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SAMMENFATNING

S A M M E N FAT N I N G
PROGRAM
Afklar bygningens tilstand og indeklimaet i
afdelingen. Både fra et teknisk perspektiv og
som beboerne oplever det. Et godt kendskab
til situationen før renoveringen giver et bedre
beslutningsgrundlag for renoveringen og mulighed
for at realisere forbedringerne efterfølgende.
Det skaber også afsæt for at udvikle visionen for
renoveringen. Anvend indeklima-kittet hertil.
Inddrag beboerne i projekteringen gennem
undersøgelser og møder. Sørg for, at deres ønsker
og behov bliver hørt og taget op til overvejelse, når
I udarbejder visionerne for renoveringen.
Sæt indeklima på dagsordenen: Hvad handler
det om, og hvorfor er det vigtigt? Fokus på
indeklima er et vigtigt udgangspunkt for at sikre
sunde boliger, og det er vigtigt at give særligt
bestyrelsen, beboerne og driftspersonalet viden om
emnet allerede i programfasen.

Start måling af indeklimaet før renoveringen.
Målinger og beboerundersøgelser giver et godt
grundlag for renoveringen. Formålet er at få et
mere detaljeret indblik i bygningens tilstand før
renoveringen, og have mulighed for at sammenholde
det faktiske indeklima og energiforbrug før og efter
renoveringen. Inddrag driftspersonalet allerede i
programfasen.

Processen med at få et renoveringsprojekt sat op
kan være lang og uigennemskuelig for beboerne.
Sørg for at holde dem informeret om, hvordan
projektet udvikler sig og hvorfor.
Vær grundig i valget af tekniske løsninger.
Vær særligt opmærksom på de tekniske løsninger
der påvirker indeklimaet. De skal grundigt
kvalitetssikres, og både Passivhus og DGNB
certificeringerne indeholder procesredskaber til
dette.

PROJEKTERING
Beskriv renoveringens indflydelse på energiforbruget
og indeklimaet. Det endelige projektmateriale
skal præsentere de forventede energibesparelser
og forbedringer af indeklimaet. Lige så vigtigt er
det, at projektet beskriver den efterfølgende drift
af systemerne og den adfærdsændring, der kræves
af beboerne.

FRA RENOVERING TIL
DRIFT
Oplær driftspersonalet i de nye installationer.
Nye tekniske løsninger afviger meget fra de mere
traditionelle, og særligt ventilationssystemet har en
afgørende rolle for at sikre et godt indeklima i en
nyrenoveret og tættere bygning.
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Indreguler ventilationsanlægget og andre tekniske
anlæg, så de fungerer optimalt. Det rigtige luftskifte
skal sikres, så det opfylder bygningsreglementet,
anbefalingerne fra projektmaterialet og passer til
hverdagen i boligerne.
Rådgiv beboerne om hvordan de kan opnå
et godt indeklima. Der skal gives konkrete råd
og handlingsanvisninger til beboerne, som er til
at forstå, så de er rustet til at tage den renoverede
bolig i brug. Beboerne skal også motiveres gennem
forståelse af deres egen adfærd, og af hvordan de
selv påvirker indeklimaet.
Beskriv såvel processen som resultatet for at
forklare beboerne om de forandringer, der er sket
i boligen, og hvilken betydning det har for dem og
deres indeklima.
Følg op på renoveringen med faktiske målinger
af indeklima og energiforbrug. Med faktiske
målinger kan det dokumenteres, om renoveringen
har givet de ønskede resultater, og hvad det kan
skyldes, hvis ikke det er tilfældet.

Kortlæg beboernes syn på indeklimaet i de
renoverede boliger efter renoveringen. En evaluering
kan være et redskab til at lære af renoveringen og
målrette indreguleringen af de tekniske systemer.
Foretag en evaluering, når beboerne har boet
i den renoverede afdeling et stykke tid. Hvordan
oplever de indeklimaet i de nye boliger, og hvordan
er deres adfærd? Evalueringen kan være et redskab
til at lære af renoveringen, hjælpe beboerne og
målrette indreguleringen af de tekniske systemer.
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INDLEDNING
RENOVERING OG
INDEKLIMA I DEN
ALMENE SEKTOR
Den almene sektor er i fuld gang med at
modernisere og energirenovere den eksisterende
boligmasse. Det sker med en ambitiøs målsætning
om at opnå et markant lavere energiforbrug og et
forbedret indeklima.
Desværre er der mange eksempler på, at de
forventede forbedringer af indeklimaet og et
lavere energiforbrug ikke står mål med de faktiske
resultater. Boligafdelingernes store investeringer
giver altså ikke de forbedringer, der blev aftalt eller
lovet inden renoveringerne.
De svigtende resultater kan have forskellige
årsager. Det kan være uigennemsigtige og uklart
formulerede krav, teoretiske energiberegninger,

der ikke svarer til forholdene i virkeligheden,
fejl i projektmaterialet, fejl under byggeriet,
driftspersonalets indstilling af de tekniske anlæg,
eller beboernes adfærd. Uanset årsagerne, dæmper
de mangelfulde resultater den generelle lyst til at
igangsætte nye renoveringsprojekter, hvilket denne
vejledning ønsker at rette op på.
Når en boligafdeling skal renoveres, er det
primært fordi afdelingen har et vedligeholdsefterslæb, og i den forbindelse vil der være
økonomisk basis for at sikre en kombination af
et lavere energiforbrug, bedre indeklima, nye
faciliteter til beboerne og for at muliggøre en
mere effektiv drift af ejendommen. Kort sagt
skal bygningen gøres mere tidssvarende og give
beboerne højere livskvalitet.

Beboernes ønsker til forbedringer og ombygninger
kan imidlertid spænde langt bredere og eksempelvis
relatere sig til ændringer i boligernes indretning,
eller de fælles arealer og funktioner. En succesfuld
renovering og modernisering forudsætter at
beboerne har indflydelse på renoveringens indhold,
proces og økonomi.
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MANUALEN
Denne Best-Practice Proces Manual er en
helhedsorienteret vejledning, der har til formål at
sikre en god proces og de bedst mulige resultater,
når en boligafdeling skal renoveres.
Vejledningen fungerer som en guide gennem de
enkelte faser i en renovering af alment boligbyggeri
og giver nogle gode råd til hvordan en sådan
renovering kan gribes an. Vejledningen illustrerer,
hvor komplekst det er at skulle renovere og giver
en række anbefalinger til, hvordan en renovering
kan håndteres i de forskellige faser, fra idéoplæg
til det konkrete byggeprojekt og den efterfølgende
drift. Vejledningen sætter fokus på indeklimaet,
aftalerne mellem projektets parter, og inddragelse
af beboerne.

Vejledningen har tilknyttet et Indeklima-Kit,
der er et konkret og operationelt værktøj til
at vurdere indeklimaet. Derudover rummer
vejledningen en række værktøjer, der knytter sig
til de problemstillinger, der kan opstå i de enkelte
faser af en renoveringsproces. <Henvisning til
indeklima-kit>
Vejledningen vil løbende referere til konkrete
byggesager, særligt renoveringen af Birkevænget,
idet projektet fulgte denne proces med såvel
indeklimamålinger som hjemmebesøg og
interviews med beboerne.
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LÆSEVEJLEDNING
Vejledningens kapitler og vejledningens tilknyttede
værktøjer er udarbejdet på en sådan måde, at de
kan læses uafhængigt af hinanden. Det er således
ikke nødvendigt at læse eksempelvis kapitlet om
program, hvis vejledningen skal anvendes som
hjælp til kontrakter eller kvalitetssikring.
En energirenovering kan betyde mange ting.
Det kan både være en gennemgribende fysisk
helhedsplan med støtte fra Landsbyggefonden eller
mindre forbedringer, der rækker ud over, hvad
der kan opnås ved selvfinansiering. Vejledningen
kan bruges ved samtlige moderniserings- og
renoveringsprojekter af almene boliger, hvor
renoveringen har betydning for energiforbruget
og indeklimaet, og anbefaler modeller til både
organisering, aftaler og drift.
Vejledningen er opdelt i faser og kan bruges
som opslagsværk ud fra hvilket trin renoveringen er
nået til. Det er ikke sikkert alt materialet er relevant i
enhver renovering, så slå ned i den del af materialet,
der passer til hvor i renoveringsprocessen du er, og

brug de dele af materialet du har behov for.
Vejledningen følger overordnet AlmenNets
almindelige procedure for renoveringsprojekter og
er opdelt i følgende kapitler:
PROGRAM:

Opstart af renoveringen, Skema
A godkendelse og eventuelt støttetilsagn fra
Landsbyggefonden.
PROJEKTERING:

Udbud, aftaler, det endelige
hovedprojekt og Skema B godkendelse.
FRA RENOVERING TIL DRIFT:

Styring af byggeriets
fremdrift og samarbejde med beboerne samt
overgangen fra byggeri til drift, vedligeholdelse
og eftersyn.

Vejledningen henvender sig først og fremmest
til beboerdemokratiet som formel bygherre for
renoveringsprojektet. Men også projektlederen fra
byggeafdelingen, driftspersonalet, den eksterne
rådgiver og entreprenøren kan få gavn af denne
vejledning.
Vejledningen har tilknyttet konkrete værktøjer,
der er nyttige i en række specifikke situationer og
i renoveringsprojektets forskellige faser. Indeklima
kittet er særligt vigtigt som det primære værktøj
til at sikre et godt indeklima, og giver en trinvis
vejledning i at håndtere de forskellige udfordringer,
der kan være med indeklima. Indeklima kittet
rummer et sæt redskaber, der kan anvendes på et
hvilket som helst tidspunkt i en renoveringsproces,
både hvis der skal foretages en afsøgning om der
er problemer med indeklimaet, eller hvis det skal
sikres, at aftalerne om indeklima og energiforbrug
bliver overholdt efter en renovering.
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Derudover har vejledningen tilknyttet redskaber
til kontraktindgåelse, beboerunderøgelser og
baggrundsviden. Værktøjerne er vedlagt som bilag
til selve vejledningen. De kan desuden anvendes
ved at klikke direkte på det henvisende link eller på
projektets hjemmeside (link).

www.almennet.dk

Projektledelse af almene bebyggelsers renovering
og fremtidssikring (link)

Mere generelt henvises der til AlmenNets
vejledninger, hvor du kan læse mere om den
samlede proces.
Helhedsplanlægning og myndigheds samarbejde
(link)

Beboerdemokratisk proces (link)

Byggeven (link)
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FAKTA OM

INDEKLIMA
HVAD ER ET GODT
INDEKLIMA
Indeklimaet i en bolig afhænger af en række
forskellige faktorer. Luftkvaliteten påvirkes af både
personer og deres adfærd, ventilation, kemiske
stoffer i luften og luftcirkulation i boligen.
Oplevelsen af et godt indeklima varierer fra person til
person, og er meget knyttet til komforttemperatur,
akustik og lys. Faktorer som eksempelvis alder,
helbred, påklædning, fysisk aktivitet, følsomhed og
brug af boligen har indflydelse på den individuelle
oplevelse af indeklimaet i en bolig.
Teknisk vil indeklimaet blive betegnet som
godt, hvis komforttemperaturen er 19-22 ˚C,
luftfugtigheden er på 30-50 %, og CO2 niveauet
er under 800 ppm.
I
praksis
varierer
den
ønskede
komforttemperatur dog væsentlig mere, og generelt

opleves indeklima meget individuelt. Oplevelsen er
også afhængig af, hvor meget vi selv er i stand til
at påvirke det oplevede indeklima ved at justere
temperatur og ventilation samt identificere,
hvorfor der opstår eksempelvis tør luft og irritation
af luftvejene. Det er afgørende for livskvaliteten,
at beboerne selv har mulighed for at påvirke
indeklimaet efter deres individuelle behov.
En bygnings varme- og ventilationssystemer
skal sikre at temperatur og luftkvalitet er i orden.
Men beboerne har via deres adfærd stor indflydelse
på det faktiske indeklima, og ringe indeklima
kan skyldes eksempelvis manglende udluftning
og rengøring, forskellig indstilling af termostater,
møblering op ad kolde vægge og lukkede døre
mellem de enkelte rum.
Ventilation og udluftning er afgørende for
at kunne fjerne CO2 og kemiske stoffer i luften.
Nye byggematerialer og bygningsdele kan i høj
grad belaste den indendørs luftkvalitet med
kemiske stoffer. Men også eksempelvis nye møbler,

tæpper, køkkener og elektronik kan indeholde
kræftfremkaldende stoffer som formaldehyd, der
afgasser over flere år, og som er vigtige at fjerne fra
luften. Særligt børneværelser er belastet af kemiske
stoffer og højt CO2 niveau.
Der er altså det oplevede indeklima, der er
knyttet til komfort, og det skjulte indeklima, der
er knyttet til de skjulte helbredsmæssige faktorer.
Et dårligt indeklima kan være en væsentlig
belastning for vores sundhed og fysiske velvære.
Omvendt kan et godt og sundt indeklima løfte
vores livskvalitet.
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FAKTA OM

BÆREDYGTIGHED OG LIVSKVALITET
I ALMENT BOLIGBYGGERI
Hele udgangspunktet for bæredygtighed er at opnå
den bedste livskvalitet. I alment byggeri betyder
det grundlæggende, at byggeriet og de tekniske
løsninger skal have en kvalitet, så bygningerne får
langsigtet værdi, at byggeriet skal være sundt og
rart at bo i, og at de økonomiske prioriteringer skal
være sammenhængende.

Det sundhedsmæssige
aspekt
Hvordan en bolig er tegnet og indrettet kan
have stor betydning for vores fysiske og psykiske
sundhed. Eksempelvis kan blød stoflighed, visuel
kontakt med grønne udendørs arealer og rigeligt
dagslys øge livsglæden og have direkte helende
effekt. Afgasning af kemiske stoffer fra materialer
og indretning kan være direkte sundhedsskadelige.
Både indretning og materialer skal altså også
prioriteres for at sikre et sundt byggeri.

Det økonomiske aspekt

Det sociale aspekt

I alment boligbyggeri har boligselskabernes
investeringer de primære overordnede formål at
minimere huslejen, fremtidssikre ejendommen og
øge livskvaliteten for beboerne. Omkostningerne
ved en energirenovering skal holdes op imod
disse hensyn. Energirenoveringer sigter ofte
mod energibesparelser, da det kan give nogle
økonomiske besparelser for beboerne, men
økonomisk bæredygtighed er også afhængig af, om
et byggeri har langsigtet værdi og høj kvalitet.

Boligen er ramme om beboernes tilværelse,
og det er afgørende, at boligen understøtter
beboernes livskvalitet og sundhed. Samtidig er
energiforbruget, og dermed den økonomiske
bæredygtighed, afhængig af beboernes adfærd, og
derfor er det afgørende også at iagttage beboernes
oplevelse og adfærd. Faktorer som komfort og
social udadvendthed kan være med til at sikre den
bedste livskvalitet for beboerne.

”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige
generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.”

(Brundtland-rapporten 1987)
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CENTRALE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
I BEBOERHØJDE
VIRKEMIDLER FRA CASE
STUDIET
Hvad er vigtigt for beboerne, når I energirenoverer?
På denne liste finder du en række opmærksomhedspunkter samt forslag til, hvordan den bedste
proces skabes for beboerne.

Skab overblik i processen
Problemstilling: Renoveringsprocesser er
lange, komplekse og foranderlige. Det kan være
svært for beboerne at få overblik over, hvad der sker
hvornår og hvorfor, og hvordan det alt sammen
kommer til at påvirke dem og deres hverdag.
Løsning: Giv beboerne konkret viden
om, hvad der skal ske og hvornår, samt hvilken
betydning det vil få for dem (skal de eksempelvis
sove i stuen nogle dage?), og hvad de selv skal gøre

(lukke håndværkere ind, rydde vindueskarme og
lignende). Sørg for at bruge et overskueligt format
til at informere beboerne. For mange og lange
breve gør bare beboerne forvirrede på et højere
plan. Udpeg desuden en person, beboerne selv kan
henvende sig til, når de har brug for information.

Forklar om ændringerne
Problemstilling: Beboerne oplever ofte,
at renoveringsprojektet ændres undervejs, og at
resultatet derfor ikke bliver helt som det, de har
været med til at vedtage. Det kan give beboerne en
følelse af ikke reelt at være blevet hørt i projektet,
og sætte negative rygter i gang i afdelingen.
Løsning: Forklar beboerne, hvad der ændrer sig
i løbet af processen og hvorfor. Dette kan dels gøres
via informationsmateriale og beboermøder under
renoveringen, og som en del af den evaluering, I
laver med beboerne, når renoveringen er afsluttet.

Sæt fokus på indeklima
Problemstilling: Indeklima er noget, de fleste
ikke tænker over i deres hverdag. Det er så at sige
usynligt, så længe vi trives i vores hjem, og luften
ikke føles dårlig. Det er derfor heller ikke noget,
der nødvendigvis gøres en indsats for.
Løsning: Sæt fokus på indeklima og forklar
beboerne, at indeklimaet har betydning for såvel
deres sundhed som energiforbruget

Sæt beboerne i stand til
at skabe et godt indeklima
Problemstilling: Ændringerne i boligen gør
det svært for beboerne at gennemskue, hvordan
de sørger for at have et godt indeklima. Er det
eksempelvis stadig en god ide at lufte ud, når der er
kommet ventilation med varmegenvinding?
9
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Løsning: Hjælp beboerne med at få indstillet
de nye anlæg i boligen og udpeg, hvor de selv aktivt
kan gøre en indsats for at skabe et godt indeklima
i bolig. For eksempel med jævnlig udluftning og
grundigere rengøring.

Hjælp beboerne med
problemerne i den nye
bolig
Problemstilling: De nye tekniske installationer
kan skabe opstartsproblemer, og beboerne kan være
utilfredse med ting, hvor resultatet ikke lever op til
deres forventninger.
Løsning: Lyt til beboerne, hjælp dem efter bedste
evne og forklar dem, hvorfor nogle ting ikke kan være
anderledes. Eksempelvis, at en emhætte suger mindre,
når den bliver tilkoblet ventilationsanlægget, end når
den har sit eget aftræk. Det vigtige er, at beboerne ikke

affejes med en besked om, at det er dem, det er galt
med, men at de som minimum føler sig hørt.

V æ l g l ø s n i n g e r, s o m
beboerne selv kan være
med til at indstille
Problemstilling: Når
eksempelvis
et
ventilationsanlæg styres centralt, gøres den enkelte
beboer magtesløs over for de gener, de kan opleve
med anlægget, såsom problemer med træk eller
støj. Dette kan dels føre til, at beboerne gøre noget
uhensigtsmæssigt og måske stopper ventilerne til,
dels er det meget skadeligt for beboernes trivsel i
boligen.
Løsning: Vælg løsninger, hvor der er mulighed
for en vis grad af brugerindstillinger, så beboerne
selv kan skrue op og ned for luftskiftet i deres
lejlighed, hvis de oplever, at luften bliver for tør.

Ud over disse særlige opmærksompunkter er det
generelt vigtigt at arbejde med beboerinddragelse
i renoveringsprocessen. Læs mere herom
i Beboerdemokratisk Proces & Byggeven
<Henvisning til Beboerdemokratisk Proces &
Byggeven>
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PROGRAM
Dette kapitel henvender sig til beboerdemokratiet,
projektlederen fra byggeafdelingen og den eksterne
rådgiver.
Når der skal renoveres, er det indledende program
og efterfølgende projektforslag det første, der
skal udarbejdes. Programmet indeholder idéerne,
visionerne og vilkårene for en renovering.
Projektforslaget beskriver mere konkret, hvordan
det skal se ud, altså en bearbejdning af idéerne. I
forbindelse med større renoveringer med støtte fra
Landsbyggefonden er det en fysisk helhedsplan, der
skal udarbejdes først. I dette afsnit får du konkret
viden og værktøjer til at arbejde med indeklima i
den indledende fase, opdelt i:
OPSTART OG IDÉUDVIKLING
OG
PROJEKTAFKLARING OG GODKENDELSE

OPSTART OG
IDÉUDVIKLING
I dette afsnit vil du få svar på følgende spørgsmål:
Hvorfor er det vigtigt at fokusere på indeklima,
når en energirenovering påbegyndes?
Hvad skal jeg vide om bygningen og beboerne
inden jeg går i gang?

projektet lever op til målene, når projektet granskes
i hver fase gennem hele renoveringsprojektet.
Det er vigtigt at skabe et solidt grundlag for de
beslutninger, der skal træffes, både når visionen og
de første idéer opstår, og når projektet bliver mere
konkret. Derfor er det afgørende at have en grundig
viden om den eksisterende bygning og beboerne i
ejendommen.

Eksempel fra renovering af en boligforening:
Inden renoveringen oplever mange beboere træk

Indblik

i lejligheden. De fortæller, at de fryser, at der er

Når I begynder at renovere eller energirenovere, er
der meget at tage stilling til. Forventningerne og
mulighederne skal afvejes i forhold til hinanden,
og målene for renoveringen skal formuleres ud
fra dette. Målene er afsæt for de konkrete dele
af renoveringsprojektet, og det skal vurderes om

det trækker. Stearinlys står endda og blafrer, når

meget fodkoldt, og at de kan mærke, hvordan

det blæser udenfor. Nogle beboere føler, de kan
kompensere for den udefrakommende kulde ved at
skrue op for radiatorerne, mens andre oplever, at
der er koldt, uanset hvor meget de skruer op.

(Byg gesag: Birkevænget, opført 1990)
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FAKTA
Hvorfor er indeklima så vigtigt i forbindelse med renoveringsprojekter?

Det er tre grunde til at indeklima er vigtigt for både beboerne og boligafdelingen. Vi lever omtrent
halvdelen af livet i vores hjem. Boligens indeklima er afgørende for vores sundhed og velvære.
Mangelfuld udluftning og ventilation kan, i lighed med for lav eller høj temperatur, være direkte
skadeligt for såvel mennesker som bygning. God varmekomfort og udluftning er ligesom gode
dagslysforhold, afgørende for kvaliteten af en bolig.

En gennemgribende renovering betyder, at en bygning bliver velisoleret og tæt, og det medfører, at
boligernes indeklima ændrer sig markant. Dette stiller nogle helt nye krav til beboerne, de tekniske
anlæg, udluftning, solafskærmning og reguleringen af varme.

Der findes en række eksempler på energirenoveringer, hvor det faktiske energiforbrug og indeklima
ikke matcher det gode indeklima og lave energiforbrug, som lejerne blev stillet i udsigt. En
undersøgelse viser, at boligafdelingerne i gennemsnit kun fik 50 % af den forventede reduktion af
https://www.bygst.dk/media/323037/

varmeforbruget ().

Erfaring-med-energirenovering-Niras.pdf?Aspx
AutoDetectCookieSupport=1

NIRAS: Analyse af praktiske erfaringer med ener girenovering for Bygningsstyr elsen
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Husk at tænke på indeklimaet, når der skal
renoveres: En nyrenoveret bygning med øget
isoleringstykkelse bruger markant mindre
energi. En nyrenoveret bygning bliver også mere
tæt. Det betyder, at indeklimaet bliver mere
sårbart, og at korrekt dimensioneret mekanisk
ventilation får afgørende betydning, når det skal
sikre tilstrækkeligt luftskifte samtidig med et lavt
energiforbrug. Mangelfuldt luftskifte betyder at
luftfugtigheden, koncentrationen af CO2 og andre
gasser og partikler i luftet bliver høj og derved
sundhedsskadelig. Det giver typisk også fugtgener
og risiko for skimmelsvamp med langsigtede skader
på bygningen til følge. Som bygherre kan du få
mere viden ved at læse i bilaget <Henvisning til
Viden om … >

OPMÆRKSOMHEDS
PUNKTER
Ofte handler renoveringer om, hvordan bygningen
kan optimeres for at reducere energiforbruget, eller
om nedslidte bygningsdele, der skal udskiftes.
Overvejelser om økonomi kan hurtigt tage
fokus. Men det er vigtigt at huske på, at det vigtigste
i en bolig er, at den sikrer den bedste livskvalitet og
sundhed for beboerne, sådan som det er beskrevet
i faktaboksen ”Bæredygtighed og livskvalitet i
alment boligbyggeri”. Derfor er det nødvendigt
først og fremmest at fokusere på, at indeklimaet er
godt, og boligerne passer til beboernes behov, og
dernæst sørge for at mindske energiforbruget.
Det er helt almindeligt, at økonomi fylder
meget og bliver afgørende for et renoveringsprojekt.
Men prioriteringen skal i udgangspunktet være
omvendt. Vi renoverer for at få et godt indeklima

og gode boliger, og dernæst for at få et lavere
varmeforbrug.
Bestyrelsen kan give et overordnet indblik i
afdelingen, men det er vigtigt også at få et bredere
perspektiv. Se mere om dette senere i afsnittet eller
læs guiden ’Byggeven’. Ved at inddrage beboerne
i renoverings-processen, vil de føle ejerskab over
renoveringen, og det kan bidrage til at fastholde
fokus på livskvalitet og sundhed. Sørg i det hele
taget for, at renoveringen tager afsæt i både
fysiske og sociale forhold i afdelingen, hvordan er
fællesskabet, trivslen og ressourcerne i afdelingen.
En øget månedlig udgift kan få afgørende
konsekvenser for nogle beboeres økonomi. Det
er vigtigt at give beboerne et realistisk billede af,
hvordan renoveringen vil påvirke den samlede
økonomi. Beboersammensætningen har stor
betydning for de økonomiske prioriteringer, og
det er derfor vigtigt at have en løbende dialog med
beboerne og være bevidst om beboernes ressourcer
i den enkelte afdeling.
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Som eksempler fra energirenoveringer viser, bliver
den faktiske besparelse på varmeregningen ofte
mindre end forventet. Årsagerne kan skyldes
mangler i de oprindelige beregninger, bygning,
teknik eller brugeradfærd. Selvom det lykkedes
at halvere en bygnings varmeforbrug, er det ikke
ensbetydende med, at varmeregningen halveres.
Det kan skyldes, at den samlede varmeregning også
omfatter forbruget af varmt brugsvand, der ikke
ændrer sig, selv om bygningen bliver bedre isoleret.
Derudover afregnes fjernvarme som en fast del og
en forbrugsafhængig del. Det er kun forbrugsdelen,
der falder, når behovet for varme bliver mindre.
Beregninger skal udarbejdes og formidles på en
måde, der giver beboerne et tydeligt realistisk
billede af, hvad deres reelle forbrug vil være efter
renoveringen.
Ofte lever de faktiske forhold efter en
renovering ikke op til de lovede besparelser, og
derfor anbefales det, at fokus først og fremmest
rettes mod livskvalitet og sundhed.

ANBEFALINGER
Det anbefales at målene for renoveringen formuleres
i et forpligtende dokument, der er udgangspunkt
for alle projektets faser og afsæt for alle konkrete
beslutninger under idéfasen, programfasen og
projekteringsfasen. Målene og prioriteringerne
skal sammenholdes med renoveringsprojektets
totaløkonomi. Dette er afgørende for beboerne,
da renoveringen i sidste ende har betydning for
deres husleje og forbrugsudgifter. En overordnet
budgetramme skal derfor også være på plads tidligt
i processen.
Initiativer for at forbedre indeklimaet og
energiforbruget i en bolig sker ofte på baggrund
af nogle konkrete problemer i en ejendom. Det
naturlige første skridt er at undersøge ejendommens
nuværende indeklima og energiforhold, samt
beboernes oplevelse af afdelingen. Her er det vigtigt
at være omhyggelig med dokumentationen, for at

skabe de bedste muligheder for at træffe de rigtige
beslutninger.

Begynd med Indeklima
kittet:
Indeklima-kittet er et værktøj til at afklare
en bygnings tilstand og beboernes oplevelse af
indeklimaet. Indeklima-kittet giver en trin-for-trin
opskrift på, hvordan en bygnings tilstand
kan kortlægges og forbedres. <Henvisning til
indeklima-kit>

Foretag en termografisk
måling:
Den
årlige
besigtigelse
af
bebyggelsen
(markvandringen) kan suppleres med en
termografisk måling for at afsløre eventuelle
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utætheder og varmetab. Termografiske målinger
foretages ved den rette temperaturdifferens mellem
inde og ude, ved de rette vindforhold, og i tørt og
overskyet vejr. Se Vejledning i bygningstermografi
udgivet af Teknologisk Institut.
Sæt fokus på den rolle energi og indeklima
har før og efter renovering: Hvilke tiltag kan gøre
afdelingen mere energivenlig? Hvilken betydning
kan det få for forbrugsregnskaberne? Hvilke
tekniske løsninger har indflydelse på indeklimaet?
Hvordan vil indeklimaet i boligerne blive påvirket?
Hvordan skal beboerne agere for at spare på
energien og få et godt indeklima?

Indeklima i et
beboerperspektiv:
Når I vurderer bygningen og diskuterer et
renoveringsprojekt, er det vigtigt, at I ser på
sammensætningen af beboere og deres motivation

og forudsætninger for at skabe et godt indeklima i
deres bolig. Når I planlægger renoveringen, skal I
derfor tage stilling til:

Bygningen som ramme:
Hvilke forudsætninger bygningen giver beboerne
for at skabe et godt indeklima. Hvordan tilstanden
er i den nuværende bygning, om ventilationen
og opvarmningen fungerer optimalt, og om der
er fugtproblemer. Hvor mange af disse faktorer
beboerne selv kan gøre noget ved, og hvordan
forholdene kan forbedres ved at renovere.

Beboernes hverdag:
Hvordan beboernes hverdagspraksis er, og hvilken
betydning det har for indeklimaet i boligen. Nogle
handlinger, såsom udluftning eller indstilling af
radiatorer, er direkte betinget af beboernes ønske

om frisk luft eller varme i boligen. Men de fleste
handler om noget andet; om at få rent tøj, lave
aftensmad til familien eller skabe en hyggelig
stemning.
Uanset hvad den bagvedliggende motivation
er, har handlingerne afledte konsekvenser for
indeklimaet, og de er derfor vigtige at tænke ind,
når afdelingens fremtidige boliger indrettes.

Spørg beboerne:
Ved at lave undersøgelse blandt beboerne kan I få
indblik i, hvordan det opleves at bo i bygningerne,
og hvor der særligt er problemer. I kan lave
undersøgelsen som en spørgeskemaundersøgelse
med hele afdelingen eller få en antropolog til
at udføre interviews med udvalgte beboere.
<Henvisning til Spørgeskema>
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Beboernes ressourcer:
Hvor meget de kan og vil gøre for at opnå et godt
indeklima.
Hvorvidt beboerne kan og vil tage ansvar
for indeklimaet i deres bolig handler til dels om,
hvilke ressourcer de har til at gøre det, og dels om,
hvordan deres viden er om indeklima, og om de
har overskud til at gøre en indsats for det. Men
det handler også om, hvor indstillede de er på at
gøre noget for at opnå et godt indeklima. Om de
er interesserede i at skabe et godt indeklima, eller
de føler, andre ting er vigtigere. Om de mener, at
indeklimaet er deres eget ansvar, eller de ser det
som en opgave, der bør ligge hos ejendomsdriften.
Der kan eksempelvis være tale om beboere
der er begrænset af psykiske problemer, beboere
der ikke har opmærksomhed på indeklimaet, eller
beboere der ikke er blevet oplyst og uddannet i at
håndtere indeklimaet i deres bolig. <Henvisning til
Viden om … >

Danske Funktionærers Boligselskab påtænker en gennemgribende renovering af Gadehavegård.
Ambitionsniveauet er sat højt i opstartsfasen for at opnå et godt indeklima og lavt energiforbrug.
Det er et vigtige pejlemærke for resten af projektet.

Foto: Arkitema Architects.
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PROJEKTAFKLARING OG
GODKENDELSE
I dette afsnit vil du få svar på følgende spørgsmål.
Hvilke overvejelser ar vigtige når renoveringsprojektet udformes, så beboerne inddrages og
indeklimaet bliver optimalt?

Indblik
Nu skal renoveringens indhold besluttes. Der
udarbejdes eventuelt en helhedsplan, og projektet
skal godkendes i afdelingen, i kommunen
og eventuelt af Landsbyggefonden. Når
projektforslaget udarbejdes, skal der tages hensyn
til, hvad det betyder, når husene bliver velisolerede
og tætte.

Et vedvarende godt og sundt indeklima er afhængig
af, at både driftspersonalet og beboerne er oplyst
og kan agere i forhold til at regulere indeklimaet,
eksempelvis med behovsstyret ventilation.
Det er en forudsætning, at både driftspersonale
og beboerne gør sit til, at teknik og adfærd spiller
godt sammen. Særligt i mindre lejligheder med
mange beboere, er det vigtigt at være opmærksom
på ventilation, og hvordan de enkelte beboere
lufter ud.

Hvordan kan kommunikation og inddragelse af
beboerne og driftspersonalet bidrage til at sikre et
godt indeklima?

Eksempel:
Når beboerne præsenteres for et energirenoveringsprojekt, lægges der ofte vægt på muligheden for at
spare på energien. Men de bliver ikke gjort opmærksomme på de problemer, som kan opstå som følge af
renoveringen, og som man derfor bør tage højde for i renoveringen. Eksempelvis risiko for overophedning
af boligen om sommeren eller tør luft om vinteren.
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Principskitse fra passivhus renovering. I eksisterende bygninger er der typisk et stort varmetab.
Med en energirenovering kan man minimere varmetabet og få mere lys ind.
Med ventilation og mulighed for solafskærmning kan indeklimaet reguleres.

(Kilde: r enovering af Gadehavegård)
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OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
Boligen er ramme om beboernes tilværelse og deres
umiddelbare behov, og det er derfor vigtigt, at
ventilationen fungerer og er korrekt indreguleret.
Ellers bliver indeklimaet dårligt og beboerne
oplever gener som træk eller tør luft. Det er
driftspersonalet, der indstiller ventilationen. Det
kan ske, at en beboer lukker ventilationen til på
egen hånd, og det kan resultere i dårlig luft og
fugtophobninger.
Hvis beboerne oplever konkrete problemer
som, at ventilationsanlæg larmer eller leverer
tør luft, er der eksempler på, at de handler
uhensigtsmæssigt og lukker ventilerne til. Derved
skaber de et nyt problem i forsøget på at fjerne
noget, der generer.
Det er almindeligt at et renoveringsprojekt
ændrer sig i løbet af den langvarige proces, det er
at renovere.

Økonomien der knytter sig til et renoveringsprojekt
kan også ændre sig, og det kan medføre at dele af
renoveringsprojektet nedprioriteres. Eksempelvis
kan solafskærming udgå af projektet af økonomiske
hensyn, men det kan give overophedning af
lejlighederne og dermed forringet livskvalitet hos
beboerne. Derfor er det vigtigt at fastholde et
helhedsperspektiv under hele processen og vurdere,
hvordan de enkelte til- og fravalg stemmer overens
med den oprindelige grundlag for projektet, der
blev aftalt med beboerne.

For at højne livskvaliteten hos beboerne og kvaliteten
af prioriteringerne i det enkelte renoveringsprojekt,
er det vigtigt at kende til beboernes behov, der
varierer fra afdeling til afdeling. Måske har
bygningen et meget mørkt gangareal eller opgang,
eller altaner i skygge. Behovet for at etablere altaner,
og for at ændre gangarealerne eller tilføje ekstra
vinduer kan overvejes.

Eksempel fra en boligafdeling:
En beboer fortæller, at hun har lukket sine ventiler, fordi det skaber tør luft og trækker ned på hende, når
hun skal sove. Som løsning har entreprenøren foreslået hende at flytte sin seng, men værelset er for lille
til, at den kan stå andre steder:
Beboeren: ”Der kommer skidt ud i hovedet på mig om natten. De har sagt til mig, at så kan jeg flytte min
seng. Ja tak, hvor skal jeg flytte den hen…?”

(Byg gesag: renovering af Birkevænget)
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Det er afgørende, at bestyrelsen og driftspersonalet
kender til beboernes behov, der kan blive overset i
den komplekse renoveringsproces. Dette gøres ved
for eksempel at indgå i dialog med beboerne og
foretage undersøgelser i afdelingen.

ANBEFALINGER
Der findes ikke én rigtig løsning, når I renoverer.
Renoveringsprojektet skal afspejle en ejendoms
aktuelle udfordringer og problemer, og tage
hensyn til beboernes ønsker og behov. Projektet
skal også forholde sig til de økonomiske rammer,
boligafdelingen er underlagt.

Det vigtigt at være opmærksom på, at
højteknologiske løsninger kan være billigere
at implementere, men væsentligt dyrere i drift
efterfølgende.
Det anbefales at inddrage beboerne eksempelvis
ved design af nyt ventilationsanlæg og placering af
indblæsningsdysser, for at imødekomme trækgener
og optimere placeringen af rørsystemer.

Eksempel:
Som resultat af renoveringen ser beboerne især frem til at få det mere lunt i lejlighederne og samtidig
kunne spare på varmen. For beboerne på 1. sal er altanerne også et stort plus. Beboerne mener, at de
er gode til at lufte ud og har et sundt indeklima. De har forstået, at det vil blive bedre med det nye
ventilationsanlæg, men er usikre på hvordan det konkret skal fungere. Driftspersonalet fortæller, at
det bliver nyt for mange af beboerne at bo i en bolig med automatisk ventilation. De ser en potentiel
udfordring i, at beboerne ikke selv har mulighed for at tænde og slukke, eller skrue op og ned for
ventilationen. Det kan i værste fald betyde, at nogle af beboerne stopper ventilerne til og dermed skaber
problemer i hele systemet.

(Byg gesag: renovering af Birkevænget)
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Det anbefales at inddrage teknisk personale, i
planlægningen af drift, tilsyn og vedligehold af
bygningen.

Styring af processen
Ved større renoveringsprojekter eller fysiske
helhedsplaner
gennem
Landsbyggefonden,
anbefales det at følge anbefalingerne om
proces, kvalitetssikring og indeklima i DGNB
certificeringen, kriterierne for passivhuse og
anbefalingerne i indeklima-kittet. <Henvisning til
indeklima-kit>
Begge certificeringsordninger har elementer
om lavt energiforbrug for ventilation, der kan
sikre både energibesparelser og et godt indeklima,
og som kan benyttes i alle byggesager. Selve
certificeringen af byggeriet er oftest er urealistisk
i den almene sektor, men redskaberne i DGNB
og passivhus standarden kan benyttes til at styre
kvalitetssikringen i alle byggesager.

Når renoveringens indhold besluttes, er det vigtigt
at formulere detaljerede krav til energibesparelser
og forbedringer af indeklimaet. Kravene skal
kunne måles og kontrolleres efterfølgende, så
boligafdelingen har nogle holdepunkter i aftalen
med entreprenøren. Her leverer indeklima-kittet
nogle oplagte redskaber. <Henvisning til
indeklima-kit>

Dialog om projektet
Når renoveringen skal drøftes og behandles, er det
en god idé at byggeudvalget præsenterer renoveringsprojektet på det ekstraordinære afdelingsmøde.
Projektlederen fra boligselskabets byggeafdeling
og den eksterne rådgiver/arkitekt skal være med
for at kunne forklare prioriteringerne, beskrive
mulighederne og svare på spørgsmål fra beboerne.
Læs mere om beboermøderne i <Henvisning til
Beboerdemokratisk proces & Byggeven>
Totaløkonomien er afgørende for beboerne,

da renoveringen i sidste ende har betydning for
deres husleje og forbrugsudgifter. En overordnet
budgetramme skal derfor være på plads tidligt
i processen. Forklar prioriteringerne. Hvor har
organisationen valgt at sætte ind med renoveringen.
Og hvorfor.
Sæt fokus på den rolle energi og indeklima har før
og efter renovering. Hvilke tiltag kan gøre afdelingen
mere energivenlig? Hvilken betydning kan det få for
forbrugsregnskaberne? Hvilke tekniske løsninger har
indflydelse på indeklimaet? Hvordan vil indeklimaet
i boligerne blive påvirket? Hvordan skal beboerne
agere for at spare på energien og få et godt indeklima?
Det er vigtigt at inddrage driftspersonalet under
udviklingen af idé og program, da den fremtidige
drift og vedligehold af bygningen påvirkes af
renoveringen. Tal om de udfordringer der er i dag,
og hvilke forbedringer, der kan give mest værdi.
Hvilke behov er der for oplæring, når renoveringen
er færdig? Har driftspersonalet særlige erfaringer
med installationer i nye renoveringer, der skal tages
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højde for? Sørg desuden for at udnytte den unikke
viden, driftspersonalet har om afdelingens beboere,
og hvordan de vil reagere på de nye tiltag.

Dialog og kommunikation
om indeklima med beboerne
Sørg for at beboerne og driftspersonalet er med
i processen, når projektet udarbejdes. Sørg for at
informere og diskutere indeklimaet med beboerne
og brugergrupperne, så grundlaget for at træffe de
rigtige beslutninger er til stede.

Beboerindflydelse
Dette er et eksempel på tre niveauer for
beboerindflydelse.
Inden
niveauet
for
beboerinddragelse fastlægges, skal renoveringen
begrundes og forventningerne skal afstemmes.
Niveau for beboerindflydelse skal vælges efter

beboersammensætning og beboernes ressourcer,
samt projektets form (nødvendighed, ønsker,
muligheder). Inddragelsen af beboerne aftales
gerne med afdelingsbestyrelsen, og kan være i
form af byggeudvalg eller arbejdsgrupper. For at få
inspiration til processen med at inddrage beboerne,
kan du læse i <Henvisning til Beboerdemokratisk
Proces>

Deltagelse og information
På det første niveau gennemføres en
beboerdeltagelse på informativt niveau. Der
tages hensyn til tilbagemeldinger og forslag fra
beboernes repræsentanter ved planlægningen og i
beslutningsgrundlaget.

Inddragelse
På dette niveau har beboernes repræsentanter
desuden mulighed for at blive konsulteret i

både udviklingen af projektet, dets udførelse og
implementering. Alternativt, hvis den fremtidige
beboer ikke er kendt under planlægningen, kan
de potentielle beboeres interesser varetages af en
repræsentant ved planlægningen af projektet.

Medbestemmelse
Niveau 3 er det mest omfattende. På dette niveau
er der desuden udpeget en særlig beboer konsulent
enten hos rådgiveren eller entreprenøren, der er
medbestemmende gennem hele processen.

Dialog
Gennem studier i forskellige boligforeninger har
vi erfaret, at indeklima er noget, som fylder meget
lidt i beboernes hverdag, og som de har svært ved
at forholde sig til. Det er derfor vigtigt, at I sætter
fokus på og forklarer beboerne om indeklima som
en del af processen omkring renoveringen.
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Forklar beboerne om
indeklima

Analysér afdelingens
indeklima

Tal til beboerne i
øjenhøjde

Mange ser indeklima som noget, der er givet og
automatisk fungerer i boligen. Men man er i høj
grad selv med til at påvirke indeklimaet. Sørg for
at forklare beboerne, hvad det vil sige at have et
godt indeklima, hvilken betydning det har for
deres sundhed, og hvilke af beboernes handlinger
der kan have positive og negative indvirkninger på
indeklimaet. Brug også begreber som fugt, træk
eller mados i stedet for indeklima.

Fortæl beboerne, hvordan indeklimaet i afdelingen
er i dag sammenlignet med lignende boligafdelinger,
og giv dem et billede af, hvad dette skyldes. I kan også
tale om, hvilken indvirkning en energirenovering
vil have på indeklimaet, og hvordan udviklingen vil
være, hvis der ikke renoveres.

Fortæl beboerne om indeklima i et sprog de forstår.
Gør information om renoveringen så konkret,
forståelig og relevant for beboerne som muligt.
Forklaringerne må ikke være for tekniske, og
sørg for at redegøre konkret for, hvordan forskellige
tiltag i forbindelse med renoveringen vil påvirke
indeklimaet i boligerne. Hvad skal beboerne selv
gøre, for at indeklimaet bliver godt?

Eksempel:
En beboer bad sin søn om at tage med til beboermøderne, fordi hun ikke forstod, hvad der blev sagt om
huslejestigningerne:
Jeg blev da nødt til at have en mand med; jeg ved jo ikke, hvad ditten og datten er. Jeg har jo ikke med
pengesager [at gøre], vel? ”Nu gør vi sådan, og renten er sådan.” Ja, jeg vil bare have at vide, hvad stiger
min husleje til … Hvad bliver min husleje, når jeg er færdig?

(Byg gesag: renovering af Birkevænget)
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Vær opmærksom på, at dialogen med beboerne
ikke kommer til at handle om at placere skyld og
ansvar for de problemer, der måtte være i boligen.
Det vigtigste er at finde frem til mulige løsninger
og vurdere dem. Her skal fagfolk være til stede, for
at kunne svare på spørgsmål klart og tydeligt.

Er du klar?
Brug denne tjekliste, til at gennemgå hvor klar
du er til at endeligt begynde energirenoveringen.
<henvisning Tjekliste ”Er du klar?”>
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PROJEKTERING
PROJEKTERING
Dette kapitel henvender sig til projektlederen
i byggeafdelingen, den eksterne rådgiver, og
byggeudvalget, hvor beboerdemokratiet og
driftspersonalet er repræsenteret.
I projekteringsfasen skal det endelige
projekt udformes af rådgiverne. Dette sker med
udgangspunkt i programmet og den indledende
dialog med boligafdelingen og beboerrepræsentanterne. Hvis målene for renoveringen
blev formuleret i et forpligtende dokument i
begyndelsen af programfasen, skal de beslutninger,
der træffes i projekteringsfasen tage højde for dette.
Derefter skal projektet i udbud og de endelige
aftaler og kontrakter mellem byggeriets parter skal
fastlægges.

I dette afsnit vil du få svar på følgende spørgsmål:
Hvilke kvalitetskrav kan boligselskabet stille krav
om i udbuddet af renoveringsprojektet, og hvordan
sikres det, at kravene bliver opfyldt?
Hvad skal en kontrakt indeholde, så de bedste
muligheder for et godt indeklima og kvaliteten af
byggeriet kan understøttes?
Hvilke overvejelser kan I foretage i projekteringen
for at skabe de bedste rammer for et godt indeklima
i de renoverede boliger?

INDBLIK
Dette skal du være opmærksom på:
Klare og præcise kontrakter er vigtige, da
energirenoveringen blandt andet skal levere de
forventede energibesparelser og forbedringer af
indeklimaet. Helt grundlæggende drejer det sig
om, at afdelingen får den aftalte renovering på de
aftalte vilkår.
For en boligafdeling er det vigtigt at få
beskrivelser af de forskellige muligheder, af den
økonomiske ramme, og hvordan de enkelte
løsninger forholder sig til de mål, afdelingen har
formuleret i den tidligere programfase. Her er det
ikke kun et spørgsmål om, at projektet på papiret
leverer et godt indeklima og et lavt energiforbrug.
Efterfølgende målinger og kvalitetssikring skal
kunne verificere, at bygningens klimaskærm og de
tekniske installationer rent faktisk leverer de aftalte
ydelser.
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Men teknikken og udførelsen står ikke alene.
En bygning med moderne installationer, der
forbruger energi, som eksempelvis mekaniske
ventilationsanlæg
med
varmegenvinding,
forudsætter viden og veluddannet personale,
samt at beboerne har mulighed for at gøre noget
aktivt for indeklimaet i deres boliger. Beboernes
muligheder er betinget af, om de tekniske systemer
er simple og brugervenlige.
Fleksibilitet og valg af løsninger: Beboernes
oplevelse og tilfredshed med boligen, samt
energiforbruget i bygningen, er tæt forbundet med
muligheden for, at de selv kan regulere indeklimaet.
Den termiske komfort, den indendørs luftkvalitet,
støjniveauet og lyset er vigtige faktorer for, at der
er en generel accept af indeklimaet i rummet.
Det er derfor målet, at beboeren i høj grad selv
kan regulere ventilationen, afskærmningen mod
solindfald og blænding, temperaturen (i såvel
sommer- som vinterperiode), dagslys og elektrisk
belysning. Tiltag, der maksimerer beboernes

mulighed for at styre indeklimaet, øger komforten.
Større komfort øger tilfredsheden og effektiviteten
blandt brugerne.

Fokuspunkter
... når beboerne inddrages i renoveringsprocessen i
alment boligbyggeri:
1) Balanceret eller behovsstyret ventilation med
varmegenvinding og udluftning gennem vinduer.
Dette er afhængig af den målte indendørs
luftkvalitet, Co2 niveau og giftige stoffer i luften.
2) Regulerbar udvendig solafskærmning.
3) Indstilling af temperatur og overophedning i
sommerperioden.
4) Brugervenlighed og mulighed for individuel
påvirkning af indeklimaet.

5) De tekniske systemers fleksibilitet og muligheder
for variabel individuel indstilling i de enkelte
boliger. Udviklingen går så hurtigt på dette punkt,
at mulighederne skal undersøges og overvejes i hver
enkelt konkret byggesag.
Bygningen, de tekniske installationer og beboernes
adfærd spiller sammen. Derfor skal du være
opmærksom på:
Hvem der har ansvaret for udførelsen af
de tekniske systemer, den efterfølgende drift af
systemerne og serviceaftalerne. Niveauet for ydelser
og mulighed for commissioning skal besluttes. (<se
”værktøj til kontrakter”>) Commissioning er en
mulighed, ikke et krav.
Hvilken adfærdsændring, der fordres af
beboerne. Skal beboerne ændre vaner omkring
udluftning, opvarmning og lignende?
26

PROJEKTERING

Beboernes måde at justere udluftning og
opvarmning i den nuværende bolig, vil ofte ikke
kunne overføres direkte til den renoverede bolig,
hvor de tekniske systemer er ændret. For at få
indsigt i beboernes nuværende praksis i forhold
til indeklima, kan I benytte den spørgeskemaundersøgelse der blev foretaget i programfasen:
<Henvisning til Spørgeskema> Hvis du vil have
mere viden om de greb, du kan bruge for at hjælpe
dine beboere til at ændre adfærd, kan du læse mere
i <henvisning til Proak>

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Kvaliteten og niveauet af de tekniske anlæg.
Sørg for at sikre kvaliteten af de tekniske løsninger,
så mulige besparelser ikke går ud over indeklimaet.
Nedprioriteres eksempelvis ventilationsanlægget,
kan det resultere i fugtproblemer og højt niveau af
CO2 og giftige stoffer i luften.

Projektet:
Hvilke områder adresseres, hvilke konsekvenser
har det for indeklima og energi?
Processen:
Hvordan kommer renoveringen til at påvirke
beboerne, eller skal de genhuses?
Resultatet:
Hvad kommer renoveringen til at betyde for
afdelingen, og hvilke adfærdsændringer kræver

Projekteringen kan være en lang og
uigennemskuelig proces for beboerne. Det er
vigtigt at afstemme forventningerne med beboerne
udover programfasen, så de ved, hvordan det bliver
at bo i ejendommen under renoveringen, og hvilke
resultater de kan se frem til efterfølgende.
Forklar dem om:

renoveringen af beboerne for at kunne opnå et
sundt indeklima og lavere energiforbrug i den nye
bolig?
Sørg også for løbende at forklare beboerne, hvordan
projektet udvikler sig og eventuelt ændrer sig, for
eksempel ved at afholde beboermøder og åbent hus
arrangementer. Læs mere om dette i <Henvisning
til Beboerdemokratisk Proces & Byggeven >
Forventningsafstemning og opdatering kan
ske på eksempelvis beboermøder eller i det omdelte
informationsmateriale. Sørg dog også for ikke
at give beboerne for mange informationer. Især i
de tilfælde, hvor processen trækker ud, ophober
informationsmaterialet sig og bliver uoverskueligt
for beboerne. Tænk derfor over, hvad beboerne
behøver at vide hvornår og sørg først og fremmest
for, at beboerne har ét sted, hvor de altid kan
henvende sig med spørgsmål om renoveringen. På
den måde modvirkes de tendenser til forvirring og
rygtedannelse, som ofte opstår i processen.
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ANBEFALINGER
Det endelige projekt skal indeholde en klar
beskrivelse af hvordan renoveringen af bygningen,
de tekniske systemer og driften sikrer et godt
indeklima. Dette kan efterprøves ved at udføre
en performance test eller, at driften omfattes
af en commissioning aftale, der skrives ind i
kontraktgrundlaget og udbudsmaterialet.

Dokumentation
Målinger af indeklima kan anvendes for at
kontrollere bygningens drift i perioder. Dette
sker typisk, når en bygning overdrages. Målinger,
termografi og tjek før og efter renovering udpeger,
hvor der kan sættes ind for at sikre ejendommen et
godt indeklima og et lavt varmeforbrug, og sikrer
både, at grundlaget for renoveringsprojektet bliver
forbedret, og at man kan sammenligne driften af
bygningen før og efter en renovering og lade det
indgå i en eventuel commissioning aftale med
entreprenøren. Commissioning som beskrevet i
DGNB manualen følger dansk standard DS3090.
Performance test, termografi og trykprøvning af
byggeri anbefales for at sikre, at arbejdet er udført
korrekt. Se Vejledning i bygningstermografi udgivet
af Teknologisk Institut.
Det anbefales at foretage to trykprøvninger
under udførelsen. BR2015 stiller lejlighedsvist krav
til trykprøvning efter følgende krav: Max 1,5 L/S pr

m2 ved 50 pa (BR2015 7.2.1 stk. 4). Trykprøvning
skal udføres to gange for at sikre lufttætheden, der
danner udgangspunkt for energiberegningerne.
Første gang efter det lufttætte lag er etableret,
anden gang efter det lufttætte lag er forseglet og alt
el og vvs mv. er etableret. Det anbefales, at foretage
trykprøvning af minimum 10 % af lejlighederne i
en ejendom.
Der er mulighed for, at fortløbende målinger
af indeklima indgår i den fremtidige drift af
afdelingen. I så fald skal dette være en del af
projekteringen og afvejes som en totaløkonomisk
prioritering. Målingerne kan anvendes til
rapportering, så afdelingen, beboerne og driftsorganisationen løbende har adgang til månedlig
feedback om indeklima og energiforhold. Det
anbefales at rådføre med en energikonsulent
om, hvordan dette gøres konkret i hver enkel
renoveringssag,
hvordan
måleresultaterne
oversættes, så de kan kommunikeres til alle
beboere, og hvordan beboerne har mulighed for at
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bruge måleresultaterne konkret handlingsmæssigt.
Læs mere om dette i <indeklima-kittet>
Det er vigtigt, at målingerne formidles visuelt
og let forståeligt, og de skal give beboerne mulighed
for at handle, for eksempel ved at give beboerne
konkrete råd til, hvordan de kan forbedre billedet.
Rådene skal ikke sigte efter den ideelle praksis,
men tage udgangspunkt i der, hvor beboerne er
nu. Målingerne må ikke pege for meget tilbage
på et forbrug eller indeklima, der ligger i fortiden,
og som de derfor ikke har mulighed for at gøre
noget ved. Læs mere om dette på AlmenNets
hjemmeside: http://forsoegspuljen.almennet.dk/
projektbibliotek/proaktiv-energiadfaerd/

Tekniske løsninger
Når renoveringsprojektet bliver projekteret og
tegnet færdigt, skal alle tiltag, der optimerer
indeklimaet og energiforbrug, gennemgås af både
beboerudvalget og byggeudvalget. Byggeudvalget
består af projektlederen og repræsentanter for
selskabets organisationsbestyrelse, der vælges til at
varetage beboernes fælles interesse. Det kan være
beboere, der allerede er medlemmer af afdelingens
bestyrelse.

Det anbefales, at de driftsansvarlige også er
repræsenteret i udvalget for at sikre et bredt fagligt
grundlag for beslutningerne, der træffes i udvalget.
Energiberegningerne skal gennemgås og
granskes, så der ikke loves for høje besparelser. Ofte
er de tekniske løsninger meget komplekse, og det
øger risikoen for at begå fejl.
Lufttæthed og ventilation er afgørende for, om
indeklimaet bliver godt, og der skal tages højde
for dette allerede i projektforslaget. Ellers er der
forhøjet risiko for fejl.

Målinger i praksis
ETABLÉR FJERNAFLÆSNING af bygningens varmeforbrug og forbrug af varmt brugsvand.
INSTALLÉR LOGNING af ventilationsanlæg med driftstider og faktiske eller beregnede luftmængder.
INSTALLÉR UDSTYR der måler de basale indeklimaforhold i udvalgte lejemål, temperatur, relativ fugt og
CO 2.
SØRG FOR at rapporter til beboerne og bestyrelsen, der beskriver det faktiske indeklima, varme- og
vandforbrug, følger med måleudstyret.
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Endelig kan det overvejes, om ventilationsanlægget
kan indstilles individuelt, for at imødekomme
de skiftende behov for luftskifte i hver enkelt
boligenhed og sikre et individuelt og tilpasset
luftskifte. Dette vil styrke oplevelsen hos
beboerne af, at de selv har mulighed for at påvirke
indeklimaet, og derved vil det skabe en oplevelse af
højere komfort.
Udviklingen på dette område går hurtigt,
og relevansen af dette skal overvejes i hver enkelt
konkret byggesag. Det anbefales at vælge tekniske
løsninger, der er enkle og intuitive, og nemme at
betjene for både beboerne og driftspersonalet.
Et eksempel på et enkelt og intuitivt system er en
radiator termostat, eller et ventilationssystem med
få funktioner og simpel indstilling for beboerne,
eksempelvis 2-3 niveauer (temperaturvælger, få
trinvise hastigheder af luftmængde, sommer bypass
af varmegenvinding). Altså systemer, der kan
betjenes af beboerne eller driftspersonalet uden
brug af manual.

Et eksempel på et komplekst system, hvor der
er høj risiko for fejlbetjening af beboerne eller
driftspersonalet, er en lyskontakt med 14 forskellige
indstillinger, eller systemer, der er beregnet til
fagpersonale, men som bliver installeret i boliger,
eksempelvis decentral ventilation.
Det anbefales at inddrage beboerne, gennem
byggeudvalg eller arbejdsgruppe, eksempelvis
ved design af nyt ventilationssystem. Træk og
malplacering af rørsystemer er gener, der kan
forekomme. Det kan være en fordel at bruge de
eksisterende installationer som afsæt for etablering
af det nye system. Hvor kommer dysserne
eksempelvis til at sidde?

Kvalitetssikring
I større renoveringer kan performance test, mock-up
løsninger, kollisionstest og commissioning være
med til at sikre kvaliteten af de tekniske anlæg og
den håndværksmæssige udførelse af byggeriet.
En commissioning aftale kan holde
entreprenøren ansvarlig for, at de fastlagte krav
til byggeriet faktisk bliver opfyldt, og derved give
en garanti for, at målene for energiforbrug og
indeklima bliver nået. Det skal besluttes nu, om
commissioning skal være en del af entreprenørens
ansvar, eller hvem der varetager kvalitetssikring af
de tekniske systemer og den efterfølgende drift.
Performance test kan foretages uafhængigt
af en commissioning aftale, og det anbefales, at
performance test indgår i alle udbud.
Ved at indarbejde mock-up løsninger
af lejligheder og systemer kan en række
konstruktionsfejl undgås. Eksempelvis kan
delkomponenter som vindues mock-up både
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sikre den rette installation af vinduerne og være
en god måde at kommunikere med beboerne om
byggeriet i udførelsesfasen og give dem ejerskab i
byggeprojektet. Det anbefales at foretage mock-up
af delkomponenter, testlejlighed og 1:1 modelforsøg
ved etablering af ventilationsanlæg. Derved undgås
kollisionspunkter mellem konstruktioner, el, vvs
og lignende.
Niveauet for ydelser og kvalitetssikring skal
besluttes med udgangspunkt i den seneste udgave
af Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Planlægning.
Se <værktøj til kontrakter>.
Generelt anbefales det at følge SBI-anvisning
269 om energirenovering af større bygninger.
Uanset hvilken type renovering, der skal
udføres, kan metoderne om kvalitetssikring
og proces, der findes i DGNB- og Passivhus
certificeringerne også helt eller delvist benyttes
som inspiration. En arkitekt/rådgiver, der er
DGNB- og Passivhus certificeret, er uddannet i
at sikre kvaliteten af byggeriet, og at de tekniske

anlæg lever op til anbefalingerne om støjdæmpning
og eventuel individuel indstilling.
Metoderne i certificeringsordningerne kan
benyttes uanset hvilken type byggeri, der udføres,
og uanset om byggeriet ønskes certificeret eller ej.
Det anbefales frit at udvælge de parametre, der
er relevante for alment byggeri og konkret i den
enkelte byggesag.
Passivhus kriterierne stiller krav til
ventilationsanlægs
ydeevne,
energiforbrug,
dimensionering og støjdæmpning, der er udover
kravene i bygningsreglementet, men som kan
modvirke mekanisk støj og forøget energiforbrug
eller slid forårsaget af eksempelvis underdimensionering af ventilationsanlæg.
DGNB indeholder metoder til at optimere
de økonomiske, procesuelle, sociale og
bygningstekniske kvaliteter og prioriteringer, der
også benyttes som grundlag i dele af den almene
sektor. En DGNB certificeret arkitekt/rådgiver
kan rådgive i detaljer om commissioning processen

under fastlæggelsen af organisation og opgaver
allerede i den indledende rådgivning.

I alment byggeri er
det relevant at tale
om tre niveauer for
kvalitetssikring
1) Det lovgivningsmæssige:
Bygningsreglementet foreskriver en række
minimumskrav til forskellige typer byggeri.
Bygningsreglementet skal altid overholdes.
2) Performance test, mock-up løsninger og udvalgte
punkter fra certificeringerne. Dette kan foregribe
fejl i byggeriet og teste de enkelte detaljeløsninger
inden udførelsen.
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3) Fuld eller begrænset commissioning-aftale.
Dette sikrer, at entreprenøren har en økonomisk
forpligtigelse for, at driften af bygningen lever op
til det aftalte.

Boligafdelingen Gadekærvej har fået nye store
vinduespartier mod syd i en større renovering.
Der blev ikke taget hensyn til solafskærmning,
hvilket har resulteret i overophedning i boligerne
ved solskin.

Byggeskadefonden har en række fokuspunkter om
kvalitetssikring og dokumentation, der kan være
relevante i en byggesag uagtet om mulighederne
for erstatningssag skal understøttes eller ej.
Følgende udvalgte dokumentationspunkter udover
beregninger, byggeprogram og projekteringsmateriale, kan understøtte grundlaget for at gøre
krav gældende overfor Byggeskadefonden i en
eventuel erstatningssag.

Foto: Jacob Ljør ring .

Aftaler om forsøgsbyggeri og mock-up løsninger:

Mødereferater

Førsynsrapport ved ombygning eller renovering

Performance test

Materiale til kvalitetssikring

Driftsplan for byggeriet

Erklæringer om risikobehæftede forhold

Afleveringsprotokol

Projektgranskning

Bygningsejerens mangellister

Totaløkonomiberegninger

Garantiperiode og eventuelt commissioning-aftale

Trykprøvninger
Tilsynsrapporter

(Kilde: Byg geskadefondens vejledning: htt p://www.bsf .dk/
media/1480/1-aars-eftersyn-gaeldende.pdf)
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Forventningsafstemning og
drift
Sørg for at beboernes forventninger er afstemt
inden byggeriet sættes i gang. Så er beboerne
både forberedt på de gener, der hører med, når en
bygning renoveres (støj, snavs og byggerod), og på
de komplikationer, der kan opstå undervejs (skred
i tidsplanen og problemer med leverandører).
Driften kan sikre et godt indeklima ved at indgå
i dialog med beboerne om indstilling af de nye
tekniske systemer og i fællesskab finde et godt
komfortniveau for udluftning, opvarmning og
ventilation.
Ofte kan der ske ændringer undervejs i
projekteringen. Husk at informere beboerne om,
hvilke ændringer der sker og hvorfor, så beboerne
ikke føler, at deres medbestemmelse forsvinder i
processen. I byggesagen Birkevænget viste det sig
eksempelvis, at man var nødt til at bruge nogle andre

facadeplader til afskærmning end først vedtaget,
men nogle af beboerne forstod ikke hvorfor: ”Vi
har ikke været medbestemmende – så blev det
nogle andre materialer end planlagt: gennemsigtige
plader i stedet for matte. Vi er blevet varslet, men
vi har ikke været med i beslutningerne.”

Er du klar?
Brug denne tjekliste, til at gennemgå hvor klar
du er til at endeligt begynde energirenoveringen.
<henvisning Tjekliste ”Er du klar?”>

Eksempel: Efter renoveringen oplever beboerne, at efterisolering kombineret med nye vinduer og
døre har fjernet den træk, der var tidligere. Det er noget, de sætter stor pris på, og som har bevirket,
at der ikke længere er fodkoldt, eller at man kommer til at fryse, når man sidder stille. Dog oplever
flere beboere også, at luften i deres lejlighed er blevet meget tør, efter det nye ventilationsanlæg er
kommet i gang. Det påvirker i høj grad deres trivsel og fysiske velvære.

(Byg gesag: renovering af Birkevænget)
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FRA RENOVERING TIL
DRIFT
FRA RENOVERING TIL
DRIFT
Efter afslutning af renoveringen skal driften af
boligafdelingen fungere med det samme. Det er
nu, at indeklimaet faktisk ændres i boligerne.
Det er hensigtsmæssigt både at gøre en indsats
umiddelbart efter overtagelse og løbende i årene
efter renoveringen. Derfor opdeles dette kapitel om
Fra Renovering til Drift i to dele:

RENOVERING, OVERTAGELSE OG
INDFLYTNING
SAMT
ÅRLIG OPFØLGNING

RENOVERING,
OVERTAGELSE OG
INDFLYTNING
Dette kapitel henvender sig til projektlederen i
byggeafdelingen, den eksterne rådgiver, entreprenøren,
driftspersonalet og beboerdemokratiet.
I dette afsnit vil du få svar på følgende spørgsmål:
Hvordan kan dokumentation benyttes til at følge
op på indgåede aftaler og ansvar for eventuelle
mangler?
Hvordan sikres en god drift af bygningen fra
indflytningsdagen?
Hvordan hjælpes beboerne til at få et vedvarende
godt indeklima og komfort i deres renoverede
bolig?

Indblik
Når selve udførelsen af renoveringen nærmer sig sin
afslutning, skal overgangen fra renovering til drift
tilrettelægges i god tid. Det er særligt bygningens
tekniske systemer og beboernes adfærd, der kræver
opmærksomhed.
Under udførelsen af renoveringen, skal
bygherren sikre, at entreprenøren overholder de
indgåede aftaler. Kvalitetssikringen håndteres
af rådgiver og entreprenør som beskrevet i
kontrakterne.
Hvis byggeriet bliver færdiggjort i etaper,
eksempelvis en blok eller opgang ad gangen,
skal driften fungere, så snart den enkelte etape af
renoveringen er færdig. Dette skal ske for at sikre
et godt indeklima fra begyndelsen, og beboernes
omstilling til den nyrenoverede bolig. Det kræver
både vejledning af beboerne og mulighed for direkte
dialog om de nye systemer. Overgangen fra byggeri
til indflytning er en problematisk periode. Hvis der
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er fejl, mangler eller overskredne tidsplaner under
byggeriet, kan det fjerne fokus fra overgangen fra
byggeri til drift.
Inden lejerne overtager de nyrenoverede
boliger, skal entreprenøren og boligselskabet sikre,
at alt i bygningen fungerer, som det skal. Tekniske
systemer kræver opmærksomhed og løbende
justering. Der er eksempler på, at driftspersonalet
har fået afleveret kasser med manualer og tekniske
tegninger uden forklaring eller gennemgang.
De nye tekniske løsninger, der følger med en
energirenovering, kan få store konsekvenser for
indeklimaet, hvis driftspersonalet ikke vejledes i
at betjene systemerne. Få afklaret, om personalet
har de rette forudsætninger for at betjene det nye
anlæg. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der sørges
for, at personalet uddannes.
Når en bolig bliver renoveret og tæt, er det i
realiteten en ny bolig, der opfører sig anderledes end
den ikke-renoverede bolig. Det er helt afgørende,
at ventilationsanlægget er korrekt indreguleret og

testet, og lejerne tilpasser sig de nye forhold.
Et ventilationsanlæg med varmegenvinding
afløser radiatorerne som den primære varmekilde i
en bolig. For at beboerne kan opnå den beregnede
besparelse, er det nødvendigt, at radiatorerne er
indstillet efter de nye forhold.
I vores undersøgelser ser vi også ofte en
gentagelse af tidligere adfærdsmønstre hos
beboerne, når de tager deres hjem i brug igen efter en
renovering. Termostater bliver indstillet og derefter
har beboerne tillid til, at de er selvregulerende og
ikke behøver at blive indstillet igen, før det bliver
sommer, og der slukkes for varmen.

Efter renoveringen og overdragelsen til beboerne,
vender hverdagen og de gamle vaner tilbage. En
energirenoveret og tættere bygning kræver dog en
ændret adfærd af beboerne. Derfor er det vigtigt at
give beboerne et grundigt indblik i de ændringer,
der er sket i bygningen.

Eksempel:
En beboer oplever, at der er brug for radiatoren til at kompensere for kølig luft fra ventilationsanlægget:
Vi fik at vide, at vi skulle kunne undvære vores radiator, men så skulle de lade være med at puste luft ind,
som kun er 20 grader.

(Byg gesag: renovering af Birkevænget)
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ANBEFALINGER
Forklar beboerne om ændringerne i deres
bolig: Det er vigtigt at gennemgå resultatet af
renoveringen sammen med beboerne. Dette gøres
for at give beboerne ejerskab for renoveringen
og de forandringer, der er sket i boligen, og
tydeliggøre hvilken betydning det har for dem og
for indeklimaet.
Giv beboerne konkrete og let forståelige
anvisninger om, hvordan de skaber et godt indeklima
i deres nye boliger. Beboerne kan eksempelvis være
i tvivl om, hvad det betyder, når der er installeret
ventilationsanlæg med varmegenvinding i
afdelingen, hvordan ventilationen fungerer, om de
stadig må lufte ud, eller hvad de skal gøre, hvis der
er problemer med ventilationen.
Sørg for at give beboerne information om
forandringerne, så snart de tager den i brug.
Eksempelvis ved at afholde et beboermøde i

forbindelse med overdragelsen og uddele en pjece,
der kort og præcist beskriver, hvordan boligen,
teknikken og fællesarealerne har ændret sig, og
hvad det betyder for beboerne. Hvis beboerne
bliver boende under renoveringen, skal I ikke vente
på, at hele afdelingen står færdig, men sørge for at
omdele informationerne løbende.
Det anbefales at omdele en pjece med de vigtigste
informationer. Se skabelon til velkommen-hjem
pjece. [henvisning til Velkommen hjem pjece]

Gør jer klart, hvordan I bedst hjælper beboerne
i jeres afdeling. Skal driftspersonalet have direkte
kontakt med den enkelte beboer, skal en frivillig
fra bestyrelsen eller byggeudvalget snakke med
beboerne, er en pjece i postkassen nok?
Hvis der er tale om en større renovering, hvor
en genhusnings- eller beboerkoordinator er ansat,
kan vedkommende også indgå i dialogen.
Læs mere om tilpasning af den beboerrettede
indsats her <henvisning til Proaktiv energiadfærd>

Eksempel:
I en afdeling, der har fået ventilationsanlæg med varmegenvinding, har der været en udbredt opfattelse af,
at man ikke længere måtte lufte ud. Beboer: Det var først, da teknikeren var her forleden, at vi fik at vide,
at man godt må lukke vinduer og døre op. Her skal nok blive varmt alligevel. Det tager bare længere tid,
sagde han. Vi har fået information om anlægget. Men ikke ret meget, og folk læser det jo ikke. Vi har fået
information om hele byggeriet samlet. Da de var færdige med anlægget og satte det i gang, burde de have
sendt noget ud til os.

(Byg gesag: renovering af Birkevænget)
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Teknisk gennemgang
Det anbefales at foretage en performance test
over flere dage, når byggeriet er færdigt, og inden
byggeriet tages i brug. Dette vil adskille brugen af
bygningen fra bygningens præstationsevne, samt
afsløre skjulte fejl i de tekniske systemer. Det vil
give lejlighed til at indregulere ventilationsanlægget
og andre tekniske anlæg, så de fungerer optimalt og
det rigtige luftskifte bliver sikret.
Entreprenøren skal desuden dokumentere,
at arbejdet opfylder kravene til indeklima og
kvalitet som beskrevet i aftalerne og aftalevilkårene
(ABR92). Det skal afklares om opgavebeskrivelserne
og kvalitetskravene i aftalerne med entreprenøren
er opfyldt, og om der skal udføres reparationer eller
yderligere forbedringer.

Dokumentation,
drift og oplæring af
driftspersonalet
Når den renoverede bygning afleveres, skal der
særligt fokuseres på driftens opgaver og viden om
de nye tekniske installationer. Boligafdelingen skal
sikre, at driftspersonalet har den fornødne viden
til at drive den renoverede bygning. Projektlederen
skal facilitere en god overlevering til driftspersonalet
fra entreprenøren og eventuelle underleverandører.
Overleveringen skal indeholde undervisning
i de nye installationer og klæde driftslederen på
til at styre en drifts- og vedligeholdelsesplan.
Dette skal planlægges i god tid under udførelsen
mellem projektlederen, den driftsansvarlige og
entreprenøren.
Det anbefales derudover at håndtere fejl og
mangler i forbindelse med renoveringen hurtigst

muligt ved at planlægge fremsendelse af mangelliste,
at eftersyn om udførelse af mangler, og fastsættelse
af garantiperiode.
Ved en eventuel commissioning aftale driver
entreprenør og driftsorganisation bygningen i
fællesskab i en periode, for at sikre fuld overdragelse
af viden om bygningen og de tekniske anlæg. Dette
sikrer oplæring af driftspersonalet. Det anbefales
at projektlederen i byggeafdelingen overvåger
denne proces ud fra de fastlagte krav i en eventuel
commissioning aftale.
Hvis ikke der indgås aftale om commissioning,
bør der stilles krav til entreprenøren om instruktion
af driftspersonalet, og krav om, at alle manualer
foreligger i god tid, så driftspersonalet har mulighed
for at gennemlæse materialet inden instruktionen.
I så fald anbefales det, at drifts- og vedligeholdelsesplaner foreligger senest 14 dage inden
overdragelsen. DV-planerne skal som minimum
indeholde en beskrivelse af de projekterede
grundindstillinger. Billeder af installationerne skal
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følge med, samt en tydelig visning af hvordan de
bør være indstillet.
Månedlig rapportering til lejerne og
boligafdelingen kan være med til at dokumentere,
at driften fungerer optimalt. Fastsatte måltal for
indeklima og energieffektivitet kan inspirere driften
og den enkelte lejer til at sikre at målsætningerne
for renoveringsprojekterne bliver opfyldt.
Målinger af indeklimaet og energieffektiviteten, eksempelvis et månedligt varmeregnskab,
kan løbende oplyse beboerne om deres forbrug,
og derved være med til at påvirke beboernes
energiadfærd og reducere energiforbruget. Det vil
også give en mulighed for at forbedre indeklimaet,
når beboerne og driftspersonalet ved, hvor
kvaliteten er høj og lav. Samtidig vil det give et
videns grundlag, når boligforeningen overvejer
yderligere renovering eller modernisering. Alle
måleresultater skal være anonyme.

Dette skal du være
opmærksom på, når du
rådgiver beboerne om
indeklima:

beboerne selv, og de vaner beboerne har i forvejen.
Giv konkrete råd og handlingsanvisninger som
beboerne nemt kan gøre til en del af deres dagligdag.
Det kan eksempelvis være:
Brug emhætten, når du laver mad.
Luft ud dagligt, og gerne ekstra, når du har været i
bad eller har lavet mad.

Gør det simpelt. Når I giver beboerne råd og
information om, hvordan de kan opnå et godt
indeklima, er det vigtigt at tage udgangspunkt i

Eksempel:
Som resultat af renoveringen ser beboerne især frem til at få det mere lunt i lejlighederne og samtidig kunne
spare på varmen. For beboerne på 1. sal er altanerne også et stort plus. Beboerne mener, at de er gode til
at lufte ud og har et sundt indeklima. De har forstået, at det vil blive bedre med det nye ventilationsanlæg,
men er usikre på hvordan det konkret skal fungere. Driftspersonalet fortæller, at det bliver nyt for mange af
beboerne at bo i en bolig med automatisk ventilation. De ser en potentiel udfordring i, at beboerne ikke selv
har mulighed for at tænde og slukke, eller skrue op og ned for ventilationen. Det kan i værste fald betyde,
at nogle af beboerne stopper ventilerne til og dermed skaber problemer i hele systemet.

(Byg gesag: renovering af Birkevænget)
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Hold dørene åbne mellem rummene, også ud til
badeværelset. Så fjernes fugt og skadelige partikler
nemmere. Mens der bades skal badeværelsesdøren
dog være lukket.
Støvsug jævnligt.
Vælg en passende temperatur og indstil
termostaterne ens.
Benyt alle radiatorer.
Der kan laves en målrettet beboerguide her: <
http://www.skimmel.dk/for-driftspersonale/
beboerguide/>
Find det rette niveau: Tag højde for hvordan
beboernes adfærd var inden renoveringen. Luftede
de allerede ud og havde en jævn varme, eller
skal første skridt være at få dem til at tænde for
radiatoren og åbne vinduet af og til? Start simpelt
og forsøg ikke at gøre beboernes indeklimaadfærd
optimal med det samme. Byg langsomt op med
gode råd.

Eksempler på at finde det
rette niveau:
Emne

Udluftning

Ideelt

Minimum

1-3 gange dagligt, og luft gerne ekstra ud,

dagligt. Du behøver ikke at slukke

Lav gennemtræk i boligen i 5-10 minutter
når du har lavet mad eller været i bad.

Fug tog skimmel

Husk at slukke radiatoren imens.

Undgå at tørre tøj i din lejlighed. Benyt

vaskekælderen eller udenfor, eksempelvis
på altanen.

Åbn vinduer på klem, når emhætten
tændes.
Tør af efter bad.

Få åbnet vinduerne i boligen en gang
radiatoren, hvis det ikke varer mere end
10 minutter.

Tør af efter bad.

Stil dit tørrestativ ud på badeværelset, når
du tørrer tøj. Sørg for, at døren er åben.

Undgå tung møblering op ad ydervægge,
eksempelvis skabe, sofaer og senge.

Undgå tung møblering op ad ydervægge,
Varme

eksempelvis skabe, sofaer og senge.

Hold den samme temperatur i alle rum.

Gerne mellem 20 og 22 grader om vinteren

Tænd for varmen i boligen.
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Handling

ved at være opsøgende og løbende gennemgå
udluftning og fugt med de enkelte beboere.

Forklar beboerne, hvad de selv skal gøre, og hvad
boligforeningen kan hjælpe med. Hvor kan de
henvende sig, hvis de oplever, at der er dårlig luft
i boligen?

Følg op på indeklimaet

Motivation
Motiver beboerne til at gøre en indsats for et godt
indeklima ved at oplyse dem om den besparelses-,
komfort- og sundhedsmæssige betydning, det kan
have for dem. Det gøres ved uddele informationsmateriale, afholde beboermøder, og at drift og
bestyrelse går i dialog med beboerne. Tag højde
for den gruppe af beboere, der mangler forståelse
eller overskud til at gøre noget for deres eget
indeklima (eksempelvis kan beboere med sygdom
eller funktionsnedsættelse samt nydanske familier
have udfordringer, der gør, at de ikke har overskud
i deres hverdag til at beskæftige sig med indeklima)

Er der tidligere taget beslutning om opsætning af
indeklimamåling, er det vigtigt at vejlede beboerne
om, hvordan de skal aflæses.

Der kan stilles målere til rådighed, eller et mere
simpelt indeklimakort.
Indeklimakortet er et simpelt plastickort,
som viser temperatur og luftfugtighed, som via
farvekoder viser, når der trænger til at blive luftet
ud i boligen.

Eksempel:
Når vi spørger til, hvordan det har været for beboerne at bo i lejlighederne, mens renoveringen har stået
på, synes de generelt, at det har været fint. De forklarer, at de bare er rykket ind i soveværelset, mens
stuen blev renoveret, og omvendt. Der peges desuden på, at det har været nemt at få fat i byggelederen
med spørgsmål og problemer, at håndværkerne har været søde, og at fejl og mangler er blevet udbredt
løbende under renoveringen.

(Byg gesag: renovering af Birkevænget)
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Beboernes oplevelse af den Indeklima som punkt til
nye bolig
afdelingsmødet
Det anbefales at evaluere renoveringen med
beboerne, når de har boet i det færdige byggeri
noget tid. Hvordan oplever de indeklimaet i de
renoverede boliger, og hvordan er deres adfærd?
Lav en spørgeskema- eller interviewundersøgelse,
der kan sammenholde besvarelserne inden
renoveringen med besvarelserne efter. [henvisning
til Spørgeskema]
Undersøgelsen kan bruges til at indgå i dialog
med beboerne, til at give dem råd og vejledning,
eller til at få indstillet de nye tekniske systemer
korrekt. Det er vigtigt, at beboerne føler sig hørt og
får en ordentlig forklaring.

Sørg for at skabe en løbende dialog med beboerne
om indeklimaet i de renoverede boliger. Det kan
eksempelvis være som et punkt på dagsordenen til
alle afdelingsmøderne, hvor de nyeste målinger af
indeklimaet kan præsenteres, og beboerne kan blive
rådgivet om indeklima. Her kan I indgå i dialog
med beboerne i plenum om de problematikker
som beboerne og driftspersonalet oplever, og give
konkrete forslag til, hvordan de kan udbedres.

Dette gøres for at vedligeholde viden i afdelingen
og informere nye beboere.

Skab en konstruktiv dialog
med beboerne
Pas på med at give for mange informationer og
formaninger. Tag udgangspunkt i de konkrete
udfordringer, der er i afdelingen lige nu. I kan altid
lægge mere til på de næste møder.

Eksempel:
En beboer oplever, at den nye ventilation ikke suger ordentlig ud på hendes badeværelse, så der er meget
fugtig luft derude. Beboer: Der er ikke ordentlig udsugning på badeværelset. Det siger jeg til dem, og så
kommer de med en serviet og viser, at ventilationen kan holde den oppe. ”Så kan du se, at den suger”. Helt
ærligt, hvad kan jeg bruge det til?

(Byg gesag: renovering af Birkevænget)
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Vis beboerne, at I er sammen om at løse de
udfordringer, der kan være. Det kan være ved at
tilbyde besøg i hjemmet, og vise hvordan de skal
løse et problem. Så føler beboerne sig ikke alene
med problemerne.
Tænk over hvem, der er bedst til at indgå
i dialog med beboerne om indeklima. Er det
en person fra bestyrelsen, boligforeningen eller
driftspersonalet? Læs mere om den beboerrettede
indsats her <henvisning til Proaktiv energiadfærd>

FAKTA
”Energiforbruget i identisk udformede boliger
kan svinge med op til 300%, hvilket peger på
menneskers energiadfærd som et afgørende
og essentielt indsatsområde ved reduktion af
energiforbruget i bygninger.”

(Kilde: Gram-Hanssen, SBI-rapport 2003)

42

ÅRLIG OPFØLGNING

ÅRLIG OPFØLGNING
ÅRLIG OPFØLGNING

INDBLIK

Dette kapitel henvender sig til driftspersonalet og
beboerdemokratiet.

En gennemgribende renovering har til formål
at forbedre bebyggelsen, indeklimaet og
energiforbruget. Det er vigtigt systematisk at følge
op på, hvordan den renoverede ejendom fungerer,
da disse gevinster ved en renovering ofte ikke
udnyttes fuldt ud.
Det faktiske energiforbrug og indeklima kan
dokumenteres, og på den måde kan det vurderes
om effekten af renoveringen og bygningens
performance lever op til aftalerne, og om
driftspersonalet betjener de nye tekniske anlæg
optimalt.
Grundlæggende skal anlæggenes ydeevne
svare til de oprindelige beregninger, der blev
foretaget i projekteringsfasen. En årlig opfølgning
og gennemgang kan bruges til løbende at vurdere
den faktiske drift af afdelingen. Gennemgangen
skal give en vurdering af, om driften lever op til de

I dette afsnit vil du få svar på følgende spørgsmål:
Hvad skal du gøre efter renoveringen er afsluttet?
Hvordan skaber du en konstruktiv debat om
renoveringen?
Hvordan sikrer du at fokus på det gode indeklima
fastholdes?

ydelser og krav til indeklima og energiforbrug, der
er specificeret i aftalen med entreprenøren.
Samtidig undersøges hvordan beboerne
oplever og bruger den nye bygning.
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ANBEFALINGER
Det er god driftsskik at efterse de tekniske anlæg
mindst en gang årligt, og foretage et gennemgribende
eftersyn af alle anlæg og indstillinger.
Det anbefales at evaluere kvaliteten af
indeklimaet efter en renovering sammen med
beboerne og sammenligne med deres oprindelige
forventninger og de kvalitetskrav, der blev
stillet i projektmaterialet. Det kan foregå på det
årlige afdelingsmøde, hvor projektets resultater
gennemgås, eksempelvis med afsæt i feedback
fra beboerne samt målinger af energiforbrug
og indeklima. Det er som udgangspunkt den
driftsansvarlige, der faciliterer mødet, hvor
rådgiveren, entreprenøren og projektlederen fra
byggeafdelingen kan inviteres.
Formålet er at evaluere den gennemførte
renovering, og vurdere hvad afdelingen reelt
har opnået. Til det formål kan værktøjerne i

indeklima-kittet benyttes til at lave beboerundersøgelser og faktuelle målinger af indeklimaet.
Gennemgangen skal desuden belyse om
beboerne har vænnet sig til den nyrenoverede
bygning, ventilationen og varmereguleringen.
Nye beboere kan også blive informeret gennem
afdelingsmødet.

Koncepter for opfølgning og målinger kan findes
i Indeklima-Kittet <henvisning til Indeklima Kit>

Målinger af indeklima og
energieffektivitet
Målinger af indeklimaet og energieffektiviteten,
eksempelvis med et månedligt varmeregnskab,
kan løbende oplyse beboerne om deres forbrug,
og derved være med til at påvirke beboernes
energiadfærd og reducere energiforbruget. Det vil
også give en mulighed for at forbedre indeklimaet,
når beboerne og driftspersonalet ved, hvor
udfordringerne er. En månedlig rapportering kan
altså dokumentere om driften fungerer optimalt.
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Punkter til dagsorden på
afdelingsmøde
1) Opfølgning på indeklima efter renovering.
2) Forventede nøgletal for indeklima og energiforbrug
inden renoveringen.
3) Seneste målinger af indeklima og energi efter
renoveringen.
4) Råd om indeklima og anvisninger til handlinger
(en genopfrisker).
5) Spørgsmål og tvivl.

Informationsmateriale
For at få et godt og præcist grundlag for
afdelingsmøderne
udarbejdes
informationsmateriale, der skal sammenholde følgende:

renoveringen lever op til disse. Det gælder uanset
om eventuelle afvigelser fra målsætningerne skyldes
entreprenøren, driftspersonalet eller brugernes
adfærd.

1) Det faktiske indeklima og energiforbrug
sammenlignet med inden renoveringen
2) Lever renoveringen op til beslutningsgrundlaget
og målsætningerne, der lå til grund for renoveringen
3) Om renoveringen svarer til beboernes oprindelige
forventninger
4) Beboernes oplevelser af de nyrenoverede boliger
og hvad der er svært for beboerne
Ved at sammenligne forventningerne med de
faktiske forhold, sættes fokus på projektets
resultater snarere end selve renoveringsperioden. Samtidig giver en årligt tilbagevendende
opfølgning mulighed for at holde fast i de
oprindelige kontrakter og aftaler, og vurdere om
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VÆ R K T Ø J E R
TILKNYTTEDE VÆRKTØJER
OG HENVISNINGER

Projektets hjemmeside: http://forsoegspuljen.dk

Almennet.dk/projektbibliotek/

AlmenNet: www.almennet.dk

VÆRKTØJ - INDEKLIMA KITTET

Byggeskadefonden: www.bsf.dk

VÆRKTØJ - KONTRAKTER OG UDBUD

Teknologisk Institut: www.teknologisk.dk

VÆRKTØJ - VIDEN OM INDEKLIMA
VÆRKTØJ – TJEKLISTE TIL BYGHERRE ”ER
DU KLAR?”
VÆRKTØJ - SKABELON TIL ”VELKOMMEN
HJEM PJECE”

Skimmel: www.skimmel.dk

Værdibyg: www.værdibyg.dk

Bygningsstyrelsen: www.bygst.dk

VÆRKTØJ - SPØRGESKEMA
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L I T T E R AT U R L I S T E O G H E N V I S N I N G E R
LITTERATUR OG
KILDELISTE
VEJLEDNING I BYGNINGSTERMOGRAFI, 2.
UDGAVE, 2015
BYGNINGSREGLEMENTET 2015
BYGNINGSSTYRELSES ARKIV
DGNB BÆREDYGTIGHEDSMANUAL FOR
ETAGEEJENDOMME OG RÆKKEHUSE, 2014 +
2017
PASSIVHUS KRITERIERNE, BESKREVET AF
PASSIVHAUS INSTITUT DARMSTADT OG
PASSIVHUS.DK
BYGGEVEN
HTTP://ALMENNET.DK/PUBLIKATIONER/
ALMENHAEFTER/BYGGEVEN/

BEBOERDEMOKRATISK PROCES:
HTTP://ALMENNET.DK/PROJEKTER/
ALMENNET-UDVIKLINGSPROJEKTER/
BEBOERDEMOKRATISK-PROCES/
PROAKTIV ENERGIADFÆRD:
HTTP://FORSOEGSPULJEN.
ALMENNET.DK/PROJEKTBIBLIOTEK/
PROAKTIV-ENERGIADFAERD/
BEYOND THE INDIVIDUAL:
THE CONTEXTUAL WHEEL OF PRACTICE
AS A RESEARCH FRAMEWORK FOR
SUSTAINABLE HCI: HTTP://PURE.AU.DK/
PORTAL/FILES/84475076/COWOP_CHI_
ACCEPTED.PDF
THE MODEL OF CHANGE: A WAY TO
UNDERSTAND THE HOW AND WHY OF
CHANGE:

HTTPS://ALEXANDRA.DK/SITES/DEFAULT/
FILES/DOWNLOADS/SUSTAINABLE_
TRANSITION/THEMODELOFCHANGE.PDF
BOLIGERS ENERGIFORBRUG - SOCIALE OG
TEKNISKE FORKLARINGER PÅ FORSKELLE,
KIRSTEN GRAM-HANSSEN, 2003, SBI
ANALYSE AF PRAKTISKE ERFARINGER
MED ENERGIRENOVERING FOR
BYGNINGSSTYRELSEN, NIRAS
HTTPS://WWW.BYGST.DK/
MEDIA/323037/ERFARING-MEDENERGIRENOVERING-NIRAS.PDF?ASPXAUT
ODETECTCOOKIESUPPORT=1
VÆRDIBYGS VEJLEDNINGER
HTTP://WWW.VAERDIBYG.DK
INDEKLIMA I BØRNEVÆRELSER, UDGIVET
AF DET ØKOLOGISKE RÅD/REALDANIA
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