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Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune 

Data-drevne beslutninger i spil til 
energirenoveringer



Paradoks: 

Danskernes energiforbrug er personfølsomme oplysninger. Det er 
handelsværdien af boliger og tinglyste realkreditlån ikke.



www.htk.dk/klima

2014-2015
Høje-Taastrup Going Green – ENS Partnerskabsprojekt

Udviklingselementer: 
1. Cowi: Data-kobling og beregningsmodel (grundlaget)
2. Gate21:  Supplerende data-leverandører inddrages
3. Viegand & Maagøe: Rapport/beskrivelse af data
4. Lifa A/S: EjdExplorer tilpasning og træning
5. Geel-Muyden Kiese: Mockup1 af portal-løsning
6. RegionH Kommuner: Sparringsparter

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMxU4YogcU2PNVFtyFNamfhIuQ6YLFKnh
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energirenoveringer



Høje-Taastrup Kommune 
2010-2013 

Dataindsamling på husstandsniveau 
påbegyndes. 

El-, gas-, fjernvarme-data på husstandsniveau samles årligt fra 2010.

Indledende data bearbejdning sker –
herunder kobling til BBR-data og forsyningsoplysninger.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMxU4YogcU2PNVFtyFNamfhIuQ6YLFKnh
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Datakilder – som er vurderet og beskrevet

• Høje-Taastrup Kommune
Behandlede elforbrugsdata, el- og 
varmebesparelsespotentiale, 
investeringer i varmebesparelser, 
alternative forsyninger, 
termografering og beregninger

• BBR
Bygningsdata, oplysninger om 
tekniske anlæg, varmeforbrug

• PlansystemDK
Varmeforsyningsområder

• SkorstensfejerData
Oplysninger om skorstene, 
oliekedler, brændeovne mv.

• Høje-Taastrup Fjernvarme
Fjernvarmeforbrugsdata, 
afkølingsdata

• DONG Energy
Elforbrugsdata, solcellepotentialer

• HMN
Naturgasforbrug

• Energistyrelsen
Energimærkningsdata for bygninger

• HTK Forsyning A/S
Vandforbrug

• SVUR
Statens Salgs- og Vurderingsregister, 
ejendomsvurdering

• Tingbogen
Tinglyste lån

• CPR
Personoplysninger)

• Motorregister / SKAT 
Ejerskab og brugsret biler, km-stand



Data-drevne beslutninger i spil til energirenoveringer

1. Høje-Taastrup Kommune og baggrunden for at fokusere på 
energirenoveringer

2. Hvor og hvornår har vi* brug for bedre data? 
* Myndigheder, forsyningsselskaber, boligejere, boligselskaber, rådgivere, håndværkere.

3. Forberedelse - hvad har vi** egentlig lavet? 
** Høje-Taastrup Kommune, Cowi A/S, LIFA A/S, ViegandMaagø, Gate21, 4 RegionH-kommuner

4. Så er vi i gang – en ’data mock-up’ der virker: 
- Excel-baseret power-pivot model der virker, men der er data-huller og ingen rettighedsstyring

5. Det rigtige værktøj – ”Boligplan”
- Ansøgning under udarbejdelse – ekstern funding søges til udvikling og drift af ”Boligplan”



2014-2016
Vækst via Energirenovering – RegionH/Gate21 Partnerskabsprojekt

Partnerskabs-elementer: 
1. Lifa A/S: Udvikling af ”klog” excel-model
2. Høje-Taastrup: Koordinering og sparring samt anvendelse af data
3. Fredensborg, Furesø, Egedal, Roskilde, m.fl.: Afprøvning
4. Gate21:  Koordinering for formidling via bla. temadage

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMxU4YogcU2PNVFtyFNamfhIuQ6YLFKnh
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2017-2021 Boligplan – portalløsning
Forprojekt gennemført – projekt søger partnere og funding

Partnerskabs-deltagere: 
1. Høje-Taastrup: Projektejer (HTK SEP-initiativ med Nationalt potentiale)
2. Viegand & Maagøe: Beskrivelse af projekt og Mockup2 af portal-løsning
3. Søges: 2-4 Kommuner samt 1-2 Boligselskaber (fordelingsregnskab). Og 

en udbyder af energirenoveringsløsninger .

Borger: Tilføj/juster, aktionKommune: Kampagne og opfølgningsmodul

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMxU4YogcU2PNVFtyFNamfhIuQ6YLFKnh


Nyt værktøj netop frigivet! 
Alle data trækkes direkte – eller?
Med et nyt it-værktøj fra Energi-, Forsynings- og 
Klimaministeriet bliver det nemmere for 
kommunerne at opstille regnskab for deres 
energiforbrug og udledning af drivhusgasser. 

Dermed bliver det mere enkelt at arbejde strategisk 
med energiplanlægning og deltage i internationale 
klimasamarbejder. 



www.sparenergi.dk/nyvarme
Få de svar du har brug for - eller?
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Baggrund: 
Høje-Taastrup Kommune blev Klimakommune i 
2008 og besluttede allerede dengang, at arbejde 
for at tilvejebringe ’bedre data til beslutning’

Kommunen blev motiveret af specielt 4 barrierer
der holder boligejerne tilbage fra at renovere eller skifte varmekilde

1. ikke opmærksomme på at energiforbruget i deres bolig kan reduceres og samtidig 
sikre bedre komfort. 

2. finder det besværligt og usikkert om det kan betale sig at energirenovere. 

3. kender ikke tilgængelige værktøjer til at få styr på energiforbruget i boligen. 

4. prioriterer ikke tid og penge til at gennemføre energibesparelser eller har ikke rette viden 
og motivation

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMxU4YogcU2PNVFtyFNamfhIuQ6YLFKnh


71% af varmeforbrug i enfamilie- & etage- boliger -> væsentligt

Energirenoveringsstrategi fra 2012 

understreger at energibesparelser 

fortsat er nødvendige for at omstillingen 

bliver så omkostningseffektiv 

som muligt.

OG det blev påpeget at barrierer 

skal fjernes, så det bliver nemmere

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMxU4YogcU2PNVFtyFNamfhIuQ6YLFKnh


• Politisk forankring
• Koordinere med andre planer, politikker og udvikling
• Administrativ forankring i de enkelte centre, (successiv 

udbygning) implementering
• Sikre opfølgning og monitering 
• Årlig rapportering PMU og BR
• Styregruppe og arbejdsgrupper under implementeringen.
• Ekstern samarbejde, Go Energi, Energi på tværs m.v
• Ekstern funding – fortsætter men kræver ressourcer til 

ansøgning
• Forudsætninger for at kunne gennemføres; ressourcer 

(personer og økonomi)

Organisering

VISION
Høje-Taastrup Kommune skal være fossilfri senest i 2050. 

Vi vil nå målet gennem en omkostnings-effektiv grøn 

omstilling af el-, varme- og transport-området til gavn for 

miljø, klima, borgere og virksomheder. 



Energi besparelser og bedre indeklima

Solceller på kommunale og private bygninger 

Elbiler i kommunens flåde

0,8 MW  vindmølle 

Råd- og vejledning for  

Boligejere  

Byudvikling og lav energi byggeri 

Fjernvarmeudbygning

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMXSvuvT4sgCFaWNcgodIIQDPg&url=http://www.soekrog-vvs.dk/9-gratis-r%C3%A5dgivning-og-energiberegning.html&psig=AFQjCNG1dV74adlqUDXByI_2kW4xxbYm7w&ust=1446035406945882
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMrF8Pf84sgCFee8cgodBxoOXA&url=http://www.ikea.com/dk/da/store/taastrup/om_ikea_taastrup&psig=AFQjCNFZvj83yCtYjf4TK8kc2aytVzsxEw&ust=1446046350108222
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(personer og økonomi)

Organisering

• Varmeplanlægning*

• Energibesparelser i boliger*

• ESCO*

• ECO-Life*

• E-mobility

• Elbiler i HTK

• Høje-Taastrup Going Green*

• Værdifuldt samarbejde m. 
eksterne interessenter

* Stort behov for energidata

• Fra opstart og drive

• Til drift og videreudvikling.

• 2009-14: Start-up

• 2015-20: Scale-up

• 2020-35: Fullspeed

• 2035-50: Sikker landing

23

Klimaplan 1.0 fra 2009 til 2015 - highlights



Data-drevne beslutninger i spil til energirenoveringer

1. Høje-Taastrup Kommune og baggrunden for at fokusere på 
energirenoveringer

2. Hvor og hvornår har vi* brug for bedre data? 
* Myndigheder, forsyningsselskaber, boligejere, boligselskaber, rådgivere, håndværkere.

3. Forberedelse - hvad har vi** egentlig lavet? 
** Høje-Taastrup Kommune, Cowi A/S, LIFA A/S, ViegandMaagø, Gate21, 4 RegionH-kommuner

4. Så er vi i gang – en ’data mock-up’ der virker: 
- Excel-baseret power-pivot model der virker, men der er data-huller og ingen rettighedsstyring

5. Det rigtige værktøj – ”Boligplan”
- Ansøgning under udarbejdelse – ekstern funding søges til udvikling og drift af ”Boligplan”



• Politisk forankring
• Koordinere med andre planer, politikker og udvikling
• Administrativ forankring i de enkelte centre, (successiv 

udbygning) implementering
• Sikre opfølgning og monitering 
• Årlig rapportering PMU og BR
• Styregruppe og arbejdsgrupper under implementeringen.
• Ekstern samarbejde, Go Energi, Energi på tværs m.v
• Ekstern funding – fortsætter men kræver ressourcer til 

ansøgning
• Forudsætninger for at kunne gennemføres; ressourcer 

(personer og økonomi)

Organisering

Overordnet niveau

Udvikling over tid. Forbrugs- og 
forbrugermønstre (trends).

Sammenhænge mellem energiforb., 
udvikling i huspriser, friværdier, 
familiesammensætning (analyser).

Overordnede data-øvelser, kan 
laves. 

Planlægnings-forhold

Lokalplaner, godkendelse af 
fjernvarme projekter, solcelle-
potentialer. 

Energi/Klimaplan-opfølgning.

Byggesagsbehandling/vejledning. 

Data skal være lettere at komme til. 
Det er meget tungt arbejde pt.

Hvor og hvornår har vi brug for bedre data?
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Organisering

Varmeplanlægning:

• Konvertering fra gas til 
fjernvarme. 

• Projekter baseres på standard 
varmeforbrug på 18,1 
MWh/bolig/år i stedet for at 
regne eksakt brugerøkonomi. 

• Data skal stykkes sammen fra 
flere tilgængelige kilder, som 
ofte er fejlbehæftede.

• Ved kognitivt krævende 
koblinger kan svaret findes.

Kampagner: 
• Udvælgelse og opfølgning på 

målgruppen (energibesparelser, 
olie-fyr, brændeovne mm)

• CPR-data skal kobles med BBR-
bolig, PlanSys-data/forsyning, og 
BBR-energiforbrug.

Grønt regnskab:
• Mikro-niveua forudsætning for 

rapportering på makro-niveu

• ”Jeg vil bare have totalerne”,   
men de er uheldigvis summen 
af alle detaljerne.

Hvor og hvornår har vi 
brug for bedre data?
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Rådgivere:

• Skal anmode boligejer case by 
case for at få adgang til data. 

• ”Tilgængelige data” anvendes 
derfor sjældent som grundlag 
for beslutninger.

• Overforbrug af el, vand, varme 
eller ikke optimalt valg af 
energikilde er ikke synligt.

Forsyningsselskaber: 
• Har egne data OG egne 

adresseoplysninger – kobling med 
BBR-data skal ske MANUELT (30-
40% rammer ikke en bygning)

• Blok-varmecentraler er ikke 
tilknyttet en opvarmet bygning. 
Varmen er registreret et sted men 
anvendes i en hel boligafdeling.

Bankerne:
• Investering i energibesparelser og 

bedre indeklima kan øge boligens 
værdi – men bankerne kan kun 
hjælpe tilfældige kunder – ikke 
alle der har et potentiale!!!

Hvor og hvornår har vi brug for bedre data?
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GenNej

Høje-Taastrup Kommune 
2008 -2009
Energidata var ikke tilgængelige. 

Termografering fra luften blev
afprøvet som en genvej til motiva-
tion af boligejere, men det 
viste sig at være en GenNej

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMxU4YogcU2PNVFtyFNamfhIuQ6YLFKnh
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMxU4YogcU2PNVFtyFNamfhIuQ6YLFKnh

