet kunne foretages så alternativt. Der er ikke økonomi til at renovere det
resterende boligområde efter samme princip og standard, derfor ville det blive et problem hvis
renoveringsløsningen blev populære bland beboerne. (Pedersen; Interview; 30:50)

Da der har været mange aktører involveret både i projektet og finansieringen, er det samlede budget
ikke gennemskueligt. Det er heller ikke relevant, da mange af installationerne var/er under
udvikling, og deres produktions- og installationsomkostningerne modsvarer ikke, hvad det kommer
til at koste på marked. Det spiller også en rolle for omkostningerne, at kun et hus er renoveret i
modsætning til mange. Som tidligere nævnt er Hyldespjældet del af et større Energiteknologisk
Udvikling og Demonstrations Projekt (EUDP), hvor flere aktører deltager og finansierer, se bilag G.
Målet med renoveringsprojektet er at finde præfabrikerede løsninger for renoveringer til
lavenergiklasse 1 eller bedre, men til det samme budget som lavenergiklasse 2. Det var ikke en plan
fra starten, at huset skulle blive CO2-neutralt, men LBF støttede med ½ mio. kroner fra deres
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innovations pulje, bliver dertil gengæld lovet, at dette var muligt med den ekstra økonomi.
(Pedersen; Interview; 6:01) Målet blev ændret til at renovere til passivhus standard, men dette blev
ikke indfriet, da gulvene ikke blev efterisolerede. Udover at det ville blive meget dyrt, så var en
anden grundtanke med renoveringen, at beboerne skulle kunne blive boende i huset i så stor
udstrækning som muligt. Herved sparedes omkostningerne og besværet ved genhusning. (Pedersen;
Interview; 13:10)
Albertslunds kommune har været med i projektet, men har ikke taget del i planlægningen.
Derudover har kommunen ikke været direkte involveret i den økonomiske del men støtter op om
projektet. Den har primært støttet med penge fra energispareaktivitetsplanen, som borgerne betaler
gennem en ekstra afgift på fjernvarmen. Disse penge bestemmer borgerne over. (Cridland;
Interview; 9:30) Huset blev koblet af fjernvarmen, selv om dette ikke er normen i et
fjernvarmeområde, men da grundtanken var, at huset skulle være CO2-neutralt, var dette en
nødvendighed. Albertslunds kommune støttede op om afkoblingen, fordi samme løsning måske kan
anvendes et andet sted i landet eller i et område, hvor fjernvarmen ikke er blevet udbygget.
(Cridland; Interview; 48:30)
Det Teknologiske Institut har haft hovedansvaret for EUDP-projektet og foretaget mange af
målingerne før og efter renoveringen. (Se bilag B og G)

Dette pilotprojekt er meget vidtgående og alternativt, og projektet støtter sig op ad tilskud fra bl.a.
staten. Udefra socio-tekniske systemer er tilskudsordninger en vigtig komponent for udviklingen af
nicheteknologier og nye praksisser. Det er bl.a. gennem demonstrationsprojekter, at nicherne kan
formå at skabe interesser for forbrugerne og markedet. Der har været samarbejde mellem flere typer
af aktører; kommune, vidensinstitutter, græsrodsorganisation, beboere og virksomheder. Kommunen
har været på samme niveau som de andre aktører og har ikke gået ind og styret projektet. Der har
deltaget et bredt spektrum af aktører fra forskellige fagområder i samfundet, hvilket kan være et
tegn på en økologisk modernisering af samfundet.
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6.2 Innovative tiltag på Høkerlængen 2
Processen startede med at undersøge, hvad der var muligt, og hvad der ikke kunne lade sig gøre.
(Pedersen; Interview; 8:19) En af de første barrierer var at overbevise alle aktørerne om, at det var
muligt at renovere Høkerlængen 2 til lavenergiklasse 1. Det var vigtigt for repræsentanterne for
beboerne i Hyldespjældet, at løsningen, der skulle foretages, fulgte passivhus principperne, og at
radiatorerne blev fjernet. (Pedersen; Interview; 17:48) Det var en kamp for bl.a. Agenda centret, at
få dette krav igennem, da ingeniøren var usikker på, om huset kunne holde på varmen, hvis der kom
en kold vinter. Et kompromis blev at fjerne radiatorerne, men som sikkerhed blev der installeret en
håndklædetørrer, der kan give ekstra varme, hvis der skulle være brug for det. (Markussen;
Interview; 2010) I dette tilfælde eksisterer der ikke en barriere hos beboerne. Den er allerede blevet
til et potentiale, hvor repræsentanterne for beboerne har viden og stiller kravene til
byggevirksomhederne.

Høkerlængen 2 er blevet efterisoleret ved brug af præfabrikerede facade- og tagelementer med
lavenergivinduer og døre. Vinduerne, der var sat i, er en nyudvikling, som ikke er i produktion
endnu, og deres u-værdi er næsten passivhusstandard, da de er nede på omkring på 0,8. (Pedersen;
Interview; 28:40) Da de præfabrikerede elementer blev afleveret på byggepladsen var vinduer og
døre monteret. Dette var foregået, mens elementerne var på fabrikken. I tabel 4 er der opstillet en
oversigt over, hvad den enkelte virksomhed har leveret. Elementerne blev efterfølgende monteret på
huset. Som tidligere nævnt var en af målsætningerne, at renoveringsløsningen skulle kunne kopiers
til det resterende Hyldespjæld, og der skulle foregå en billiggørelse af processen. Det kan
udviklingen af de præfabrikerede elementer være med til at løse. (Pedersen; Interview; 11:58)
Denne løsning er også med til at gøre det muligt at blive boende under renoveringen.
Mellem den gamle klimaskærm og de nye facadeelementer blev der opsat 80 mm kanaler, som fører
luft ind i boligen. (Pedersen; Interview; 18:40) Hvis ikke kanalerne kunne placeres mellem de to
facader havde en alternativ løsning været, at kanalerne skulle føres inde i huset. (Pedersen;
Interview; 19:25
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Innovations elementer:
Vindmølle
Varmepumpe
Solfanger
Solceller
Solprisme
Grønt tag
Vinduer og døre
Ventilationsanlæg med varmegenvinding
Facadeelementer
Spildevandsbrønd
Varmvandsbeholder

Virksomhed:
Logik
Danfoss
Velux
RAcell
Velux
Nykilde
Velfac
Ecovent
Tåsinge træ, Rockwool og Enemærke og
Petersen
BYG-DTU

Tabel 4: I tabellen ses en oversigt over de innovationselementer, der blev benyttet til renoveringen, og hvilke
projektdeltagere, der har leveret dem.

En meget innovativ løsning, der er kommet ud af dette pilotprojekt, er solprismen, som er monteret
på taget af huset. Denne indeholder meget af teknikken og ved at anbringe solprismen på taget
undgik projektet, at teknikken optog plads i huset. Albertslunds kommune har fra et tidligere
renoveringsprojekt erfaret, at teknikken optager meget af boligens skabsplads. (Cridland; Interview;
41:20) Dette er en kvalitet, da beboere skal kunne se en fordel med en renovering og ikke miste
råderum. Dette kan ellers udvikle sig til en barriere i almene boliger, siden beboerne selv
bestemmer, om der skal renoveres og hvordan.

Solprismen består af tre elementer; solfanger, solceller og ovenlysvindue. Den er med til at
producere varme, el og lys. Idéen med prismet er, at kunden skal have mulighed for at vælge hvilke
og hvor mange af de forskellige elementer, de vil have og har brug for til at dække deres behov.
(Pedersen; Interview; 23:45) På sigt ville solprismen blive masseproduceret på en fabrik, testet og
derefter opsat. (Cridland; Interview:43:20) Solcellerne består af to moduler, der har et samlet areal
på 10 m2, og er højt udøvende solceller med 20 % effektivitet. (Pedersen; interview; 25:28)
Inde i solprismen findes et ventilationsanlæg, se figur 6, der genvinder varmen fra den udgående
luft. Ecovent videreudviklede sin tidligere varmevekslerløsning, så den passede til formålet.
Tidligere blev 82 % af varmen genvundet mod 90 % nu, og for at mindske elforbruget blev
strømmodstanden gjort mindre. (Pedersen; Interview; 25:40) I ventilationsanlægget er der installeret
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et filter, der egentligt er overdimensioneret i forhold til størrelsen på boligen, men nu skal det kun
skiftes en gang om året. (Cridland; Interview; 1:19)

Figur 6: Oversigt over nogle af renoveringstiltaget i Hyldespjældet (Himmelstrup; 2009)

Der er installeret et jordkredsløb med en varmepumpe, da boligen skulle være helt uafhængig af
fjernvarmesystemet. Udover jordvarme udnytter pumpen også varme fra en spildevandsbrønd. Dette
var innovation, som Albertslund varmeværk ville have med. Spildevandsbrønden er nedgravet i
strædet udenfor huset og har et indbygget kredsløb i tanken, som udnytter varmen fra det varme
vand i tanken. Det kunne også have fungeret uden spildevandsbrønden, men den gør at
varmepumpen bliver mere effektiv. (Pedersen; Interview; 20:28) Varmepumpen eksisterede allerede
på markedet i en for stor version, så der blev udviklet en mindre, som leverer 3kW, selv om huset
kun har brug for 1,5 kW De varmtvandsbeholdere projektet først overvejede, havde et for stort
varmetab. Derfor blev BYG-DTU kontaktet, og de udviklede en beholder, der ikke har noget
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varmetab af betydning. (Pedersen; Interview; 27:50) Den er lidt dyrere end dem på marked, men for
at nå målet om at huset skulle være CO2- neutralt, er det nødvendigt at alle teknologer er optimeret.
Rundt om prismen er taget beplantet så regnvand kan absorberes. (Cenergia; Interview; 28:34)
For at dække elforbruget for hele huset blev der opsat en byvindmølle lige udenfor huset. Det var
egentligt tanken, at den skulle sidde på taget, men det var ikke muligt. (Markussen; Interview;
2010)

Hyldespjældet er et bevis på, at når aktører samarbejder, er det muligt at opnå synergieffekter.
Mange af innovationerne blev afprøvet under projektet, men der er også foretaget udvikling af nye
teknologier. At så meget kan udvikles under et projekt, kan ses som et tegn på, at der findes et stort
potentiale blandt nicherne indenfor byggebranchen, og at der ikke er nok bevidsthed omkring det
store potentiale, der ligger i energirenoveringer. Ved at gå sammen omkring et koncept som
passivhus standard kan aktører se sine produkter i en sammenhæng og i et arbejde efter den bedste
løsning.

6.3 Problemer under projektet
Til at starte med var der uenighed mellem forskellige aktører om det kunne lade sig gøre at renovere
til lavenergiklasse 1. Bland andet mente Niras, at ud fra deres beregninger var det kun muligt at
renovere til lavenergiklasse 2. Boligselskabernes Landsforening (BL) har også erfaringer med, at
rådgivere ikke mener, at det er muligt at renovere til mere end lavenergiklasse 2, hvis der ikke er en
egen produktion af energi på stedet. (Fløche; Interview; 30:30)
Peder V. Pedersen fra Cenergia har en del erfaringer med, at rådgivere ikke kender til, hvordan de
skal beregne og bruge beregningsprogrammerne. Måden at foretage beregningerne på indenfor
regimet er stagneret i de samme tankegange og har derfor svært at åbne sig for nicherne. Men Peder
V. Pedersen mener, at der er sket en forandring indenfor den seneste tid, og nu begynder de store
ingeniørvirksomheder også at kunne foretage beregninger på lavenergirenoveringer. (Pedersen;
Interview; 8:20) Det vil betyde, at regimet er ved at ændres og nye teknologier og praksisser er
begyndt at påvirke aktørerne i regimet. Projekter som dette, hvor både aktører fra nicherne og
regimet kan mødes og tage udgangspunkt i hinandens viden og erfaringer, er vigtige for at ny
teknologi kan udvikles og andre komme ind på markedet.
Huset blev indviet lige inden jul 2009, men har haft en del funktionsproblemer, og det har ikke
49

været muligt for Teknologisk Institut at foretage tests endnu. Det første problem var en frostskade i
solprismen, der opstod, da denne ikke blevet ordentligt lukket i en periode med frostvejr. Problemet
blev løst ved at hælde frostvæske i centralvarmesystemet. (Pedersen; Interview; 19:58)
Den næste problem var, at spildevandsbrønden ikke var tæt, hvilket medførte, at
varmepumpesystemet ikke fungerede. (Pedersen; Interview; 21:10) Brønden er efterfølgende blevet
skiftet, og huset skulle være funktionelt. Desværre har dette gjort, at det ikke har været muligt at
måle på huset under varmesæsonen, og da sæsonen er slut, må der ventes til efteråret, før
målingerne kan tages op igen.
Byvindmøllen blev taget ned, da den ikke leverede strøm nok. Dette var på grund af dennes
placering, hvor bebyggelse og træer tog for meget af vinden og skabte turbulens. (Cridland;
Interview; 50:05) En mulighed for at dække det strøm, vindmøllen skulle levere, er ved at opsætte
8m2 ekstra solcellemodul på et andens hus, da der ikke er mere plads på husets tag. (Agenda centret
Albertslund; 2010, og Larsen; Interview; 17:00)

Beboeren i huset blev spurgt om, der var elementer, hun gerne så, der blev taget højde for under
renoveringen. Hendes ønsker var vippevinduer, der er nemme at pudse, vindue i hoveddøren og at
denne åbnede ud af. Der var ikke blev isat vippevinduer, da disse afveg fra det arkitektoniske
udtryk, der er i Hyldespjældet, men hoveddøren havde fået vindue og åbner ud af, hvilket giver lidt
mere plads i entréen. Beboeren er meget tilfreds med, at radiatorerne er væk, brede vindueskarme,
og at det er blevet meget lysere, især ovenlyset fra prismen. (Larsen; Interview; 10:15) Som et led i
beboerdemokratiet er det vigtigt, at tage hensyn til beboerens ønsker. Selv om demokratiet ikke har
haft den store indvirkning på udformningen af dette pilotprojekt er det altid godt at inkludere
beboerne i processen.
Projektet er også blevet godkendt af boligafdelingen. (Larsen; Interview; 7:10) Der har i dette
renoveringsprojekt været fokus på, at energirenoveringen ikke skulle resulterer i en forringelse af
boligsituation med f.eks. mindre plads. Udover energibesparelsen skulle renoveringen også give
positive oplevelser. Ovenlysvinduet og mere plads pga. de manglende radiatorer og at teknikken
ikke optager plads i boligen er eksempler på sådanne positive elementer. Denne type af løsninger
kan vække beboers interesse for energirenoveringer, hvilket gør det nemmere at overkomme den
næste barriere. Det er altid nemmere at formidle og tage viden til sig når der eksisterer en interesse.
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6.4 Diskussion af pilotprojektet
Da projektet var et pilotprojekt, og der var desuden en holdning blandt projektdeltagerne om, at
projektet skulle forsøge at nå så vidtrækkende løsninger som muligt, så er det også naturligt, at alle
løsninger ikke vil blive implementeret på det resterende Hyldespjældet, når dette skal renoveres.
Derfor kunne varmeværket tillade sig at stille krav om afkobling af fjernvarmen velvidende, at
denne løsning ikke kunne udbredes i hele boligområdet.
Efterisoleringen af boligen har en større innovativ værdi for varmeværket. Hvis et hele boligområde
blev efterisoleret, er det muligt at foretage forsøg i stor skala for varmeværket. Når dette engang er
sket i Hyldespjældet, vil det være muligt for varmeværket at sende en lav fremløbstemperatur og
dermed spare på ressourcerne.

Renoveringen af Høkerlængen 2 kan ikke direkte overføres til andre renoveringsprojekter i den
almene boligsektor. Der er elementer fra pilotprojektet, der kan overføres f.eks. solprismens
opbygning med solceller, solfanger og vinduer, grønt tag, lavenergivinduerne og de præfabrikerede
facadeelementer. Hvis grønne tage skal være en del af et renoveringskoncept, må taghældningen
ikke være for stor. Derudover vil det heller ikke være alle tage, der er velegnede til at have en
solprisme. Ved forskellige renoveringsprojekter er det vigtigt at vurdere hvilke løsningsmuligheder,
der er mest egnede, og dermed tage udgangspunkt i den enkelte bygning og område.
Den renoveringsløsning, der giver den største besparelse, er ved at opsætte facadeelementer med
isolering. Solceller og solfanger vil også have en effekt på forbruget, men ved at efterisolere
klimaskærmen opnås størst resultat. Men denne løsning gør, at bygningen bliver meget tæt og
indeklimaet vil ændres. Dette kan give skimmelsvamp og fugtproblemer. I denne forbindelse skal
energirenovering tænkes som et koncept hvor forskellige løsninger indtænkes, som f.eks. passivhus
standarden der inkludere disse elementer i sit koncept.
Selv om vindmøllen er blevet nedtaget pga. for lille ydeevne, så er idéen om, at boligen skulle være
selvforsynende ikke devalueret. Teknologien bag vindmøllen fungerer, men ikke på dette projekt.
Erfaringerne kan overføres på andre projekter og ved at have afprøvet konceptet, så er denne
energiforsyningsmulighed afprøvet og efterlader inden tvivl om projektet kunne blive yderligere
forbedret.
Mange områder i Danmark har fjernvarme, og en del af de innovative løsninger ville normalt ikke
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blive brugt i et boligområde som Hyldespjældet, f.eks. varmepumpen, da den bruger el for at køre.
(Cridland; Interview; 48:30) Albertslund kommune ser det ikke som et alternativ at afvikle
fjernvarmen men vil gerne have, at boligerne skal isoleres bedre, så fremløbstemperaturen fra
fjernvarmeværket kan sænkes. (Bilag D) Dette vil medføre, at fjernvarmen bliver mere effektiv og
resultere i mindre varmetab i rørsystemet. Da rørene allerede ligger i jorden, er det en optimal
varmekilde at gøre brug af, da det er hensigtsmæssigt at udnytte varmen, der bliver et biprodukt fra
el produktionen og affaldsforbrænding. Den giver også et potentiale for at foretage store tiltag på ét
sted i stedet for, at hver borger skal have et jordvarmeanlæg. (Cridland; Interview; 18:00)
Peder V. Pedersen fra Cenergia mener, at fjernvarme ikke burde stå i vejen for energirenoveringer,
men der er meget uenighed omkring fjernvarmen. Han mener ikke, at energiforsyningen skal
diktere standarden på bygningerne. (Pedersen; Interview; 49:40) Freddy Cronqvist tilslutter sig
denne holdning, da han mener, at vi skal gå meget længere ved renoveringer i dag end, hvad vi
forestiller os. Han argumentere for, at der slet ikke skal bruges energi til opvarmning, og at
passivhus standarden er den rigtige vej. (Cronqvist; Interview; 22:00)

Investeringerne i fjernvarmesystemet er blevet foretaget gennem mange år. Det er blevet udbygget
gennem en længere årrække og er nu det mest udbredte varmesystem i Danmark, ca. 60 %.
(Energistyrelsen; 2010B) Investeringerne bliver tabt, hvis fjernvarmesystemet bliver udfaset, før
investeringerne er tjent ind igen. Derfor er det bl.a. svært at implementere en anden type af
varmeforsyning. Der er en interessekonflikt mellem de firmaer, der står for renoveringsarbejdet og
det styrende organ. Der har udviklet sig en sporafhængighed. Derudover er det støttet af
makroniveauet, så windows of opportunity vil ikke blive en mulighed for niche virksomhederne.
Det er derfor meget problematisk for virksomheder, der f.eks. arbejder med jordvarme at komme
ind på mesoniveauet.

6.5 Delkonklusion
For at forandre det rådende tekniske regime, er nicherne afhængige af, at der er forsøgsprojekter og
tilskudsordninger. Dermed har pilotprojektet været med til at fremme nicheteknologier. Der findes
også indikationer på, at virksomheder, som er en del af regimet, er begyndt at adoptere de nye
teknologier og praksisser fra nicherne. Niche teknologierne virker til at være på vej til at nå den
kvalitet og pris, der er nødvendige for at konkurrere med regimet. Udviklingen af teknologierne er
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stadig ikke tilendebragt, og efterspørgselen skal blive større for at implementere teknologierne uden
tilskudsordninger. I Albertslund er beboeren med til at fremme implementeringen af nye og
energibesparende teknologier, da der blandt beboerne eksisterer en bevidsthed og stor interesse for
at fremme udviklingen i kommunen med miljøbeviste tiltag. Kommunen bidrager også til at
muliggøre innovative løsninger ved at opfordre til, at renoveringsprojektet afprøver mange
løsningsmodeller.
Der er behov for flere projekter, hvor aktører fra regimet og nicherne arbejder sammen, derved kan
der skabes mere innovation. Det har pilotprojektet været med til at vise, da der er flere eksempler
på, at der er blevet implementeret løsninger, der endnu ikke er på markedet eller, at løsninger er
blevet udviklet undervejs. I starten af projektet var der uenighed om mulighederne for at renovere til
lavenergiklasse 1 eller bedre. Dette viser, at tankegangen er låst til det rådende regime, og at viden
og interesser for denne type af tiltag skal fremmes hos de store aktører indenfor byggebranchen.
For at implementere nye teknologier og løsninger gælder det om at have støtte og deltagelse fra alle
dele af samfundet. Nye ideer og innovative løsninger sker, når forskellige aktører går sammen.
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7.0 Diskussion
I dette afsnit vil der blive taget udgangspunkt i de tre delkonklusioner, som vil blive diskuteret. Ud
fra delkonklusionerne opstilles en model for, hvordan de almene boliger, byggebranchen og
reguleringen influerer på hinanden og skaber en synergieffekt.

Vi har tidligere nævnt, at den almene boligsektor har mulighed for at være den, der tager initiativet
til at energirenovere i stor skala. Hvis den almene boligsektor besluttede sig for dette, vil det være
over 550.000 boliger, der sparede på både varme, vand og el og det vil være meget CO2
reducerende. Ved at have et beboerdemokrati i de almene boliger sikres et tilhørsforhold til det sted,
som beboerne lever i. De er interesserede i, hvad der foregår i deres lokalområde og kan vælge at
tage del i aktiviteterne. Det kan være forskellige individuelle barrierer hos beboerne som f.eks.
social status og finansiering, der gør, at de stemmer mod et renoveringsforslag. Så ved at sikre
beboerdemokratiet kan de almene boligforeninger opnå engagerede beboere, som kan se potentialer
i renoveringsprojekter, hvis de også opnår en added value i deres bolig ved renoveringen. Dette kan
medføre, at der sker en efterspørgsel på markedet, som byggebranchen skal efterleve. Se figur 7.

Det aspekt vi finder vigtigst, og som skaber den største barriere for energirenoveringer, er
finansiering. Reguleringen af LBF resulterer i, at boliger ikke fremtidssikres, da de kun renoveres til
bygningsreglementets standard. Beboerne skal selv finansiere en del af renoveringsprojekt, men
dette kan være et stort problem, hvis lejestigningen overstiger den potentielle besparelse, der er på
varmen. Det kan ikke være meningen, at hvis renoveringer ikke er rentable, men giver store
energibesparelser, at beboerne i de almene boliger selv skal betale for det. Der skal argumenteres
for, at hvis de almene boliger renoveres for at spare på Danmarks samlede ressourcer og nedbringe
den fælles CO2-udledningen, skal merudgifterne betales af samfundet i form af tilskud.
Energirenoveringer har normalt en lang tilbagebetalingstid, og derfor bør finansiering løbe over en
længere periode, så det ikke kun er den nuværende beboer, der betaler for renoveringen. Dette
problem kan afhjælpes ved innovative finansieringer så som ESCO, kommunegaranteret lån og
flere støtteordninger.
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Figur 7: Figuren illustrer almene boliger, byggebranchen og reguleringens indflydelse på hinanden.

En anden støtteordning, der må indføres, er til udvikling af koncepter til energibesparelser. Dette
skal gøres for, at byggebranchen kan opfylde de almene boligforeningers behov om at garantere
energibesparelsen. Hvis firmaerne skal levere en garanti, er de også nødt til at kunne dokumentere
den ved f.eks. at have foretaget pilotprojekter. Ved at have en støtteordning kan branchen også
foretage forsøg, som vil udvikle deres produkter og gøre dem konkurrencedygtige overfor firmaer,
der ikke tager et miljøhensyn.
Gennem case studiet og renoveringseksemplerne i kapitel 5 er det påvist, at der eksisterer
individuelle innovative løsninger, og firmaerne er parate til at kunne renovere efter standarder, der
er højere end lavenergiklasse 2. Eksemplerne efterlader et indtryk af, at der er lyst til og muligheder
for at overgå de gældende regler. Regimet modarbejder eller forsøger at påvirke landskabet. Når
mange aktører fra forskellige brancher samarbejder og skaber innovation medfører det, at
økologiske moderniseringsprincipper føres ud i samfundet, og det er en sådan kurs, der skal
fremmes.
Reguleringsniveauet, som er den sidste del af figur 7, kan udover støtteordningerne også skabe
incitamenter ved f.eks. regler og lovgivning. Dette påvirker naturligvis også de almene
boligforeninger, når disse skal renovere, men det medvirker også til at skubbe til en positiv
udvikling, hvor det tre aktørområder påvirker hinanden til en bæredygtig udvikling.
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8.0 Konklusion
Potentialerne for energibesparelser i de almene boliger er mange, og det er en god idé at fokusere på
energibesparelser, når der alligevel skal renoveres på grund af f.eks. slitage og byggefejl. Almene
boliger har den fordel at ved at vælge et koncept, opnår de en totalløsning, der fokusere på hele
boligen. De renoverer dermed et stort område på én gang. Vi har i denne rapport analyseret hvilke
barrierer og potentialer, der eksisterer og som kan bruges for, at energirenoveringer kan blive
implementeret i den almene boligsektor.
Der er i rapporten blevet konkretiseret tre barrierer, hvoraf vi mener, at den største barriere er den
finansielle. Det skyldes, at vi ser på beboersammensætningen i de almene boliger. Da der i den
almene boligsektor bor nogle af Danmarks økonomisk svageste grupper, mener vi ikke, at det er
tilrådeligt med selvfinansiering indenfor denne sektor.
For at passere denne barriere kan der gøres to af følgende ting: LBF`s støtte kan blive større, eller
der skal alternative finansieringsmuligheder til. Hvis det ikke er muligt at passere den finansielle
barriere vha. ovenstående, og beboerne dermed selv er nødsaget til at betale, er det nødvendigt at
lokalisere potentialer, som medvirker til, at beboerne opnår added value.
Umiddelbart kan antallet af lavenergistandarder medvirke til at almene boligafdelinger kommer i
tvivl om, hvilken standard de skal vælge. Igennem vores analyse har vi fundet frem til, at det ikke er
én standard, som bliver målet for energirenoveringer i fremtiden, men at der ved hvert
renoveringsprojekt skal tages højde for løsninger, der tilpasses den enkelte bygning, og individerne,
der lever der. Så resultatet af et renoveringsprojekt vil typisk tage udgangspunkt i en
lavenergistandard, hvortil der bliver tilføjet ekstra lavenergielementer.
Der ligger et potentiale i, at bygningsreglementet har fokus på energiforbruget, og at der eksisterer
en plan for indførelsen af lavenergiklasser. Derved bliver der ved alle større renoveringsprojekter i
almene boliger, taget højde for energiforbruget.
Pilotprojektet i Hyldespjældet viser, at der foregår meget innovation indenfor byggebranchen, og
når kommune, virksomheder, vidensinstitut og beboere samarbejder, er det muligt at udveksle idéer,
løsninger, viden og erfaringer. Der er behov for, at virksomhederne i regimet lærer af
nichevirksomhederne, hvordan de skal tænke og handle mht. energirenoveringer. De tekniske
løsninger, der blev anvendt i Hyldespjældet har store potentialer, især solprismen og
facadeelementerne. Der er brug for endnu flere renoveringsprojekter, der tester ny teknologi, og
dermed flytter den viden og de normer, der er gældende netop nu.
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9.0 Perspektivering
I dette projekt har fokus været på almene boliger, men energiforbruget er nødt til at nedsættes ned
indenfor alle boligtyper. Der findes et stort potentiale hos de ca. 1 mio. parcelhuse i Danmark, men
at nå dem i stor skala er sværere end for etageboliger. Den økonomiske nedgang i Danmark, har
ramt byggebranchen hårdt. Efter flere års byggeboom blev der stop i byggeriet. Denne nedgang i
byggesektoren kan vendes til en positiv udvikling indenfor energirenoveringer gennem
tilskudsordninger med fokus på energibesparelser. Det er vigtigt, at tilskudsordninger fokuserer på
forbrug og besparelse af varme, el og vand og ikke gælder en renovering af f.eks. køkkener.
Uddannelse og videreuddannelse af fagfolk er også en vigtig brik for at få parcelhusejere til at
energirenovere, da håndværkere også fungerer som rådgivere ved en forstående renovering.
Samtidigt er der også behov for gør-det-selv løsninger med fokus på energibesparelse. Der er et
koncept på vej fra bl.a. fra Isover. Det bliver interessant at undersøge, om flere tør begive sig ud i en
sådan gør-det-selv løsning, hvis der kan garanteres energibesparelsens størrelse.
I dette projekt har fokus været på BR08, men der har lige været høring for det nye
bygningsreglement, BR10. Desværre ser det ikke ud til, at flere standarder bliver inkluderet. Dette
gør at, de kommuner, der vil gå længere end den nationale strategi, ikke kan indføre højere krav til
nybyggerier i deres lokalplaner. En ændring i reglementet er, at enfamilieshuse ikke længere kan
undgå 25 % reglen omkring renoveringer. Hvilken effekt denne regel vil have på renoveringer, er
endnu ikke klart. At kontrollere alle typer af renoveringer kan blive meget problematisk og
bureaukratisk. Derfor er det vigtigt at skabe incitamenter og synliggøre besparelsen ved en
renovering.
Et område, som er blevet berørt i denne rapport, er fjernvarmens rolle i forhold til lavenergihuse.
For at kunne sikre boligerne for fremtiden, vil det være bedst at bygge dem så tætte og
energibesparende som muligt. Samtidigt findes en el-produktion med varme som biprodukt, dette er
en god idé at udnytte. En interessent problemstilling at undersøge vil være, hvis lav temperatur på
fjernvarme og passivhus standard eller andre typer af lavenergiboliger kombineres. Hvad er
mulighederne med lav temperatur på fjernvarmen og velisolerede huse? I dag er fjernvarmen
implementeret i store dele af Danmark, men i fremtiden kommer måske andre muligheder. Derfor er
vi nødt til at vurdere, hvilke konsekvenser det får, hvis vi lader energisystemet styre standarden på
bygningerne.
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Bilag
Bilag A
Referat fra ekskursionen med Agenda centeret i Albertslund den 18/3 2010.
I forbindelse med en ekskursions til Agenda centeret i Albertslund kommune var vi også forbi
Hyldespjældet og se det energirenoveret hus. Povl Markussen, der står for Agenda centeret, fortalte
og besvarede spørgsmål.
Huset
Det er 383 boliger i forskellige størrelser i Hyldespjældet. Et pilotprojekt er gennemført, hvor et hus
er blevet renoveret. Huset ligger på Høkerlængen 2. Det er tanken, at de andre huse skal
energirenoveres eller renoveres i fremtiden, men det bliver ikke på samme måde som pilotprojektet.
Området er bygget i 1976, og der har været problemer med skimmelsvamp, utætheder, revner osv. i
husene.
Huset blev valgt, fordi det ligger forenden at en række huse og har derfor kun en væg til deling med
nabohuset. Derudover var det muligt at foretage mange af forbedringerne udefra så det mindst
muligt generede beboeren. Det var også forholdsvist god plads udenom huset, til bl.a. lastbiler.
Desuden var beboeren også interesseret i at deltage i projektet.
Renoveringen
Der er blevet sat en ny facade uden på de eksisterende vægge med isolering som er 40 cm tyk.
Vinduerne er også blevet udskiftet. Til renoveringen blev facaderne præfabrikeret og fragtet til
Hyldespjældet og monteret på huset. Derved blev der undgået stillads og overdækning af taget. Der
er installeret en varmepumpe, der bruger varme fra spildevand og jordvarme, ventilation med
varmegenvinding, isolering omkring soklen, ingen fjernvarme og dermed ingen radiatorer. Dette har
givet mere plads og bedre indretningsmuligheder. Håndklædetørre i badeværelset, en solprisme med
to solcellemoduler og to solfanger er monteret på taget, teknikrum i prismen, ekstra vindue i taget,
grønt tag, hoveddøren åbner ud af. Installationen af håndklædetørreren var en kompromis mellem
ingeniøren og beboerrepræsentanterne. Ingeniøren stolede ikke på at man kunne fjerne radiatorerne
og var usikker på om der ville blive varmt nok i huset. Men vi ville at de skulle fjernes, så det blev
en håndklædetørre i stedet. Da luften hele tiden cirkulerer, kan den hjælpe til at varme huset op.
Da vindmøllen er så ny, er der endnu ikke nogle tal for om den producerer nok strøm. Lige nu står
den på en søjle foran huset. Det var egentligt tænkt, at den skulle sidde på taget men det kunne ikke
lade sig gøre. Så nu står den på en søjle ved siden af huset i stedet. Søjlen er blevet proportioneret
forkert, og det har derfor været nødvendigt at spænde tre wires fra vindmøllen til de omkring
liggende huse.
Huset skulle gerne være CO2-neutralt. Hovedtanken med energirenoveringen var at udfordre det
nuværende system og se hvor langt, det kunne lade sig gøre at skubbe grænserne.
Beboeren har ikke været med til at finansiere renoveringen men hun er meget glad for huse.
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Bilag B
Bilaget består af svarene fra de virksomheder, der svarede på de tre spørgsmål, der blev mailet til
dem ang. renoveringen af Høkerlængen 2. Firmaerne er opsat i vilkårlig rækkefølge.
Dansk Teknologisk Institut.
1. Hvad var firmaets rolle i renoveringsprojektet af Høkerlængen 2 i Hyldespjældet?
Teknologisk Institut er projektleder på "Albertslundkonceptet" - der omfatter udvikling af
præfabrikerede energieffektive løsninger (klimaskærm og installationer inkl. Vedvarende energi).
Høkerlængen 2 indgår som et af flere byggerier hvor innovative tiltag støttes af EUDP.
Vores rolle er især teknisk sparring med de projekterende, samt målinger og dokumentation af
løsningerne.
2. Hvad bidrog firmaet med på det faglige område og/eller tekniske løsninger?
Som overfor, men især måleprogram og dataopsamling - både til evaluering af løsningerne og som
led i et tilbagemeldingssystem så beboeren kan følge sit energiforbrug
3. Hvilke erfaringer har I med energirenovering af almene boliger?
Vi indgår som det fremgår ikke i egentlige energirenoveringer, men har omfattende erfaringer på
enkelt teknologierne.
Danfoss A/S
1. Hvad var firmaets rolle i renoveringsprojektet af Høkerlængen 2 i Hyldespjældet?
Danfoss er partner i et EUDP energirenoveringsprojekt for Albertslund Syd. Høkerlængen 2 er et
delprojekt, hvor vi har indført forskellige løsninger, som så skal testes i det kommende år. Der
bliver udført en del målinger så vi har mulighed for at se hvilke løsninger der er de mest optimale.
2. Hvad bidrog firmaet med på det faglige område og/eller tekniske løsninger?
Danfoss bidrog med dimensionering af varmepumpe og levering af denne, inkl. den nødvendige
varmeautomatik.
3. Hvilke erfaringer har I med energirenovering af almene boliger?
Danfoss har endnu ikke de helt store erfaringer med begrebet energirenovering af almene boliger,
men deltager i flere igangværende projekter.
Energirenovering er et område som vi i fremtiden vil deltage med stor interesse i, da markedet for
produkter til dette område er enormt, set i forhold til nybyggeri.
Moe & Brødsgaard A/S
1. Hvad var firmaets rolle i renoveringsprojektet af Høkerlængen 2 i Hyldespjældet?
Firmaets rolle var at bidrage til projekteringen af de tekniske anlæg samt projektere alle
konstruktionsarbejderne. Endvidere har vi haft en koordinerende rolle i forbindelse med udførelse
og fagtilsyn.
2. Hvad bidrog firmaet med på det faglige område og/eller tekniske løsninger?
Da projektet er et demonstrations- og forsøgsprojekt hvor der bl.a. er udviklet en særlig "solprisme"
i samarbejde med producenter samt øvrige rådgivere, har en stor del af opgaven været at få de
teknisk anlægsprincipper fastlagt og koordineret både i forhold til funktion men også grundet
arealbegrænsninger.
3. Hvilke erfaringer har I med energirenovering af almene boliger?
Vi har en del erfaringer med energirenovering af almene boliger, og har mange store projekter som
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skal udføres i 2010, bl.a. Energirenovering af 5 højhuse på Frederiksberg. Bæredygtig energiteknik
er et område vi satser meget på internt, hvor vi har et særligt team af medarbejdere som arbejder
med dette område, herunder energirenovering.
Kuben Management A/S
Høkerlængen 2 er blandt andet blevet renoveret med midler fra EUDP projektet Albertslund
Konceptet, som er et projekt, der er støtte af Energistyrelsen. Projektet skal udvikle renoverings
koncepter for boliger i Albertslund, og Høkerlængen er det første demonstrationsprojekt. Senere
følger projekter i Albertslund Syd og et par private ejerboliger. I alt skal der laves 9 prøveboliger.
1. Hvad var firmaets rolle i renoveringsprojektet af Høkerlængen 2 i Hyldespjældet?
Kuben Management er partner i EUDP projektet, og jeg er formand for styregruppen i projektet.
2. Hvad bidrog firmaet med på det faglige område og/eller tekniske løsninger?
Vi har stået for udarbejdelse af budget for renoveringen, inddragelse af forskellige faglige
kompetencer, organisering af workshops og seminarer, formidling af projektet mm.
3. Hvilke erfaringer har I med energirenovering af almene boliger?
Nu er ikke sket så meget på det område endnu, men vi har erfaringer fra byfornyelsen på Vesterbro
og andre steder i landet (noget har været alment). De seneste projekter udover Hyldespjældet er
Gyldenrisparken på Amager, hvor vi har energirenoveret en blok med 32 boliger. Tillige er vi
involvere i en række kommende energirenoveringer af almene boliger.
Telefoninterview med Enemærke og Petersen
1. Hvad var firmaets rolle i renoveringsprojektet af Høkerlængen 2 i Hyldespjældet?
Enemærke og Petersen deltog i projektet som entreprenører og har ikke været med til projektering
af projektet i Hyldespjældet.
2. Hvad bidrog firmaet med på det faglige område og/eller tekniske løsninger?
De har produceret de elementer, der blev sat på huset men ikke udformet rammerne for disse
elementer.
3. Hvilke erfaringer har I med energirenovering af almene boliger?
Enemærke og Petersen er meget interesserede i andre energirenoveringsprojekter, men mener at der
mangler efterspørgsel. Energirenoveringer starter ved bestilleren, med andre ord byggeherrerne.
Udover det mener de, at det er politiske beslutninger omkring finansiering, der stopper
energirenoveringer i dag.
Telefoninterview med DAFA, Rune Jespersen den 3/5 2010.
1. Hvordan blev DAFA involveret i projektet?
DAFA samarbejder med Energy flex /Dansk Teknologisk Institut og kom via samarbejdet i over
projektet.
2. Hvad bidrog firmaet med på det faglige område og/eller tekniske løsninger?
Det var det tekniske område DAFA bidrog til. De tekniske løsninger var omkring dampspærre og
fuger/tætning af huset. Det er de områder, som firmaet normalt beskæftiger sig med.
3. Hvilke erfaringer har I med energirenovering af almene boliger?
DAFA foretager ofte større renoveringsopgaver for private, men også for boligforening.
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Bilag C
Bilaget indeholder referat af interviewet med Yakov Safir, der er direktør for RAcell. Interviewet
blev afhold den 4/5 2010.
Yakov Safir begyndte med at arbejde med solceller på DTU i 1982-89, bagefter startede han sit eget
firma RAcell, der har produktion i Danmark og Grækenland. I forbindelse med Høkerlængen 2
samarbejdede RAcell med Velux om solprismen. De to firmaer har tidligere arbejdet sammen på et
projekt, hvor der blev opsat solceller på 1.000 huse. RAcell minimerede monteringstiden fra tre
dage til en dag. Den tidskrævende faktor er at få ledningen fra solcellerne til måleren.
RAcells kernekompetence er, at manipulere med solcellernes form. Deres mål er, at solcellerne skal
være højeffektive, det skal være billigt og pænt at se på. Derudover er der 25 år garanti på cellerne.
Dette kan firmaet give, da de har referencer fra celler, der er opsat i 1981, som stadig fungere.
På årsbasis sælger de omkring ½ MW til offentlige institutioner eller virksomheder. Dette
modsvarer 4.000 m2 om året. Salget til private er lige nu meget afhængigt af tilskudsordninger.
Priserne er på vej ned, da grundmaterialet (silicium) er blevet billigere, og RAcell har udviklet en
metode, så de ikke behøver at brug 100 % rent silicium. Tidligere lå priserne på silicium omkring
300 doller pr. kg, men priserne er faldet til omkring 50 doller pr. kg. Siden RAcell ikke bruger rent
silicium køber de til omkring 2-3 doller pr. kg.
Der skal cirka bruges 10m2 pr. person for at dække elforbruget. Solcellerne kræver ingen
vedligeholdelse, og hvis de har en hældning på 15 grader bliver de automatisk rengjort, når det
regner.
Udviklingen af solceller er måske gået langsomt, og det er muligt at RAcell kunne udvikle sine
produkter hurtige, men det har været svært med finansieringen. Der har i perioder været få
projekter, men til gengæld har firmaet i dag mange vellykkede erfaringer.
Solcellerne er et grimt element, men det vil RAcell gerne lave om på. ”Power meets beauty” er en
af de devises RAcell arbejder efter. De prøver at finde løsninger, der passer til befolkningen gennem
avancerede celler og modul PV-teknologi. Det skal give høj virkningsgrad og billig fremstilling. I
stedet for at tænke energi, skal man tænke på hvad individerne kan få ud af elementerne f.eks.
skygge, så at energi bliver et sekundært produkt. Målet er en højere livskvalitet, og midlerne er
multifunktionelle solceller.
I dag er energifremstillingen i samfundet pladskrævende og grimt. RAcell prøver at producere smart
og intelligente celler, hvor modulerne kan fungere som bygningselementer. Virksomheden afprøver
et nyt koncept, hvor solceller kan lyse om natten. Dette medfører, at bygningen får et udseende og
udtryk, også når det er mørkt. Ved nanoteknologi kommer solcellerne til at lyse, eller der kan kobles
en lysdiode i hver celle. Solcellerne kan også farves, men virkningsgraden falder jo lysere farven er.
Det er helt afgørende for RAcell at arbejde med andre aktører, arkitekter, entreprenører og
kommuner. Kommuner har følelse af hvad borgere vil have.
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Bilag D
Bilaget indeholder den mail vi sendte til Kirstine Margrethe Lüneborg og hendes svar.
Hej Kirstine
Vi var på besøg hos Albertslund kommune i fredags hos Ian Cridland og afholde et interview. Du
var desværre blevet forhindret, så vi ville høre om du havde tid til at besvare nedenstående
spørgsmål.
Hvordan er ejerforholdet i VEKS? Hvordan skelnes mellem VEKS og Albertslunds
kommune?
Hvor store dele af kommunen benytter fjernvarme?
Hvor mange af de almene boliger benytter fjernvarme?
Hvordan ser fremtidsplanerne ud mht. fjernvarme? (Kommer der andre energiformer? Lav
fjernvarme? Solfanger? Flere solceller...?)
Er der foretaget energiberegninger på hvis hele Hyldespjældet blev passivstandard, og
hvilke konsekvenser vil det have for fjernvarmen?
Hvordan ser I energirenoveringer af almene boliger i forhold til kommunens
energisystemer?
Hvad skal være styrende: energisystemet eller husstandarden?
Med venlig hilsen
Marie Louise Mogensen og Nina Raundahl
Hej!
Så fik jeg samlet nogen svar til jer.
Jeg håber, at I kan bruge det! Hvis I har uddybende spørgsmål, er I velkomne til at vende tilbage.
_________________
Albertslund varmeværk er et distributionsselskab (ejet af kommunen), som køber varmen fra Veks.
Veks er et transmissionsselskab, som står for at købe varmen fra producenterne og sende det ud til
distributionsselskaberne.
På side 5 i Veks' årsrapport fremgår det, at Albertslund ejer 14,14 % af VESK
(http://www.veks.dk/upload/Publikationer/VEKS_aarsr_08_indh_DK_net.pdf).
Ca. 95 % af kommunen benytter fjernvarme.
De eneste steder hvor man ikke har fjernvarme er Hersted Øster Landsby og Hersted Øster Villaby.
Der er ingen planer om at føre fjernvarmen herud, eller i det hele taget udbygge
fjernvarmeforsyningen i Albertslund kommune.
Alle almennyttige boliger i kommunen benytter fjernvarme.
Fremtidsplanerne for fjernvarmen er at man gerne vil sænke fremløbstemperaturen, og gå over til
lavtemperatur fjernvarme, da det vil reducere varmetabet i distributionsnettet.
Til at starte med vil lavtemp.fjv. kun være en mulighed i udvalgte boligområder, da det stiller store
krav til isoleringsstandarden i boligerne.
For at få udbredt lavtemp.fjv. så meget som muligt, vil man fokusere på at tilskynde til forbedringer
i de huse, som har den laveste energimæssige standard.
Det er muligt at der bliver etableret små solfangeranlæg, men der er ikke planer om noget i større
stil.
Solceller producerer strøm, så det indgår ikke i varmeværkets planer.
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Der er ikke foretaget deciderede beregninger på hele Hyldespjældet som passivstandard. Men
teoretisk ville det betyde, at hele området skulle kobles af fjernvarmeforsyningen.
Der hvor man kan hente inspiration fra Hyldespjældsprojektet er omkring isoleringsstandard og
genvejsanlæg. Hvis alle boliger i Hyldespjældet får det, vil det betyde, at varmebehovet bliver
reduceret.
Energirenoveringer af de almennyttige boliger i forhold til kommunens energisystemer går hånd i
hånd.
Energistyrelsen stiller krav til at alle distributionsselskaber gennemfører energibesparelser.
Besparelserne må komme fra forbrugerne såvel som forbedringer i distributionsnettet.
Husstandarden vil være styrende i forhold til energisystemet, da det vil give en masse klager hvis
man ændrer energisystemet uden at tage hensyn til forbrugernes huse.
Med venlig hilsen
Kirstine Margrethe Lüneborg
De Kommunale Værker, Miljø og Teknikforvaltningen
De Kommunale Værker
Vognporten 9
DK-2620 Albertslund
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Bilag E
Bilaget indeholder interviewguides for alle de afholdte interviews.
Pedersen, Peder Vejsig; Direktør i Cenergia; Ingeniør; afholdt den 20/4 2010.
Indledning
Kan du fortælle lidt om dig selv, om din faglige baggrund og dine arbejdsopgaver her i Cenergia?
Hvordan vil du kort beskrive Cenergia, jeres ideologi, arbejdsmåde, organisations struktur? Har I
været med til andre renoveringer af almene boliger?
Renoveringen i Hyldespjældet
Hvad kan du fortælle om jeres oplevelse af projektet i Hyldespjældet?
Hvordan blev Cenergia involveret i renoveringsprojektet i Hyldespjældet? Og hvad var jeres
rolle?
Hvad var forventninger til projektet? Blev de indfriet?
Hvad har Cenergia lært af projektet?
Hvordan kan det bruges i andre sammenhænge?
Har I allerede brugt det i andre sammenhænge?
Hvis resten af Hyldespjældet skal renoveres, mener du, det kan lade sig gøre efter samme
standard?
Er Cenergia interesserede af at deltag i den renovering?
Projekter med almenboliger
Har I været eller er involveret i andre renoveringer af almene boliger, og har det været fokus
på energireducering?
Hvilke erfaringer har I gjort jer, når I har samarbejdet med almene boliger?
Hvilke personer er relevante vedrørende beslutninger om renovering i almenbyggerier?
Hvilke beslutningsprocesser er I med til, når en energirenovering skal gennemføres i en
almen boligforening?
Hvilke problemer (barrierer) støder I på ved en energirenoveringer? Hvordan har I
overvundet dem?
Når man renoverer, hvilke indsatser bliver fokuseret på, bolig areal, byggemangler,
energireducering, modernisering (nyt køkken, bad)?
Fremtiden
Hvor omfattende mener du, at almene boliger skal renoveres? F.eks. så høj standard som
teknisk muligt?
Hvad ser du som fremtidens lavenergihus?
Er det en bestemt energiklasse, en kombination af lavenergi, passiv, CO2-neutral eller…?
Eller er der noget helt andet på vej?
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Cridland, Ian; Albertslunds kommune, miljø- og tekniskafdeling; energirådgivere; afholdt
den 23/4 2010.
Kan du fortælle lidt om dig selv, om din faglige baggrund og dine arbejdsopgaver?
Renoveringen i Hyldespjældet
Hvad kan du fortælle om renoveringen af Høkerlængen 2?
Hvor meget har Albertslunds kommune været involveret i renoveringen af Høkerlængen 2?
Både mht. beslutninger men også økonomisk. Hvad har jeres rolle været?
Beslutningsprocessen bagom renoveringen: Hvem har været med og hvordan har I valgt de
tekniske løsninger, der er blevet implementeret?
Hvad har I lært af renoveringsprojektet, og hvad tager I med til andre renoveringer af
almene boliger i Albertslund?
Hvilke af de tekniske løsninger kan I se blive brugt ved renovering af hele Hyldespjældet?
Skal hele Hyldespjældet renoveres efter samme standard? Hvorfor /hvorfor ikke?
Er der blevet gjort tanker om hvordan det skal forløbe? Hvilke?
Projekter med almene boliger
Hvad er kommunens rolle i almene boliger?
Hvilken indflydelse har Albertslund kommune ved renoveringsprojekter af almene boliger?
Hvad er kommunens økonomiske del af et renoveringsprojekt?
Prøver kommunen at influere beboernes valg om det skal være energirenovering eller
renovering? Hvordan? Hvorfor ikke?
Hvad er kommunens fremtidsplaner mht. energi/opvarmning af almene boliger?
Er der fokus på energirenovering af de almene boliger i Albertslund?
Hvis fokus drejer sig væk fra energirenoveringen og til beboerproblemer/beboermeninger i
stedet. Hvordan kommer I videre i forløbet?
Hvordan er ejerforholdet i VEKS? Hvordan skelner man VEKS og Albertslunds kommune?
Hvor store dele af kommunen, og hvor mange af de almene boliger benytter fjernvarme?
Hvordan ser fremtidsplanerne ud mht. fjernvarme? (Kommer der andre energiformer?
Lavtemperatur fjernvarme, solfanger, flere solcelle?)
Er det foretaget energiberegninger på hvis hele Hyldespjældet blev passivstandard og hvilke
konsekvenser vil det have for fjernvarmen?
Hvordan ser I energirenoveringer af almene boliger i forhold til kommunens
energisystemer? (Fjernvarme)
Hvad skal være styrende energisystemet eller husstandarden?
Fremtiden
Hvor omfattende mener I, at almene boliger skal renoveres? F.eks. så høj standard som
teknisk muligt?
Vil Albertslund kommune være med til at fremme energirenoveringer frem for
renoveringer? Hvordan?
Hvor højt mener I, at det økonomiske aspekt skal vægtes i forhold til besparelse af CO2?
Hvad ser I som fremtidens lavenergihus? Er det en bestemt energiklasse, en kombination af
lavenergi, passiv, CO2-neutral eller…? Eller er der noget helt andet på vej?
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Larsen, Kirsten Duelund; beboeren i Høkerlængen 2; afholdt den 3/5 2010.
Indledende spørgsmål
Hvor længe har du boet i Hyldespjældet? Kan du fortælle hvordan du blev involveret i
renoveringsprojektet.
Renoveringen i Hyldespjældet
Kan du fortælle om din oplevelse af renoveringsprojektet?
Hvad var dine forventninger til projektet? Blev de indfriet?
Hvilken indflydelse havde du på renoveringen? Hvad var din rolle?
Hvilke personer/organisationer var med i beslutningsprocessen i forbindelse med
renoveringen?
Er du tilfreds med renoveringen? Hvorfor/hvorfor ikke?
Hvad føler du mangler i renoveringsprojektet?
Hvad har du lært af projektet?
Hvordan virker varmesystemet? Har du kunne holde varmen?
Ved du hvordan solprismen virker, og er det behov for at du forstår de mange tekniske
installationer for at bo i huset?
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Cronqvist, Freddy, Det Økologiske Råd; Ingeniør; afholdt den 5/5 2010
Indledning
Kan du fortælle om dig selv, om din faglige baggrund og hvad du har beskæftiget dig med?
Projekter med almenboliger
Hvordan beskæftiger du dig med almene boliger og energirenoveringer?
Når der renoveres, hvilke områder bliver der fokuseret på, boligareal, energireducering,
modernisering (nyt køkken, bad)?
Hvor stor fokus er der på energirenoveringer i almene boligorganisationer? Hvor længe har
det været fokus på energirenoveringer?
Hvad er de største problemer i forbindelse med renovering af det almene byggeri? Hvordan
løses de?
Hvilke finansierings muligheder findes der? Landsbyggefonden?
Hvad mener du om, at LBF ikke vil låne penge ud til renovering, der har en højere standard
den BR08?
Hvem ser du, der kan være med til at løfte denne opgave økonomisk? Kommune garanti, er
det en løsning på finansiering?
Hvor stor indflydelse har beboeren over en renovering? Bliver renoveringer stoppet på
grund af at beboere?
Fremtiden
Hvor omfattende mener du, at almene boliger skal renoveres? F.eks. så høj standard som
teknisk muligt?
Hvad ser du som fremtidens lavenergihus for almene boliger?
Hvad skal der til for at fremme energirenoveringen hos almene boliger?
Alternative energikilder v. fjernvarme?
Hvad skal man fokusere på energisystemet eller husets standard?
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Fløche Lars, Boligselskabernes Landsforening; Udviklingskonsulent, arkitekt maa; afholdt
den 10/5 2010.
Indledning
Vil du fortælle om din faglige baggrund og dine arbejdsopgaver?
Renovering af almene boliger
Hvordan arbejder BL med energirenoveringer?
Hvor stort fokus er der på energirenoveringer i almene boligorganisationer? Hvor længe har
det været fokus på energirenoveringer?
Når der renoveres, hvor ligger fokus på? For eksempel boligareal, energireducering,
tilgængelighed (elevator), modernisering (nyt køkken, bad)?
Hvor meget bliver renoveret efter en højere standard end BR08?
Ved nybyggeri, går man længere end hvad BR kræver for at fremtidssikre byggeriet?
Hvad er de største problemer i forbindelse med renovering af det almene byggeri?
Finansiering
Hvilke finansieringsmuligheder findes der for almene boliger, når de vil renovere?
Hvad mener du om, at LBF ikke vil låne penge ud til renovering, der har en højere standard
den BR08?
Hvem ser du der kan være med til at løfte denne opgave økonomisk? Hvem bør løfte den?
Kommune garanti, er det en løsning på finansiering? Interne ESCO ordninger?
Beboerdemokrati og almene boligorganisationer
Hvor stor indflydelse har beboeren på en renovering? Bliver renoveringer stoppet på grund
af beboerprotester?
Diskuterer man i de almene boligorganisationer, hvem der har ansvar for en bæredygtig
udvikling? Hvor stort ansvar har den almene boligsektor i at nedbringe CO2 udledningen?
Har man forskellige fokus når det gælder renoveringer i de forskellige boligorganisationer?
Hvor omfattende mener BL, at almene boliger skal renoveres? F.eks. så høj standard som
teknisk muligt?
Hvad skal der til for at fremme energirenoveringen hos almene boliger?
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Bilag F
I dette bilag er der opstillet regneeksempler for de lavenergistandarder der er med i projekt
rapporten. Der er også opstillet en tabel med de krav der er til energiforbrug og varmetab.

Energiramme
Eksempel 1: Hvis et enfamiliehus på 140 m2 bliver opført, har det et behov for at få energi tilført
svarende til: ((70 x 140) + 2200) = 12.000 kWh pr. år. (12.000/140) = 85,7 kWh/m2 pr. år.
Den energi der bliver tilført er til opvarmning, ventilation, køling og varmt vand. Derudover må der
ikke være et større luftskift gennem klimaskærmen end 1,5 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved
trykprøvning med 50 Pa. (Dansk byggeri; 2010)

Lavenergiklasse 2 og 1
Eksempel 2: Hvis et enfamiliehus på 140 m2 bliver opført efter disse krav, har det et behov for at få
energi tilført svarende til: ((50 x 140) + 1600) = 8.600 kWh pr. år, det er 61 kWh/m2 pr. år.
Det betyder, at en bygning der er på 140 m2 må bruge 61 kWh/m² pr. år. Alle nybyggerier skal fra i
år, 2010, opfylde denne standard.
Eksempel 3: Hvis et enfamiliehus på 140 m2 bliver opført, har det et behov for at få energi tilført
svarende til: ((35 x 140) + 1100) = 6.000 kWh pr. år, det er 42,9 kWh/m2 pr. år.
Det er næsten en halvering af det årlige forbrug i sammenligning med eksempel 1.
Både for lavenergiklasse 2 og 1 gælder, at der ikke må være et luftskifte, der er større end 1,5 l/s pr.
m² opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa ud af klimaskærmen. (Dansk byggeri; 2010)

Lavenergiklasse 2020 og 2020P
Eksempel 4: Hvis et enfamiliehus på 140 m2 bliver opført, har det et behov for at få energi tilført
svarende til: ((17 x 140) + 550) = 2.930 kWh pr. år, det er 20,9 kWh/m2 pr. år.
Eksempel 5: Hvis et enfamiliehus på 140 m2 bliver opført, har det et behov for at få energi tilført
svarende til: ((12 x 140) + 550) = 2.230 kWh pr. år, det er 15,9 kWh/m2 pr. år.
Det giver samme resultat som passivhus i eksempel 5. Der skal dog huskes på, at der er forskellige
beregningsmetoder for de to typer af lavenergihuse.
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Passivhusstandard
Eksempel 6: Hvis et enfamiliehus på 140 m2 bliver opført, har det et behov for at få energi tilført
svarende til: ((15 x 140) + 120) = 2.220 kWh pr. år, det er 15,9 kWh/m2 pr. år.

Klassifikation

Energibehovet

kWh/m² pr. år

kWh pr. år

Luftskifte l/s pr. m²

70

2200

1,5

50

1600

1,5

35

1100

1,5

17

550

0,5

12

550

0,5

15

120

0,3-0,4

2

Energiramme

Klasse 2

Klasse 1

2020

2020P

Passivhus

70 kWh/m pr. år +
2200 kWh pr. år/A
50 kWh/m² pr. år +
1600 kWh pr. år/A
35 kWh/m² pr. år +
1100 kWh pr. år/A
17 kWh/m² pr. år +
550 kWh pr. år/A
12 kWh/m² pr. år +
550 kWh pr. år/A
15 kWh/m² pr. år +
120 kWh pr. år/A

Tabel 5: Tabellen viser en oversigt syv forskellige lavenergistandarder og deres forskellige forbrug og krav.
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Bilag G
Aktivt EUDP projekt
Titel: Albertslund-konceptet - et kommercielt dansk koncept for integreret energirenovering af
boliger. (ENS-63011-0047)

Beskrivelse
En stor del af den industrialiserede boligmasse fra 1960'erne og 1970'erne står i disse år foran
omfattende renovering, og der findes i dag intet kommercielt koncept for integreret energieffektiv
renovering. Dette projekt har til formål at udvikle, teste og demonstrere et omkostningseffektivt
energirenoveringskoncept, der kan bidrage til en markant reduktion af energiforbruget i den
eksisterende boligmasse. Målet er at nedbringe den renoverede boligs energiramme til
lavenergiklasse 1 (eller bedre), med samme eller bedre totaløkonomi end lavenergiklasse 2, når
både produktion og installation af renoveringsløsningerne samt boligens drift medregnes. Konceptet
vil blive demonstreret via renovering af 9 prøvehuse i Albertslund. De 9 boliger er tilsammen
repræsentative for en stor del af den renoveringsmodne industrialiserede boligmasse, og det koncept
som udvikles i projektet vil således være egnet til markedsføring i stor skala i forbindelse med
renovering af industrialiseret boligbyggeri. Det endelige mål i projektet er at demonstrere - som
noget helt nyt - at omkostningseffektiv lavenergirenovering af boliger kan lade sig gøre i praksis,
når lavenergirenoveringen kombineres med foranstaltninger inden for præfabrikation og hurtig
installation. Projektet tilvejebringer dermed et koncept, som gør det enkelt for en bygningsejer at
vælge en integreret energieffektiv renovering, fordi konceptet nemt og omkostningseffektivt kan
anvendes på hans bolig(er)
Ansvarlig organisation
Teknologisk Institut. Energieffektivisering og ventilation
Gregersensvej 1
DK-2630 Taastrup
Tel.: 72202000, Fax 72202019
E-mail: info@teknologisk.dk Website: www.teknologisk.dk
Projektleder/medarbejdere
Grimmig, Mikael; Klint, Jakob (Kuben Management); Banke, Per (Danfoss); Kuehn, Susanne
(Rockwool); Thyregod Jensen, Torben (VELUX); Dam Hansen, Morten (Niras); Vejsig Pedersen,
Peder (Cenergia); Rasmussen, Jesper (BO-VEST); Holt Christensen, Anne Marie (Albertslund
Kommune)
Samarbejdende organisation(er)
Kuben Management; Danfoss A/S; Rockwool A/S; VELUX Danmark A/S; Niras A/S; Cenergia
Energy Consultants; BO-VEST; Albertslund Kommune
Periode
200807 - 201106
Yderligere information
Finansierende organisation: Energistyrelsen, Copenhagen (DK) Program: EUDP-2008 . Related to
ENS-64009-0252
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Finansiel information
Total finansiering: 17.939.000 DKK
EUDP-tilskud: 5.500.000 DKK
Selvfinansiering: 642.000 DKK
Kuben Management: 777.000 DKK
Cenergia: 415.000 DKK
Niras: 770.000 DKK
VELUX: 1.200.000 DKK
Danfoss: 1.200.000 DKK
Rockwool: 1.200.000 DKK
BO-VEST: 2.665.000 DKK
Albertslund Kommune: 3.570.000 DKK
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Bilag H
CD med interviews.
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