
BOLIG  ENERGI  SKOLE
godboligenergi.dk

Frederikshavn Boligforening sammen med TANKEGANG 



HØJBO i Frederikshavn
belønnet af Energiforum Danmark for

”Prisværdig energi adfærd”

God boligenergi
Det er helt nødvendigt, at beboere ændrer adfærd, når de flytter 

tilbage i en energirenoveret lejlighed. Resultaterne viser, 
at en BoligEnergiSkole og et Smileypanel giver beboerne 

det helt nødvendige værkstøj og en god boligenergi. 
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Frederikshavn Boligforening har besluttet en 
meget ambitiøs energipolitik. HØJBO er en 
af boligforeningens mindste og ældste afde-
linger, og den blev udvalgt som testejendom, 
hvor mulige indsatser til energirenovering 
skulle afprøves. Projekt ”Det energi-balan-
cerede hus” blev startet i samarbejde med 
entreprenørfirmaet TRIGON AS, ingeniørfir-
maet NIRAS og Institut for Byggeri og Anlæg 
på Aalborg Universitet.

Allerede ved helhedsplanlægningen viste 
det sig, at det ikke alene var en teknisk og 
økonomisk udfordring. Der var, ikke mindst, 
et udtalt behov for at ændre beboernes for-
ståelse for nødvendigheden af at ændre ad-
færd, når de flyttede tilbage til en helt ny 
tæt og energi-renoveret bolig. Det var her 
behovet for og ideen til BoligEnergiSkolen 
opstod. Det at fastholde en ændret adfærd 
blev den store udfordring ved udviklingen 
af konceptet til en BoligEnergiSkole, og det 
førte til opfindelsen af smileypanelet.

BoligEnergiSkolen lykkedes, men ikke som 
en skole. Beboerne nægtede at gå mere i 

skole. Det blev en individuel og digital Bolig-
EnergiSkole. En kombination af hjemmeside 
og smileypanel i samarbejde med ambas-
sadører og ejendomsfunktionær. 

Smileypanelet blev sjovt nok projektets 
ikon. Det er smileyerne, beboere, pressen 
og alle andre taler om og kan huske. Smiley
panelet er blevet et brand i hele landet for 
energirenovering af HØJBO i Frederikshavn.      

BoligEnergiSkolen med smileypaneler er 
også gennemført i et nybyggeri, Sæby 
Strand, som i september fik NBO Bostadspris 
2014 – det bedste nye boligbyggeri i Norden. 
BoligEnergiSkolen er specifikt nævnt i moti
vationen.

I oktober 2014 blev projekt HØJBO vinder af 
Energiforum Danmarks pris: 
”Prisværdig energi adfærd”
En direkte årsag var BoligEnergiSkolen.



Helt grundlæggende
BoligEnergiSkolen er en del af Frederikshavn Boligforenings projekt
”Det energi-balancerede hus”. En total energirenovering af HØJBO, 

en lille toetagers afdeling fra 1951. BoligEnergiSkolen er støttet 
af midler, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter stiller 

til rådighed for forsøg og udvikling i den almene boligsektor.
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Idéen med den helt nye BoligEnergiSkole er 
at gøre beboerne til medejere af renoverin-
gen og lære dem at bo i en tæt og ventile-
ret lejlighed med moderne og miljørigtige 
energiløsninger.

Beboerne skal vænne sig til en række nye 
vaner, når de flytter ind i de renoverede 
lejligheder. Udluftning, varmestyring og 
nye daglige rutiner skal sikre, at de får et 
godt og sundt indeklima i deres boliger. Det 
kræver mere information end blot et brev 
eller en pjece.

Målet er, at beboerne gennem et uddan-
nelsesforløb bliver trygge ved at bo og leve 
energirigtigt i deres nyrenoverede lejlighed. 
De skal under forløbet lære, hvordan de 
bruger el, vand, varme og ventilation mest 
energirigtigt, og de skal blive i stand til at 
dele viden og erfaringer med hinanden.

BoligEnergiSkolen skal kunne håndtere føl-
gende udfordringer:

Beboerne skal opleve, at den energirenove-
rede afdeling er deres projekt, deres bolig 
og deres ansvar.
Beboerne skal umiddelbart kunne tjekke de-
res aktuelle energiforbrug og luftfugtighe-
den i lejligheden på en enkel og overskuelig 
måde.
Beboerne skal på en hjemmeside kunne 
hente nyttig viden om energi og forbrug og 
få nyheder og yderligere vejledning fra bo-
ligforeningen.

BoligEnergiSkolen er nu gennemført i den 
lille og gamle afdeling HØJBO, og efter-
følgende i den store og nye afdeling Sæby 
Strand. Begge steder med succes for både 
økonomi og adfærd. Ved helhedsplaner i 
andre afdelinger oprettes nu også lokale 
BoligEnergiSkoler.

Boligenergiskolen er gennemført i samar-
bejde med kommunikationsfirmaet Tanke-
gang og firmaet Soft&Teknik, som udvikler 
teknologi til automatisering.

Logo for 
BoligEnergiSkolen 

som blev til
godboligenergi.dk



Et læringsforløb
Skoleformen endte med at blive et individuelt selvstudie, 
som foregik overvejende digitalt. Alt sammen for at være 

forberedt til en daglig eksamen efter indflytning. 
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Beboere og aktører
Formand, bestyrelse og ejendomsfunk-
tionær i afdeling HØJBO blev interviewet 
om deres opfattelse af en BoligEnergi-
Skole. Inter viewet blev gennemført af det 
kommunikations firma, som Frederikshavn 
Boligforening havde ansat til at udvikle hele 
BoligEnergiSkolen. 

Design og proces
Det første, beboerne meldte ud var, at de 
ikke havde det godt med ordet skole. Skole-
gang var de færdige med. Og de havde heller 
ingen ønsker om at involvere sig socialt med 
hinanden.

Så allerede inden skolen var i gang, blev 
den nedlagt. Skoleformen blev individuel 
læring, gennemført digitalt, suppleret med 
møder og ekskursioner, der fungerede som 
workshops.

På den baggrund blev der designet et forløb 
med en række aktiviteter, som skulle gen-
nemføres før, under og efter byggeperioden. 
Også design af medier blev påbegyndt – spe-
cielt opbygning og indhold til hjemmesiden.    
 

Praksis og læring
Virkeligheden kom til at bestå af selv- 
studier, workshops og daglig eksamen efter 
 indflytning:

● Selvstudier på hjemmesiden eller i til sva-
rende analogt hæfte med viden og gode 
råd om vand, varme, el og fugt.

●  Workshops med andre beboere,    ejen 
domsfunktionær og teknikere fra bygge-
riet.

●  Eksamen: Efter indflytning kan hver be-
boer aflæse sin egen energiadfærd på 
smileypanelet, der er monteret i entreen 
i hver lejlighed.

Aalborg Universitet har undervejs medvirket 
til at udarbejde analyser og interviews med 
forskellige lokale beboere. 
Bygherren, hovedentreprenøren og kom-
munikationsrådgiveren har dannet en følge-
gruppe i hele projektperioden. 

Her er skitsen til BoligEnergiSkolen
som i den digitale udgave bestod af 

en hjemmeside med en facebookgruppe, 
nogle medier og et smileypanel 

og nogle workshops, der skabte ambassadørerne 

Boligenergiskole

Sæby Strand
Skolen kommer til at bestå af nogle få 
møder, selvstudie på hjemmeside, pjece 
og facebookgruppe.

 

men vises på hjemmesiden.
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energirigtige lejlighed.

Flyeren har tre korte budskaber:
Du flytter ind i en moderne og energi-
rigtigt lejlighed. 
Det kræver en lidt anden adfærd, end 
du er vant til. Monitoren gør det nemt 
for dig at tjekke dit forbrug og se om 
ventilationen kører korrekt.
Når hele byggeriet står klar, holder vi 
et møde, hvor du får at vide, hvordan 
du bruger monitoren i det daglige.



Koncept BoligEnergiSkole
Konceptet består af hjemmeside + smileypanel + ambassadører. 

Alt sammen anvendt i aktiviteter gennemført 
før, under og efter energirenoveringen.
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Aktiviteter
Aktiviteter før beboeren flytter til genhus-
ning et andet sted: 

●  Kampagne for at fortælle beboerne om 
BoligEnergiSkolen, og motivere dem til at 
deltage. 

●  Introduktion af pensum: Hjemmeside og 
hæfte med operationel information.

Aktiviteter under energirenovering – selve 
byggeriet:
●  Workshop med overskrifter som energi-

kilder, apparater eller vaner og adfærd.

●  Ekskursioner til eget byggeri og til andre 
tilsvarende byggerier.

Aktiviteter efter indflytning i energirenove-
ret lejlighed:

●  Indflytning: Ambassadør og ejendoms-
funktionær introducerer nye apparater i 
lejligheden inkl. smileypanelet. 

●  Åbent hus, hvor hele byen inviteres til at 
se det energibalancerede hus og forskel-
lige energirenoverede lejligheder.

Tidslinje
Alle aktiviteter i projektperioden er udfor-
met som en tidslinje, som beskriver hver 
aktivitet i forhold til: Motiv, indhold, del-
tagere, medier og det ønskede resultat af 
aktiviteten. 

Medier
Medier er også en central del af konceptet, 
så her en kort opremsning af de vigtigste 
 medier,          som er frit tilgængelige på almennet.dk 

●  Designlinje og logo til BoligEnergiSkolen

●  Design og indhold til hjemmesiden god-
boligenergi.dk 

●  Design af Facebook profil på boligforenin-
gens hjemmeside

●  Hæfte om energirigtig adfærd

●  Flyer med information om smileypanel

●  Invitationer til workshop og ekskursioner 

●  Påmindelser om aktiviteter på mail og sms

En del af helhedsplanen
Beboerne ønsker at få konkret viden om 
energi sat ind i en større teknisk sammen-
hæng. Og beboerne ønsker ikke mindst at 
blive involveret i hele planlægningen af en 
energirenovering. 

BoligEnergiSkolen bør derfor være en inte-
greret del af den helhedsplan, som udar-
bejdes i forbindelse med renovering af en 
afdeling i boligforeningen. 

Konceptet består grundlæggende af fire ting:
Hjemmeside, smileypanel, ambassadører 

med nogle aktiviteter, som binder det hele sammen 
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PÅ ONSDAG KL. 19.30 - 21.00
- Se en model af din nye lejlighed
- Hør om dit nye køkken og badeværelse
- Nyd en kop kaffe med hjemmebag

SPRING 
OPVASKEN 

OVER
- VI HYGGER I BYGGEKLUBBEN

KAFFEN ER KLAR :-)

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG

Vand Varme El Fugt

Se mere
Se mere

Se mere
Se mere

Startskærmen – viser smiley for »sidste døgn«



Egen hjemmeside
BoligEnergiSkolens hjemmeside med Facebook og navnet 

GOD BOLIG ENERGI er placeret på Boligforeningens åbningsside 
og linker direkte til viden og dialog om boligenergi i egen afdeling. 

Hjemmesiden kan også søges direkte på godboligenergi.dk
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BoligEnergiSkolen er blevet digital. Informa-
tion og fælles deling af viden og oplevelser 
søges på egen hjemmeside med Facebook. 
Og for hver lejlighed visualiseres den aktu-
elle udvikling i individuelt energiforbrug via 
eget smileypanel.

Hjemmesiden er en central del af Frede-
rikshavn Boligforenings hjemmeside, og åb-
ningssiden er udformet, så den successivt 
kommer til at indeholde en side for hver 
renoveret afdeling i boligforeningen. Forelø-
big er der etableret indhold til hjemmeside 
for to afdelinger: HØJBO og Sæby Strand.

Hjemmesiden indeholder information om in-
stallationer, gode råd om energiadfærd og 
en facebook til dialog om erfaringer. Hele 
indholdet er skabt således, at tekst, bille-
der og eksempler tager udgangspunkt i egen 
lejlighed og afdeling.

Afdelingens hjemmeside redigeres af lokal 
redaktion valgt i afdelingen. På den måde er 
ambassadørerne også blevet en redaktion.

Hertil kommer, at alle boligforeningens 
andre afdelinger kommer med på boligfor-
eningens hjemmeside med egen afdeling, 
godboligenergi og Facebook.

Gå ind på frederikshavnboligforening.dk
Tryk på underside GOD BOLIG ENERGI

du er nu på BoligEnergiSkolens hjemmeside
Her kan du allerede nu finde to af afdelingerne:

HØJBO og Sæby Strand



Smileypanelet
Smileypanelet virker som en kommunikationskanal.

Virkeligheden har vist, at smileypanelet 
er den helt store metafor for både forandring og forankring. 

Alle forstår og taler om smileypanelet – beboere, presse og fagfolk.
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I hver lejlighed er der installeret et smiley-
panel i entreen. Fire smileyer viser, hvordan 
det står til med forbruget af vand, varme, el 
og om luftfugtigheden er ok. Synlighed om 
eget forbrug skaber lyst til at ændre adfærd. 

Smileypanelet skaber vedvarende synlighed, 
og dermed bevidsthed om beboerens egen 
adfærd. Derved påvirkes eget energiforbrug, 
og fastholder effekten på lang sigt. Et motiv 
for udviklingen af smileypanelet var netop, 
at der var brug for en kommunikationsform, 
som havde vedvarende effekt.

Navnet og designet på smileypanelet er 
blevet så populært, at det nu brander hele 
indsatsen. Smileypanelet er nærmest blevet 
en logotype for hele projektet, og smiley-
panelets placering i hver lejlighed er med 
til at fastholde opmærksomheden om god 
boligenergi. 

Det nye samtaleemne i opgangen og afde-
lingen er nu: 
”Hvordan har dine smileyer det i dag?” 

Opbygning
Smileypanelet er et elektronisk monitore-
ringssystem. 
En kontroller indsamler målerdata, som sen-
des til en central database. Frederikshavn 
Boligforening fastsætter forbruget for hver 
lejlighed. Tallene for hver forsyningsart sva-
rer til det, hver lejlighed er sat til i á conto 
betaling. Disse forventede tal sammenlignes 
så med de faktisk registrerede tal i databa-
sen, og vises som en sur eller glad smiley på 
panelet i egen lejlighed. 

HMI visualiseringspanelet kunne også være 
et operatørpanel, en iPad eller Android eller 
Windows tablet. 

De bagvedliggende samlede data effektivi-
serer driften af hele afdelingens forbrug af 
energi. Og på den måde simplificeres også 
Boligforeningens drift af afregningen via fak-
tuel forbrugsmåling i hver lejlighed.

Sådan ser smileypanelet ud
og sådan fungerer det

En forside og flere undersider til 
Vand – Varme – El - Fugt 

  
 

 

Sidste 

  



Klimaambassadørerne
Ambassadører defineres som en nøgle- og energiperson, som bor i en 

renoveret bolig, og som aktivt har deltaget på BoligEnergiSkolen: 
Først og fremmest ved deltagelse på workshops og ekskursioner, 

og som naturligvis også er bruger af hjemmeside og smileypanel.  
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BoligEnergiSkolen blev først og fremmest di-
gital. Beboerne ønskede ikke at gå i skole –      at 
blive involveret socialt. Beboerne ønskede 
at få konkret viden om energi, sat ind i sam-
menhæng med hele renoveringen. Og be-
boerne ønsker meget at blive involveret i 
både planlægning og gennemførelse af  hele 
projektet. 

Alle beboere er blevet introduceret til den 
digitale BoligEnergiSkole med hjemmeside 
og smileypanel, og alle har også fået tilbud-
det om deltagelse i workshops. Nogle har 
valgt at udnytte den digitale del. Og nogle 
har valgt også at deltage i workshops. De 
sidste er vores ambassadører.  

Ambassadørerne bruges som:

●  Vejleder af andre beboere i ejendommen 
i samarbejde med ejendomsfunktionæ-
ren. 

●  Meningsdanner, når Boligforeningen skal 
fortælle andre afdelinger og offentlighe-
den om indsatsen og resultatet af reno-
vering og ny energiadfærd i HØJBO. 

●  Redaktion på afdelingens hjemmeside 
med facebook godboligenergi.dk 

BoligEnergiSkolen bør være en integreret 
del af den helhedsplan, som udarbejdes i 
forbindelse med renovering af en afdeling i 
enhver boligforening. På den måde vil der 
også hele tiden blive uddannet nye ambas-
sadører. 

Nogle beboere havde lyst til mere end selvstudie
De valgte at deltage i nogle workshops

Det fællesskab blev til Byggeklubben
Og deltagerne kom til at fungere som ambassadører



HØJBO i Frederikshavn
Danmarks bedste renovering

Folder_24sider.indd   1 11-08-2014   13:38:58

En samlet vurdering
Her og nu har vi skabt en ny praksis i beboernes energiadfærd. 

Skabt af hjemmesiden godboligenergi.dk – smileypanel i hver lejlighed 
– og ved at gøre en række nøglepersoner til ambassadører. 

Ønsket om en teknologistøttet BoligEnergiSkole er til fulde opfyldt.
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Hjemmesiden giver information om instal-
lationer, gode råd om energiadfærd, og en 
facebook skaber dialog om erfaringer. Hjem-
mesiden dubleres af et analogt hæfte med 
tilsvarende indhold som hjemmesiden.

Smileypanelet fastholder effekten på lang 
sigt. Smileypanelet skaber vedvarende syn-
lighed, og dermed bevidsthed om beboerens 
egen adfærd. Derved påvirkes eget energi-
forbrug.  

Ambassadører er en nøgleperson i ejendom-
men, som brænder for god boligenergi og 
har lyst til at fortælle andre om det. Ambas-
sadøren bidrager med vejledning til naboer, 
som meningsdanner til andre og redaktør af 
afdelingens hjemmeside.  

Succeser
Tre ting er virkelig lykkedes: At skabe en 
digital BoligEnergiSkole. Udvikling og imple
mentering af et smileypanel. Og at få lands-
dækkende opmærksomhed.

Problemer
En central ting har været den helt store for-
hindring: Beboerne vil ikke i gå i skole igen. 
Nogle beboere tillægger ordet skole meget 
negative betydninger. Og andre beboere vil 
kun bruge tid til at modtage viden individu-
elt, og når det passer dem. 

Anbefaling
Beboerne vil gerne deltage i dialog om hel-
heden – planlægning og gennemførelse af 
hele byggeriet. Så ved alle igangværende og 
kommende helhedsplaner i en boligforening, 
bør god boligenergi indgå som et centralt 
emne. 

Den direkte anledning til at tage god bolig-
energi med i processen om helhedsplan er 
også, at der ved alle fremtidige energireno-
veringer bør indføres smileyløsninger.

Kommunikation har været og er helt centralt for et vellykket projekt Det 
er vigtigt at tænke og beslutte en kommunikationsstrategi 

og kommunikationsplan fra starten
På almennet.dk ligger der også et 24 siders hæfte,

som er brugt til at fortælle offentligheden 
om hele energirenoveringen af HØJBO  



BoligEnergiSkole 
er udviklet i et samarbejde mellem

Frederikshavn Boligforening
TANKEGANG a/s
Soft & Teknik a/s

TRIGON a/s


