
  

Kuben Management A/S 

www.kubenman.dk 

Tlf. +45 7011 4501 

KMS 407 Ver. 6.0 

Bygningsstyrelsen og Energistyrelsen 

18-12-2013 

 

[Dato]  

 

Garantimodel 
- Garanti for det lovede 

energiforbrug 



 
 

 
 

 
Side 2 af 94   

1 Indholdsfortegnelse 

1 Indholdsfortegnelse 2 

2 Summary 4 

2.1 Baggrund 4 

2.2 Kort introduktion til anvendelsen af garantimodellen 4 

2.3 Indhold i garantimodellen 5 

2.4 Afgrænsning i brugen af garantien 9 

3 Indledning og baggrund for garantimodel 10 

3.1 Baggrund 10 

3.2 Målgruppe for modellen 10 

3.3 Målsætninger for arbejdet med garantimodel 10 

3.4 Forudsætninger for analyserne bag garantimodellen 11 

3.5 Introduktion til indholdet i dokumentet 12 

4 Præsentation af garantimodel 13 

4.1 Forståelsesramme for garantimodel 13 

4.2 Fordele ved anvendelse af garantimodel 14 

4.3 Introduktion til grundlæggende begreber knyttet til garantien 14 

4.4 Økonomiske overvejelser ved brug af garanti 19 

4.5 Typer af garanti- og incitamentsinstrumenter 25 

4.6 Læring fra kendte garantimodeller - ESCO og OPP 33 

4.7 Opsamling anvendelse af garantimodel 37 

5 Byggeriets aktører og ansvarsdeling 39 

5.1 Bygherre/Bygningsejer 39 

5.2 Bygherrerådgiver 40 

5.3 Rådgivere 41 

5.4 Udførende/Leverandører 41 

5.5 Analyse omkring risikodeling 41 

5.6 Logbog 45 

6 Generiske elementer 47 

6.1 Introduktion til de generiske elementer 47 

6.2 Indhold baseline 49 

6.3 Beregning af baseline 53 

6.4 Måling og verifikation af det faktiske energiforbrug 56 

6.5 Drift af ejendommen 59 

6.6 Opsamling 62 

7 Fase- og ydelsesfordeling 63 

Udført: SFS, PHSC, VGL, CHP Economics 

Kvalitetssikring: SFS 



 
 

 
 

 
Side 3 af 94   

7.1 Planlægnings- og programfasen 63 

7.2 Design og projektering 65 

7.3 Udførelse og idriftsættelse 66 

7.4 Drift og brug 67 

8 Placering af risiko i forhold til garanti 69 

8.1 Rådgiver 69 

8.2 Entreprenør 71 

9 Illustration af overvejelser knyttet til garantimodellen gennem en konkret case 76 

9.1 Målsætning for energi og indhold i baseline 76 

9.2 Krav til beregning af baseline 77 

9.3 Måling og verifikation 77 

9.4 Drift 77 

9.5 Garanti og incitament 77 

9.6 Samlet business case ved anvendelse af garanti 78 

10 Perspektivering 80 

10.1 Brugeradfærd 80 

10.2 Beregningsmodeller 81 

10.3 Udbudsregler 82 

10.4 Forskellige entrepriseformer 84 

10.5 Afgrænsning i brugen af garantimodellen 84 

11 Opsamling vedr. garantimodellen 86 

11.1 Kendetegn ved garantimodellen 86 

11.2 Grundelementer i modellen 87 

11.3 Fase- og ydelsesfordeling 88 

11.4 Generiske elementer i garantimodellen 90 

11.5 Risikofordeling - rådgiver og entreprenør 91 

Bilag 1 Supplerende eksempler på direkte forsikring og reel udbedring 92 

Bilag 2 Eksempel på risikofordeling i et konkret ESCO projekt 94 

 

 

  



 
 

 
 

 
Side 4 af 94   

2 Summary 

2.1 Baggrund 

En lang række erfaringer fra byggeprojekter har vist, at det forventede beregnede 

energiforbrug ofte ikke realiseres i praksis. Dette gælder både ved renovering og nybyggeri. 

Bygherre står i disse tilfælde tilbage med en bygning, der bruger mere energi end forventet. I 

sådanne tilfælde er det oftest bygherren, der må bære risikoen og eventuelle efterfølgende 

omkostninger.  

For at stille bygherren bedre i sådanne situationer har Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen 

igangsat et udviklingsarbejde omkring udviklingen af en garantimodel, som skal kunne 

anvendes i både nybyggeri og renoveringer.  

Udvikling af modellen er foregået i efteråret 2013 i tæt samarbejde mellem Bygnings- og 

Energistyrelsen og et rådgiverteam bestående af Kuben Management A/S, Gate 21, 

Copenhagen Economics og Horten.  

Centrale aktører fra byggeriets parter har undervejs været inddraget og taget med på råd i 

udviklingen af modellen. 

2.2 Kort introduktion til anvendelsen af garantimodellen 

Garantimodellen skal ses som en ny tilgang for bygherre, at sætte fokus på bygningens 

faktiske energiforbrug efter en endt renovering eller nybyggeri.  

I modellen er der ikke fokus på energioptimering eller på at opnå den laveste energiramme 

eller energiforbrug. Den skal give sikkerhed for, at bygningen yder energimæssigt inden for de 

rammer, som bygherre har sat op for sit projekt og vil acceptere. 

Garantimodellen har en bred anvendelighed og anviser et spænd af muligheder for bygherre. 

Modellen kan op- og nedjusteres i forhold til det konkrete projekt. Da der vil være stor forskel 

på at kræve en garanti på en fagentreprise f.eks. af et enkelt teknisk anlæg modsat en samlet 

totalentreprise af en ny stor bygning. I fagentreprisen kan det være tilstrækkeligt at få en 

garanti på det enkelte anlæg, som verificeres af punktmålinger, hvor anlæggets 

energieffektivitet måles. Og der er ikke nødvendigvis behov for andet incitament end selve 

indeståelsen i form af en garanti. Derimod vil modellen se anderledes ud for totalentreprisen. 

Her vil der være behov for en høj grad af viden om den fremtidige brug af bygningen, løbende 

beregninger af energiforbruget i takt med, at løsningerne fastlægges og en høj grad af 

målinger - måske et par år ind i driften. Totalentreprenørens engagement kan med fordel 

fastholdes ind i driftsfasen og garantien kan suppleres med bodsmekanismer og bakkes op af 

garantistillelser.   

Transaktionsomkostningerne forbundet med anvendelse af garantimodellen vil, som følge af 

den konkrete tilpasning til projektet, varierer. Alle projekter er ikke nødvendigvis egnede, da de 

tilknyttede transaktionsomkostninger ved at bede om en garanti ikke nødvendigvis står mål 

med gevinsten i alle projekter. Dette vil dog bero på en individuel vurdering i det konkrete 

projekt. 

Anvendelse af garantimodellen har en række afledte gevinster ud over konkret at yde 

sikkerhed for bygherre omkring bygningens fremtidige energiforbrug. Modellen sikrer 
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gennemsigtigheden for de involverede parter gennem en tydelig rolle-, ansvar- og 

risikofordeling.  

Generelt vil arbejdet med at kræve en garanti og den efterfølgende verificering give et naturligt 

fokus på energi og drift af bygningen hos alle involverede aktører. Der er dermed 

sandsynlighed for et mere energioptimalt projekt, men også en bygning, der er i højere grad 

modsvarer brugernes behov og som er mere driftsvenligt.  

2.3 Indhold i garantimodellen 

Begrebet garantimodel anses som en samlet betegnelse for, hvordan roller, ansvar og risiko 

fordeles i et konkret nybygnings- eller renoveringsprojekt, hvor bygherre ønsker at øge 

sikkerheden for opnåelse af det forventede energiforbrug.  

Kravet om øget sikkerhed i form af en garanti, afføder forskellige overvejelser omkring 

modellens opbygning, så der på en omkostningseffektiv måde kan opnås den ønskede 

sikkerhed.  

Primære karakteristika for garantimodellen kan opsummeres som: 

 Modellen kan anvendes i alle former for byggeprojekter, men fokuserer på projekter, 

hvor der ønskes en sikkerhed for det bygningsrelaterede energiforbrug. 

 Modellen skal tilpasses det konkrete byggeprojekt i forhold til brug og størrelse af 

incitamenter, metode til fastlæggelse, beregning samt måling og verifikation af baseline.  

 Risikoen og dermed omkostningen til at håndtere risikoen, afhænger af den konkrete 

tilpasning. Der vil derfor være projekttyper, hvor omkostningen til garantien ikke står mål 

med besparelsen i energiforbrug. 

 Der er en tydelig ansvarsfordeling i modellen for hver fase med en enkelt 

hovedansvarlig i fasen. 

 Modellen sætter fokus på, at viden omkring forudsætninger, behov, ønsker og 

beslutninger logges gennem projektets faser. 

 Det er entreprenøren, som i modellen er den bedst egnede til at bære risikoen knyttet til 

en garanti. 

 Entreprenøren overtager risikoen i rådgiverens projekt med mulighed for at prissætte 

denne i sit tilbud.  

 For at minimere omkostningerne ved overdragelse af risikoen i rådgiverens projekt til 

entreprenøren lægger modellen op til enten tidlig involvering af entreprenør eller 

mulighed for granskning/kontrol af rådgiverens projekt. 

 Rådgiver skal holdes ansvarlig for sine beregninger og løsninger ved endt projektering, 

for at sikre, at fejl og mangler i projektet fanges så tidligt som muligt.  

 Fase- og ydelsesfordelingen følger i udgangspunktet byggeriets traditionelle faser og 

ydelser, dog kræver brug af modellen en tilpasning af AB systemet i forhold til 

verifikation af garantien og udløsning af evt. økonomisk kompensation 

 Entreprenøren leverer det fulde ansvar tilbage til bygherre ved opnåelse af en 

energirigtig drift. 

 I modellen er der skitseret, hvordan risikoen for bygherre og entreprenør kan reduceres 

ved at fastholde entreprenørens engagement ind i starten af drift og brugsfasen frem til, 

at garantien verificeres. 

. 
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2.3.1 Transaktion mellem bygherre og en leverandør 

Vi betragter garantien for energiforbruget, som en transaktion mellem bygherre og en 

leverandør f.eks. en rådgiver, entreprenør eller produktleverandør. Leverandøren leverer en 

reel ydelse i form af en bygning, hvor der er overensstemmelse mellem det forventede 

energiforbrug og det faktiske. Bygherre leverer en finansiel ydelse i form af betaling for 

leverandørens ydelse. Jo mindre risiko og usikkerhed, der er knyttet til leverandørens ydelse, 

desto billigere er den for bygherren.  For at sikre, at omkostningerne der er knyttet til garantien 

bliver så lave som muligt, er der i modellen fokus på, hvordan bygherre kan reducere risikoen 

knyttet til at få en garanti for sit energiforbrug.   

2.3.2 Entydig placering af ansvar 

Det er centralt for garantimodellen, at byggeprojektet betragtes som en række faser, der leder 

frem til et endeligt byggeri i drift og brug. Det endelige energiforbrug afhænger af en lang 

række parametre, omhandlende bygningens funktionalitet, brug og drift. For at kunne designe 

et projekt i de tidlige faser, som matcher slutbrugernes behov og hverdag, er der brug for 

viden om denne brugssituation. Desto bedre og tidligere datagrundlag og viden om 

forudsætninger, desto mere klart er ydelsen, som aktørerne skal løse. 

For at denne viden om slutbruger er tilgængelig for alle aktører i alle faser, skal den følge 

projektet i takt med, at der specificeres og udføres til konkrete løsninger. I Figur 1 er dette 

princip illustreret som et videns-loop, hvor viden om slutbrugeren vedr. energi tilføres projektet 

fra begyndelsen og herefter følger projektet. 

 

Figur 1 Grundlæggende tilgang til garantimodel om viden og ansvars-/risikodeling 
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I modellen er der indlagt et ansvarsskift mellem hver fase fra én aktør til den næste aktør. Heri 

ligger, at der er en hovedansvarlig, som har ansvar for at drive processen og sikre 

overlevering af info m.m. til den hovedansvarlige for den efterfølgende fase.  

Princippet er, at ansvar for de forskellige aktiviteter skal kunne efterprøves og verificeres så 

tidligt som muligt. En rådgiver vil derfor ikke, skulle stå til ansvar for et energiforbrug, der ligger 

2-3 år inden i driftsfasen. Her vil ansvaret være almindelig rådgiveransvar som beskrevet i 

ABR 89. Entreprenøren derimod er den sidste aktør før brug af bygningen. Ved at trække 

entreprenørens engagement med ind i driftsfasen giver det entreprenøren mulighed for at 

påtage sig et ansvar for det faktiske energiforbrug. Garantimodellen peger derfor på, at det er 

den udførende part/entreprenøren, som er bedst egnet til at bære risikoen forbundet med en 

garanti for energiforbruget.  

For at kunne overtage ansvaret er der mellem de forskellige faseskift indlagt kontrolpunkter, 

som verificeres af enten: 

 Byggeprojektets eventuelle bygherrerådgiver 

 Ekstern projektgranskning (kendt fra commissioning) 

 Intern projektgranskning: den næste part i byggeprocessen foretager kontrol. 

 

Det er ikke meningen, at det entydige ansvar skal skabe mere polarisering i branchen, men til 

gengæld skabe et øget incitament til samarbejde. Derfor lægger garantimodellen også op til, 

at relevante parter inddrages som sparringsparter mellem faseskiftene. Dette er nødvendigt 

både for at reducere usikkerheden i processen, men også for at kunne give ansvaret videre.  

For at viden, der opbygges, kan fastholdes undervejs, introduceres også elementet ’logbog’ 

som skal følge byggeprocessen. Logbogen skal gøre det nemmere at gå tilbage i værdikæden 

og placere ansvaret hos den part, som var hovedansvarlig for de tilknyttede ydelser. 

Logbogen har desuden det formål, at der ikke opstår tvivl og tvister omkring manglende 

opnåelse af målsætninger, som reelt skyldes ændringer i forudsætningerne. 

2.3.3 Risikofordeling mellem rådgiver og entreprenør 

Rådgiver 

Principielt ønskes det så tidligt som muligt at få verificeret, om rådgiverens beregninger og 

løsninger er realistiske og vil lede til det ønskede energiforbrug. I garantimodellen er 

rådgiverens ydelse og ansvar knyttet til beregninger af baseline og projektering af løsninger, 

som sikrer forbruget. Rådgiver anses ikke som den mest oplagte aktør til at påtage sig 

risikoen for det faktiske energiforbrug i form af en garanti, bl.a. fordi deres ydelse slutter meget 

tidligere i byggeprocessen. Derudover vil rådgiveren med stor sandsynlighed ikke kunne blive 

holdt ansvarlig ved brug af AB systemet. Medmindre ABR 89 ændres til at dække en skade 

grundet forøget energiforbrug, vil rådgiverne med stor sandsynlighed ikke kunne forsikre sig 

mod dette ansvar. 

Rådgiveren bliver i modellen derfor alene holdt ansvarlig for sine ydelser ved faseovergangen 

til udførelsen af entreprenøren, som skal overtage risikoen knyttet til rådgiverens projekt. I 

modellen er der angivet direkte metoder til, hvordan rådgiveren rent økonomisk set kan holdes 

ansvarlig for sin indsats. 

Entreprenør 

I garantimodellen er det entreprenøren der giver en garanti på det faktiske energiforbrug. Det 

er således entreprenøren, som skal stå til ansvar. Enten gennem en økonomisk kompensation 
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eller positiv interesseopfyldelse i form af udbedring, hvis det faktiske energiforbrug er for højt. 

Set i forhold til AB systemet kræver dette en tilpasning af AB systemet. Konkret foreslås det, 

at der udarbejdes et tillæg til AB til brug i projekter, som anvender garantimodellen. 

Proceduren omkring verifikation af opfyldelse af garantien er særlig interessant. I 

garantimodellen lægges op til, at selve verifikationen af det faktiske energiforbrug først skal 

ske efter, at anlægget/bygningen er indkørt med en energioptimal drift efter ibrugtagning. 

Herved mindskes både bygherrens og entreprenørens risiko for, at eventuelle afvigelser 

skyldes forkert idriftsættelse og drift af anlæg. I måleperioden følges op på det faktiske 

energiforbrug og entreprenøren har her mulighed for at udbedre mangler.  

I modellen er der lagt op til, at hvis det faktiske energiforbrug er højere end baseline efter endt 

måleperiode så udløses en økonomisk kompensation. Dvs. at entreprenørens muligheder for 

at udbedre mangler – dvs. den reelle garanti – ligger i måleperioden. 

2.3.4 Generiske elementer i garantimodellen 

Modellen peger på, at bygherre skal tage et opgør med den traditionelle 

energirammeberegning, som retningsgivende for ens faktiske energiforbrug. Der er således 

behov for nye måder at tilgå beregningerne og stille krav til, hvad bygherre vil acceptere af 

forbrug. Centralt heri er desuden håndtering af den brugerafhængige del af energiforbruget i 

beregningerne.  

Til at støtte op omkring opnåelse og verificering af en bygnings faktiske energiforbrug set i 

forhold til det beregnede forbrug kommer der fokus på måling. Måling og verifikation er en ny 

disciplin set i forhold til traditionelt byggeri, men bliver kernen i et hvert byggeri, hvor der er 

ønske om at sammenligne det faktiske forbrug med det beregnede. Dette afleder bl.a. at 

beregningerne skal korrigeres i forhold til ændringer undervejs i projektet, sådan at det er 

muligt at sammenligne beregningerne med det faktiske forbrug.  

Det ligger implicit i modellen, at det først er muligt at opgøre det faktiske forbrug efter at 

bygningen og de tekniske anlæg er taget i brug – dvs. at modellen har et udvidet fokus ind i 

brugs- og driftsfasen. Modellen fordrer hermed et fokus på at få opbygget en energioptimal 

drift. 

I garantimodellen benævnes dette fokus på krav til det faktiske energiforbrug, beregninger, 

måling og verifikation samt drift, som de generiske elementer. For at bygherren kan gøre brug 

af garantimodellen, vil bygherre skulle tage stilling til, hvordan de generiske elementer skal 

håndteres. Formålet med de generiske elementer er:  

 At ved at skabe gennemsigtighed, at minimere risikoen og usikkerheden for de aktører 

der bærer den undervejs i projektet, 

 At sikre der kan stilles garanti og fordeles et ansvar undervejs i byggefaserne.  

.  

I modellen anvises et bredt løsningsrum knyttet til de generiske elementer, hvor valg af 

anvendelse knytter sig til det konkrete projekt. Håndtering af de generiske elementer medfører 

en række aktiviteter, der således ligger ud over hovedopgaverne i et traditionelt byggeprojekt. 

Med andre ord ”nye” aktiviteter set i forhold til en normal byggeproces, der skal sikre at 

bygherre får det forbrug, som der rent faktisk er lovet.   
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2.3.5 Brug af incitamenter og beregning af omkostning knyttet til brugen 

Generelt i garantimodellen skelnes der mellem to primære former for incitamenter, som kan 

tilskynde leverandører til at levere den garanterede ydelse. 

1. En reel garanti, hvor leverandøren udbedrer de mangler, der er nødvendige for, at det 

faktiske energiforbrug ligger inden for det garanterede.  

2. En økonomisk kompensation for manglende opfyldelse af garantien, hvor bygherren i 

et vist eller helt omfang kompenseres for merforbruget af energi. Dette kan være i form 

af forskellige former for bod og bonus. 

bygherre skal således gøre sig klart, om han ønsker en reel garanti i form af udbedring eller 

en økonomisk kompensation for manglende garantiopfyldelse eller en kombination heraf.  

En gennemgang af økonomiske overvejelser knyttet til anvendelse af garantimodellen viser, at 

det generelt ikke er muligt at opbygge en generisk beregningsmodel af risiko og 

sandsynlighed for udfald, som bygherre kan bruge til at fastlægge risikospænd og størrelsen 

af en økonomisk kompensation. Usikkerheden vil knytte sig til det konkrete projekt.  

2.4 Afgrænsning i brugen af garantien 

I projekter hvor brugerne har stor autonom indflydelse på energiforbruget f.eks. i boliger, er 

usikkerheden ligeledes stor. Dermed bliver sandsynligheden mindre for at projektet lykkes 

med et energiforbrug i praksis, der modsvarer det beregnede. I et sådant tilfælde vil garantien 

enten være meget omkostningstung eller også skal bygherre bruge mange penge på at 

reducere risikoen. Det kan f.eks. gøres ved at investere i mange målepunkter og have fokus 

på påvirkning af brugere og drift. 
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3 Indledning og baggrund for garantimodel 

3.1 Baggrund 

En lang række erfaringer fra tidligere byggeprojekter har vist, at det forventede beregnede 
energiforbrug ikke i praksis realiseres. Dette gælder både ved renovering og nybyggeri og 
man står således tilbage med en bygning, der bruger mere energi end forventet. I sådanne 
tilfælde er det oftest bygherren, der må bære risikoen for den fejlslående beregning og 
eventuelle efterfølgende omkostninger. Dette forhold er senest dokumenteret i rapporten 
”Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire segmenter”, 
november 2013, udarbejdet af Niras for Bygningsstyrelsen. 
 
For at stille bygherren bedre i sådanne situationer har Energi- og Bygningsstyrelsen igangsat 
et udviklingsarbejde omkring udviklingen af en garantimodel, som kan anvendes i både 
nybyggeri og renoveringer. Der er i projektet fokus på bygge- og renoveringsprojekter, som 
har en væsentlig indflydelse på energiforbruget i bygningen.   

Udvikling af modellen er foregået i efteråret 2013, i tæt samarbejde mellem Bygnings- og 

Energistyrelsen og et rådgiverteam bestående af Kuben Management A/S, Gate 21, 

Copenhagen Economics og Horten.  

Centrale aktører fra byggeriets parter har undervejs været inddraget og taget med på råd i 

udviklingen af modellen. Formålet med denne inddragelse har både været at sikre det bredest 

mulige input, samt at skabe ejerskab og interesse for den efterfølgende anvendelse af 

modellen hos aktørerne. Modellens succes er nemlig afhængig af, at en bred vifte af de 

centrale aktører (bygherrer, bygningsejere, rådgivere, entreprenører, etc.) ønsker at anvende 

den i praksis.  

3.2 Målgruppe for modellen 

Indeværende dokument er primært målrettet beslutningstagere vedrørende anvendelse af 

garantimodeller i nybyggeri og renoveringsopgaver, for at opnå sikkerhed for bygningens 

faktiske energiforbrug. 

Analysen er koncentreret omkring dette forhold, hvorfor det er forudsat, at læseren har en vis 

indsigt i byggeriets forskellige faser, entrepriseformer og aktører, da disse emner ikke 

introduceres eller forklares nærmere. Derudover skal læseren være bekendt med håndtering 

af energi i traditionelle byggeprojekter og de dertil knyttede problematikker. Læseren kan 

erhverve sig yderligere viden om dette emne ved at læse rapporten ”Analyse af praktiske 

erfaringer med energirenovering af bygninger i fire segmenter”, november 2013, udarbejdet af 

Niras for Bygningsstyrelsen. 

3.3 Målsætninger for arbejdet med garantimodel 

Der er i forbindelse med arbejdet omkring udviklingen af en garantimodel blevet opstillet en 

række målsætninger i samarbejde med Bygningsstyrelsen, Energistyrelsen og den tilknyttede 

arbejdsgruppe bestående af kommunale, almene og private bygningsejere.  

3.3.1 Sikre bygherren 

I dag er det bygherren, der sidder med hele risikoen for, at et byggeri ikke performer i relation 

til energiforbruget. Dette skal ses på trods af, at både rådgiver og entreprenør har stor 

indflydelse på om energibesparelsen faktisk opnås. Grundlæggende kan man sige, at 
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ansvaret følger dem, som har mulighed for at agere. Derfor skal modellen designes, så den 

sikrer bygherren i højere grad ved, at lægge et større ansvar over på leverandørsiden. 

3.3.2 Entydig placering af ansvar 

En af de udfordringer, som aktørerne påpeger, er håndtering af ansvarsforhold i faseskiftene. 

Hvis ansvaret for det faktiske energiforbrug ikke kun skal være bygherrens, hvor skal det i så 

fald placeres? Her peger flere af aktørerne på fordelen ved en simpel og direkte 

ansvarsfordeling, der ikke falder mellem to stole. Derfor er det centralt at undersøge, om der 

skabes en klar og rimelig risiko- og ansvarsfordeling mellem aktørerne. 

3.3.3 Modellen skal være markedskonform 

Formålet med at udvikle en garantimodel er, at de forskellige aktører i højere grad skal 

indtænke energiforbruget i byggeprojekterne. Det kræver altså, at aktørerne bevæger sig væk 

fra den traditionelle måde at tænke på. Modellen skal dog stadig være i tråd med de 

eksisterende byggeprocesser og samarbejdsformer, der tilbydes i dag. Dette betyder, at 

modellen skal være markedskonform, så den spiller sammen med de ydelser, som tilbydes på 

markedet i dag.   

3.3.4 Balancerede transaktionsomkostninger 

Modellens anvendelighed afhænger i høj grad af, at den ikke bliver et fordyrende led i 

byggeprocessen set i forhold til de besparelser, der opnås i driften. En meget kompleks model 

vil kræve flere ressourcer at anvende. Der er dog omvendt en forståelse for, at en 

garantimodel kan føre til øgede omkostninger i en startfase af projektet, men disse 

omkostninger må naturligvis ikke overstige den fordel, som garantimodellen skal frembringe. 

Der skal være tale om en økonomisk balanceret model, som giver et forbedret output og 

større sikkerhed for bygherre. 

3.3.5 En anvendelig model 

Modellen skal være anvendelig og kunne implementeres i en bred vifte af byggeprojekter, 

herunder skal den være til at gå til for de involverede aktører. Omvendt har der i 

arbejdsgruppen også været fokus på hellere at udvikle en god og anvendelig model i mange 

former for projekter end en ikke anvendelig model, som i teorien kan passe på alle 

byggeprojekter. 

3.4 Forudsætninger for analyserne bag garantimodellen 

Udgangspunktet for analysearbejdet bag garantimodellen har været at udfordre det bestående 

– herunder at kigge ud over den store mængde af barrierer og risici, der kan opstilles i forhold 

til at skabe sikkerhed omkring det faktiske energiforbrug. Der er derfor anlagt en teoretisk 

tilgang med en række forudsætninger om at væsentlige dele af disse udfordringer kan løses: 

 Der ses bort fra evt. nuværende juridiske spidsfindigheder, som vil ”umuliggøre” de 

anviste løsninger. I stedet peges der på løsningstilgange, der kan overkomme de 

nuværende udfordringer. 

 Modellen har primært fokus på at få en garanti på det bygningsbestemte energiforbrug. 

Det er her antaget, at det er muligt at adskille det adfærdsbetingede energiforbrug fra 

det bygningsbestemte energiforbrug.  

 Det er antaget, at rådgiver ved anvendelse af de tilgængelige beregningsprogrammer 

samt viden om forudsætninger og fremtidig brug af bygningen, kan fastlægge en 

baseline. Der er her anvendt den løsningstilgang, at en evt. usikkerhed knyttet til 

beregningsprogrammerne udgør en risiko, som en aktør må påtage sig. 
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 Det er antaget, at det er muligt at måle og verificere energiforbruget i den konkrete 

byggesag.  

 

3.5 Introduktion til indholdet i dokumentet 

I kapitel 4 er begreber omkring garanti introduceret for at give læseren en forståelsesramme 

for indeværende garantimodel, herunder erfaringer fra ESCO og OPP projekter, samt fordele 

og ulemper ved brug af forskellige incitamentstyper. Der er opstillet regnestykker, som konkret 

illustrerer de økonomiske overvejelser knyttet til brugen af garanti og incitamenter. 

I kapitel 5 er aktørerne i et byggeprojekt beskrevet, herunder er der redegjort for, at den 

enkelte aktør kan have forskellige roller i forskellige faser af et byggeprojekt. I kapitlet 

introduceres, hvordan ansvaret entydigt placeres hos en part i de enkelte faser, hvorved det 

bliver tydeligt, hvad den enkelte aktør kan holdes ansvarlig for. 

Kapitel 6 belyser de generiske elementer der knytter sig til, at gøre aktører ansvarlige for 

opnåelsen af et faktisk energiforbrug samt at reducere risikoen for leverandøren for garantien. 

De generiske elementer omfatter: 

 Opstilling af baseline, som bygherre ønsker sikkerhed for 

 Beregning af baseline 

 Måling og verifikation af baseline, set i forhold til det faktiske energiforbrug 

 Drift af ejendommen 

 

I kapitel 7 anvises en ideel fase- og ydelsesfordeling knyttet til anvendelse af en 

garantimodel. Der redegøres for, hvilke ydelser de forskellige aktører er ansvarlige for og 

dermed risikodelingen mellem aktørerne før, under og efter en renovering eller nybyggeri.  

Kapitel 8 belyser hvordan garantimodellen konkret ser på risikodelingen mellem rådgiver og 

entreprenør. I overvejelserne indgår, hvordan anvendelse af garanti spiller sammen med AB 

systemet og den bagved liggende fase- og ydelsesfordeling.  

Kapitel 9 er en kort perspektivering omkring anvendelse af garantimodellen. Der diskuteres 

kort problemstillinger forbundet med de typiske entrepriseformer, de tilgængelige 

beregningsprogrammer og håndtering af usikkerhed knyttet til brugernes adfærd. Slutteligt ses 

der på, hvordan garantimodellen spiller sammen med udbudsreglerne. 

I kapitel 10 er en case anvendt til at illustrere, hvordan garantimodellen kunne være anvendt i 

et konkret projekt. 

I kapitel 11 er der udarbejdet en opsamling af resultaterne fra de foregående kapitler. Der 

præsenteres sammenhængene mellem fase- og ydelsesbeskrivelsen, risikofordelingen 

mellem aktørerne og håndtering af de generiske elementer.   
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4 Præsentation af garantimodel 

Udgangspunktet i indeværende analyse omkring opbygning af en garantimodel, er 

overvejelser om, hvordan bygherren får sikkerhed for at leverandører af byggeriet – dvs. 

rådgivere, entreprenører og produktleverandører – afleverer et byggeri, hvor det efterfølgende 

energiforbrug ikke er højere end garanteret af leverandørerne. 

Det overordnede mål med en garanti er således, at sikre bygherren, at bygningen i brug har et 

faktisk energiforbrug svarende til det aftalte krav. 

I indeværende kapitel er der fokus på, hvordan garanti og incitamenter kan anvendes til at 

opnå større sikkerhed for bygherren. Opbygningen af indholdet vil være som følgende: 

 Forståelsesramme for en garantimodel 

 Introduktion til grundlæggende begreber knyttet til garantielementet 

 Økonomiske overvejelser knyttet til anvendelse af garanti for energiforbruget 

 Præsentation af garanti- og incitamentsinstrumenter 

 Læring fra kendte garantimodeller, set i forhold til garanti, incitamenter og 

risikominimering for at skabe en forståelsesramme for anvendelse af garanti 

 Opsamling og anbefalinger omkring anvendelse af garantimodellen 

 

4.1 Forståelsesramme for garantimodel 

Fokus i indeværende analyse er på at opstille en garantimodel, der skal give Bygherren 

sikkerhed for, at bygherren opnår det forventede energiforbrug i sit byggeri.  

Garanti anvendes i modellen, som en metode til at få de eksterne parter til at påtage sig 

risikoen for opnåelse af overensstemmelsen mellem det forventede og faktiske forbrug. 

Garantien sikrer således indeståelse for denne overensstemmelse.  

Garantimodellen beskriver nogle generelle rammer for, hvordan bygherre kan tilgå et 

byggeprojekt – nybyggeri såvel som renovering – hvis der ønskes en forøget sikkerhed for det 

faktiske energiforbrug.  

Ovenstående forståelsesramme bygger videre på konklusionerne på s. 1 og 2 i rapporten 

”Erfaringsopsamling af garantielementer i nationale og internationale ESCO og OPP projekter” 

udarbejdet af Rambøll på vegne af Bygningsstyrelsen og Energistyrelsen, august 2013.  

Rambøll konkluderer i sin rapport ”at garantimodeller ikke er én ting, men i højere grad er en 

samlet betegnelse for den fastlæggelse af roller, ansvar og risici, som karakteriserer 

samarbejdet”. Selve garantien er ifølge Rambøll således genstanden for modellen. 

Deraf følger, at der ved brugen af en garantimodel kræves ”en mere konkret stillingtagen til og 

formalisering af opfølgningsmetoder og -procedurer, håndtering af udefra kommende 

påvirkninger, bods- og belønningsmekanismer (incitamenter) samt ikke mindst af en 

organisatorisk og samarbejdsmæssig overbygning, hvori garantimodellen finder anvendelse." 

Dette kalder Rambøll for modellens anvendelsesfelt. 

Samlet set konkluderes, at der er "behov for, at man ved udformning af garantimodeller tager 

højde for denne kompleksitet og anlægger et helhedssyn." 
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I indeværende garantimodel er der således tale om en overordnet model, der som 

udgangspunkt skal tilpasses den enkelte byggeopgave i forhold til en række områder bl.a. 

incitamentsform, ansvarsfordeling, entrepriseform, faseopdeling, ydelsesfordeling, beregning, 

måling og verifikation. Analyserne bag opbygningen af modellen, fokuserer på de overvejelser 

bygherren skal gøre sig om de forskellige områder. 

Mange af de elemeter, som læseren vil se i modellen er allerede kendt indenfor byggeriet. Det 

”nye” i denne her model er, at der er et udvidet fokus på håndtering af opnåelse af et faktisk 

energiforbrug svarende til det forventede. Dette allerede fra byggeriets spæde fase, men det 

spænder hele vejen til driftsfasen.  

4.2 Fordele ved anvendelse af garantimodel 

Ved at anvende en garantimodel sikrer bygherre, at der kommer fokus på det faktiske 

energiforbrug, samt bygningen yder energimæssigt inde for de rammer, som bygherre vil 

acceptere.  Det gøres ved at skabe gennemsigtighed i byggeprojektet og øge vidensniveauet, 

så bygherre kan kræve en garanti med en klar ansvarsfordeling. Det er ikke omkostningsfrit 

for bygherre at bede om en garanti, da leverandøren løber en større risiko. Garantimodellen 

opererer derfor med løsninger, der har fornuftige transaktionsomkostninger, for at den kan 

være markedskonform.  

Generelt vil arbejdet omkring at kræve en garanti og den efterfølgende verificering give et helt 

naturligt løft af kvaliteten på flere forskellige områder. Der vil eksempelvis være et større fokus 

hos alle involverede aktører på energi og drift af bygningen. Derved opnås med en højere 

sandsynlighed ikke kun et energioptimalt projekt, men også en bygning, der tidligere er indkørt 

driftsmæssigt. Undervejs i processen vil bygherre få bedre styr på sit datagrundlag vedr. sit 

energiforbrug og opbygge et professionelt rapporteringssystem. Det vil hjælpe bygherre med 

nemt og overskuelig at kunne følge sit energiforbrug og hurtigt kunne finde afvigelser, der skal 

håndteres. Herunder, at den udførende part løfter kompetenceniveauet hos de driftsansvarlige 

for at sikre en forsvarlig drift fremadrettet. 

En anden af de helt store fordele ved en stabil og økonomisk god drift er slutbrugerens 

oplevelse af bygningen. bygherre vil kunne tilbyde et godt indeklima, da der oftest tages 

udgangspunkt i brugere, som den styrende parameter når det planlægges energiprojekter. Her 

er et indeklima, hvor flest mulige brugere er tilfredse en forudsætning for at fastforankre et 

energiforbrug. Bygherre får derfor ikke alene garanti for sit forventede energiforbrug, men en 

række afledte positive effekter i sit byggeri.  

4.3 Introduktion til grundlæggende begreber knyttet til garantien 

I det følgende introduceres en række af de centrale begreber knyttet til garantimodellen 

omkring ansvar, garanti, incitament og garantistillelser. Der er lagt vægt på den 

forståelsesramme, som knyttes til begreberne i indeværende garantimodel, der præsenteres i 

indeværende notat. 

4.3.1 Ansvar 

En af grundpræmisserne i forbindelse med en garantimodel er at få placeret ansvaret hos den 

aktør, som er bedst i stand til at håndtere risikoen. En af udfordringerne i byggeprojekter er 

faseovergangene, hvor der mellem hver faseovergang sker et ansvarsskift fra en part til en 

anden part. Jo mere ’rent’ et ansvarsskifte, der kan foretages, desto mere gennemsigtigt bliver 

ansvaret. For at næste part i byggeprocessen kan overtage ansvaret fra den forrige part, skal 

parten have mulighed for enten at påvirke indholdet og/eller få så godt et kendskab til 



 
 

 
 

 
Side 15 af 94   

projektet, at de kan vurdere risikoen. Dvs. at der ved hver faseovergang kan ske en fornuftig 

risikovurdering, hvis der skabes fornuftige rammer herfor. Dette er illustreret i nedenstående 

Figur 2. 

 

Figur 2: Illustration af en byggeproces, som en værdikæde 

Et byggeprojekt kan betragtes, som en kæde af processer, der alle tilføre værdi til projektet 

med de ydelser den enkelte aktør tilfører. Denne tilgang til et byggeprojekt tydeliggør behovet 

for, at næste part i kæden har tilstrækkelig med indsigt omkring behov, ønsker, 

forudsætninger og beslutninger til at kunne vurdere risiko og det ansvar, som følger med 

omkring det faktiske energiforbrug ved faseovergange.  

Ligeledes anskueliggøre det behovet for, at den første aktør i kæden har viden om den sidste 

aktør, der i sidste ende skal drifte og bruge bygningen. Knyttet hertil er, at der ved hvert 

faseovergang bliver behov for at der et overlap mellem faserne, for at den næste part i 

værdikæden kan gennemgå projektet og påtage sig ”risikoen” fra den tidligere part.  

4.3.2 Garanti 

Boks 1 Garanti 

Garanti defineres juridisk set, som at den vare eller ydelse, som garantien gælder, er fejlfri og 

forbliver fejlfri i en periode. Den aftalepart, som påtager sig garantien, indestår således for 

varen/ydelsen under nogle nærmere aftalte forhold. 

Garantier anvendes som et nyttigt redskab, der sikrer bygherren mod uberegnelighed med 

hensyn til f.eks. kvalitet, levering mv. Garantien sikrer således, at den indkøbte vare, forbliver 

fejlfri i en periode, på baggrund af en række betingelser for garantien. Det er således muligt – 
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hvis den del af varen, der er krævet en garanti for, har en mangel – direkte at kræve manglen 

udbedret af leverandøren. 

Grundlæggende giver det kun mening at bede en part om at give garanti for et konkret forhold. 

Det vil sige, at et krav vedrørende opnåelse af et garanteret energiforbrug vil placere ansvaret 

og risikoen knyttet til garantien entydigt hos den, som skal give garantien. Det er som 

udgangspunkt ikke nødvendigt at opstille andre betingelser end garantien, da manglende 

opfyldelse som udgangspunkt vil lede til misligholdelse af den indgåede aftale.  

Generelt vil leverandøren forsøge at lave en prissætning af omkostningen forbundet med at 

give en garanti. Denne prissætning vil i høj grad afhænge af, hvor transparent det er for 

leverandøren at gennemskue sin risiko i projektet. I afsnit 4.4 beskrives de økonomiske 

overvejelser omkring prissætning af risikoen nærmere. 

Bygherren vil dog oftest supplere kravet om garanti, for et forhold, med en række betingelser 

for hvad der sker, hvis leverandøren ikke kan levere den lovede ydelse (eller leverer mere end 

den lovede ydelse). Dette sikrer bygherren mod, at der opstår en tvist omkring leverandørens 

handlerum til at leve op til sin garanti. Heri vil en del af overvejelsen gå på, om leverandøren 

bør gives yderligere incitament til at opfylde den ellers meget klare kontraktuelle forpligtigelse. 

Boks 2 Reklamationsret 

Reklamationsret er et eksempel på en garanti, som dækker fejl på købstidspunktet dvs. at varen er 

fejlfri ved køb defineret i Købeloven. I henhold til købeloven har du ret til at vælge mellem 

ombytning eller reparation. Butikken har herefter pligt til at løse fejlen inden for rimelig tid. Sker 

det ikke kan køber kræve sine penge retur. Som udgangspunkt har forhandleren et forsøg til at 

ordne fejlen, eller er køber berettiget til at få pengene tilbage. 

Overordnet set er valget for bygherren, om bygherren udelukkende ønsker at få udbedret 

manglen i forhold til den garanterede ydelse (en reel garanti) eller om bygherre ønsker at få en 

økonomisk kompensation for manglende garanteret ydelse. Heri ligger overvejelser omkring, 

hvilke gener og afledte omkostninger bygherren kan få ved at kræve manglen udbedret, 

hvilket skal stå mål med værdien heraf. Hvis det primært handler om budgetsikkerhed, vil en 

økonomisk kompensation ofte være at foretrække.  

4.3.3 Incitament 

Boks 3 Incitament 

Incitament defineres som en tilskyndelse til, at en eller flere aktører handler på en bestemt måde. 

Garantien er et eksempel på et incitament, som animerer leverandøren til at levere den lovede 

ydelse. En garanti er en kontraktuel indeståelse, som fastholder leverandøren i at stille en 

garanti for sin leverance. 

Ofte ønskes, at give et yderligere incitament ud over selve den kontraktuelle indeståelse i form 

af økonomisk tilskyndelse. Bygherren ønsker sikkerhed for, at have ”pengene” til selv at 

udbedre manglen eller få økonomisk kompensation, hvis nu alligevel leverandøren ikke kan 

leve op til indeståelsen. Dvs. at bygherren ønsker at tilbageholde penge eller have sikkerhed 

for at få udbetalt penge, hvis bygherre ikke får den garanterede ydelse i form af en bod/bonus 
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eller hos en garant som stiller økonomisk sikkerhed for ordregiver. Dette svarer til de 

traditionelle entreprisegarantistillelser, hvor bygherre har sikkerhed i en del af anlægssummen 

i en periode op til 5 år efter aflevering.  

I kombination eller som alternativ kan bygherren tilbyde et positivt incitament i form af en 

bonus, som ”kun” kommer til udbetaling, hvis garantiforpligtigelsen opfyldes eller overopfyldes. 

I økonomisk teori anses bonus som det samme som tilbagehold i form af bod, da det er penge 

der kun kommer til udbetaling ved opfyldelse af kontrakten. 

Det betyder også, at vi har mulighed for at give leverandørerne et incitament uden at have en 

egentlig indeståelse (garantiforpligtigelse). Dette vil ofte være en overvejelse værd, hvor det 

kan være svært for både Bygherre og leverandører at prissætte det ansvar, som følger med 

en evt. garantiforpligtigelse. Det kan f.eks. være hvor bygherren ikke ønsker at betale for en 

garanti. Her vil anvendelse af bod og bonus give leverandørerne et incitament for alligevel at 

gøre en indsats for at levere det ønskede resultat, selvom det ikke er en kontraktforpligtigelse. 

De forskellige typer af incitamentsinstrumenter er beskrevet nærmere i afsnit 4.5 

4.3.4 Sikkerheds- og garantistillelser 

Boks 4 Sikkerheds- og garantistillelser 

Sikkerheds- og garantistillelse defineres som, at der stilles en sikkerhed for, at en indgået 

forpligtigelse opfyldes på nærmere fastsatte vilkår. I byggebranchen anvendes sikkerheds- og 

garantistillelser for at sikre bygherre mod at miste penge, hvis det firma bygherre har handlet med 

går konkurs, før varen eller ydelsen er leveret. 

Ofte sammenblandes garanti og garantistillelser også som begreber. Her er det vigtigt at 

forstå, at garantistillelsen er en økonomisk sikkerhed for bygherren og ikke en garanti for en 

ydelse eller vare. Der behøver dermed heller ikke være overensstemmelse mellem 

sikkerhedens størrelse og den økonomiske omkostning forbundet for bygherre ved ikke at få 

leveret den garanterede ydelse. Bygherren skal således tage en række valg omkring 

størrelsen af sikkerheden. 

Denne sikkerhed kan være stillet på forskellige måder – men sammenfaldende er, at der er en 

”garant” for pengene. Dette kan så være forskelligt om dette er via et forsikringsselskab, bank 

eller et reserveret beløb i moderselskabet – men fælles er, at nogen står inde for, at de vil 

betale ved manglende indeståelse.  

Den primære anvendelse af garantistillelse har rod i at sikre bygherre mod, at leverandøren 

går konkurs – og derved ikke kan leve op til sine kontraktlige forpligtigelser. Derfor opereres 

med forskellige niveauer af sikkerhed. Her går det fra en ubetinget garantistillelse, hvor 

bygherren har ubetinget krav på økonomisk kompensation til forskellige former for betinget 

garantistillelse, hvor bygherre først skal have redegjort for sit krav.  

Garantistillelser er derfor særlig relevant i projekter med lang projektperiode og garanti for 

energibesparelsen, hvilket vil sige ESCO-projekter. Bygherre kan blive økonomisk ramt i 

tilfælde af konkurs hos leverandøren, da pågældende derved ikke vil kunne leve op til sin 

garantiforpligtelse.  
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4.3.5 Garantiperiode 

Boks 5 Garantiperiode 

Garantiperioden defineres som den periode, hvor leverandøren af varen/ydelsen skal indestå for, at 

varen/ydelsen er fejlfri. I indeværende model er fejlfri det samme som, at bygherre er sikret 

opnåelse af et faktisk energiforbrug svarende til det garanterede. Garantiperioden svarer således til 

den periode, hvor leverandøren har en garantiforpligtigelse overfor kunden. 

Længden af garantiperioden kan fastlægges ud fra en række overvejelser: 

 Hvor lang tid går der, før garantien kan verificeres? 

 Hvor lang en tidshorisont ønsker vi, før vi er overbevidste om, at bygning/anlæg 

energimæssigt performer, som garanteret? 

 Hvornår kan bygherre selv drifte bygningerne energioptimalt – og derved ikke har brug for 

at betale en ekstra part for støtte til denne ydelse? 

 Hvilken værdi får bygherre af at have en ekstern part involveret i en årrække set i forhold til 

omkostningen – f.eks. i form af fastholdelse af fokus på, at bygningerne kører 

energimæssigt optimalt, kompetenceoverførelse og økonomisk sikkerhed? 

Overordnet set – som vil blive nærmere beskrevet i afsnit 6.4 – kræver det ofte en vis periode 

at verificere det faktiske energiforbrug. Tekniske anlæg skal typisk indreguleres og bygningen 

skal anvendes med ”normal” belastning. Generelt vil det ofte kræve en hel årscyklus – dvs. et 

år – at verificere bygningens faktiske energiforbrug. 

Hvis de gennemførte tiltag ved måling over den aftalte cyklus viser overensstemmelse mellem 

baseline og det faktiske forbrug, så har bygningen bevist sin energiperformans. 

Garantiperioden behøver således ikke at være længere end den periode, der er nødvendig 

for, at garantien kan verificeres. 

Tidspunktet for, hvornår bygherre selv kan drifte bygningerne energioptimalt, er meget 

individuelt fra bygherre til bygherre. Det er rådgiverteamets og arbejdsgruppens erfaring, at 

det tager et år eller to før nye bygninger er indkørt fuldstændig i driften, med rutiner og 

systemer. Dette kræver dog, at bygherre investerer ressourcer og kompetencer i at få 

bygningen kørt driftsmæssigt ind. 

Den primære værdi ved anvendelse af en garanti vil knytte sig til at få en bygning, der 

energimæssigt performer fra start. Dette har en række afledte fordele i form af, at bygningens 

tekniske anlæg fungerer fra dag et og at bygherren har økonomisk sikkerhed for sine 

energibudgetter. At opretholde en garanti koster penge for bygherren – og formålet med 

garantien er primært at få en bygning, der energimæssigt performer. Jo længere tid 

garantiperioden løber, desto dyrere bliver den, da en længere periode vil betyde flere 

ændringer i forhold til de oprindelige forudsætninger. Ud fra disse betragtninger vil det ikke 

være nødvendigt at forlænge garantiperioden ud over et minimum. 

Hvis bygherre generelt har svært ved at drifte sine bygninger – her at overtage og fastholde en 

energimæssig optimaldrift, kan bygherren overveje, om entreprenøren skal overtage driften af 

bygningen i en periode. Hvis dette er tilfældet kan garantiperioden løbe i en periode, der 

modsvarer den hvor entreprenøren har driften. 
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4.3.6 Opsamling på grundlæggende begreber 

Som beskrevet i de foregående afsnit skal bygherre således gøre sig klart, hvem de ønsker, 

skal påtage sig risikoen knyttet til det faktiske energiforbrug.  

Centralt i garantimodellen er, at ansvaret knyttet til i sidste ende at opnå et faktisk 

energiforbrug skifter i projektets faser. Den næste part i kæden af faser overtager ansvaret fra 

den forrige part.  

Garantien for det endelige faktiske energiforbrug skal ansvarsmæssigt være entydigt placeret 

og kunne opgøres entydigt i forhold til aktørens ansvar.  

bygherre skal i den forbindelse tydeligt beskrive under hvilke forudsætninger garantien gives 

for energiforbruget, hvordan energiforbruget måles og verificeres samt procedurer ved 

manglende indeståelse.  

For at give aktøren yderligere tilskyndelse kan diverse former for incitamentsinstrumenter 

anvendes i form af forskellige former for bod, bonus og anvendelse af sikkerhedsstillelse. 

Ligeledes skal bygherre gøre sig klart om det primært er en økonomisk kompensation 

bygherren ønsker eller positiv interesseopfyldelse ved udbedring af manglen. 

Slutteligt skal bygherre beslutte i hvor lang en periode, at de ønsker at opretholde 

garantiforpligtigelsen overfor leverandøren. Alt efter formålet med byggeprojektet og 

bygherres egen evne til at fastholde energiforbruget, svarende til det ønskede, kan bygherre 

fastlægge en kortere eller længere periode. Som udgangspunkt skal omkostningerne til at 

fastholde forpligtigelserne stå mål med gevinsten herfra.  

4.4 Økonomiske overvejelser ved brug af garanti 

I det følgende afsnit belyses økonomiske overvejelser knyttet til brugen af garanti. Til det 

formål bruger vi nogle stiliserede regnestykker og kontraktmodeller mellem to parter.  Vi 

benytter data for det forventede og faktisk realiserede energiforbrug fra et konkret 

energirenoveringsprojekt til at illustrere de teoretiske overvejelser.  

4.4.1 Transaktion mellem bygherre og leverandør 

Vi betragter en situation, hvor en leverandør f.eks. en rådgiver eller en entreprenør, leverer en 

ydelse til bygherre i form af et vist energiforbrug (og evt. andre ydelser i form af bedre 

indeklima etc.). Bygherren leverer omvendt en finansiel ydelse til leverandøren. Ofte vil denne 

ydelse fra leverandøren være en del af en større leverance f.eks. en ombygning. Det gælder 

selvsagt for nye bygninger og for større renovationsarbejder. Transaktionen mellem de to 

parter er illustreret i Figur 3 

 

 

 

 

 

 

Reel ydelse 

Finansiel ydelse 
Bygherre Leverandør 

Figur 3 Illustration af transaktion mellem Bygherre og en leverandør 
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På grund af usikkerhed i byggeprojekter, vil der også være usikkerhed når det forventede 

faktiske energiforbrug skal beregnes. I de fleste tilfælde vil det faktiske forbrug falde i 

nærheden af det forventede energiforbrug, men der kan også forekomme tilfælde, hvor det vil 

ligge langt under eller langt over det forventede niveau. Dette kan illustreres, som en fordeling 

af udfald for det faktiske energiforbrug henover det forventede energiforbrug, jf Figur 4. 

Figuren skal illustrere den underliggende fordeling af udfald og sandsynlighed.  

 

De praktiske erfaringer med forventede og realiserede energiforbrug i en række danske 

byggeprojekter er blevet af analyseret i en nylig udført rapport ”Analyse af praktiske erfaringer 

med energirenovering af bygninger i fire segmenter” udarbejdet af Niras for 

Bygningsstyrelsen.  

Rapporten viser, at det faktiske forbrug oftest afviger væsentligt fra de forventede forbrug, og 

at der er en overvægt af udfald, hvor forbrug er højere end det forventede niveau.  

Det skyldes blandt andet, at man i en række projekter ikke har taget hensyn til, at øges 

energieffektiviteten, så gør man det også billigere at øge komfortniveau f.eks. i form af højere 

indetemperatur jf boks 1. Det er den såkaldte reboundeffekt.  

I en nogenlunde rationel projektmodel vil man imidlertid systematisk tage hensyn hertil, 

således at den forventede besparelse hen over mange projekter netto svarer til den i 

gennemsnit realiserede. Hermed får man ikke længere en skæv fordeling. Sagt med andre 

ord, hvis man indbygger nogle bestemte mål i nogle bestemte projektmodeller og samtidig 

systematisk har indbyggede mekanismer, der tenderer til at levere underperformance, så 

bliver fordelingen skæv. Det er imidlertid ikke nogen god måde at se på fordeling af risici på.  

Den egentlige udfordring er, hvor mange ressourcer, der skal sættes ind for at vurdere 

størrelsen på denne reboundeffekt inden projektet startes og hvor mange ressourcer, der skal 

sættes ind for at holde reboundeffekten indenfor et bestemt interval, under et bestemt niveau. 

etc. Alt dette er netop kernen i en risikostyringsmodel, hvor gevinsten ved at opnå nogle 

Figur 4 Fordeling af udfald af faktisk energiforbrug 
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bestemte målsætninger holdes overfor omkostninger ved at realisere meget bestemte 

målsætninger (intervaller, minimumsperformancesmål osv.) 

Boks 6 Erfaringer med forventede og realiserede besparelser 
 

Nirases1 analyse viser, at de realiserede besparelser oftest afviger væsentligt fra det forventede 

niveau med en overvægt af realiserede besparelser, der er lavere end den forventede 

besparelse. 

Niras nævner fem primære faktorer, der kan være forklaringer på de faktiske udfald:  

1. indregulering og idriftsætning af anlæg 

2. forbedret komfort og indeklima f.eks. i form af øget indetemperatur  

3. ændret brugeradfærd og anvendelse af bygningerne 

4. fejl i projektering eller udførelse, og ændringer i projektet undervejs 

5. forudsætninger for beregninger af forventet besparelse 
 

 

Sandsynligheden for, at den forventede forbrug ikke opnås relaterer sig til bl.a. følgende 

forhold i projektet: 

 forkert fastlæggelse af baseline grundet manglende viden omkring fremtidige forhold 

(bygherrens del) 

 usikkerhed i beregninger grundet beregningsmodeller ikke målrettet udregning af faktisk 

energiforbrug (rådgiverens del) 

 kvaliteten af projektering i forhold til den faktiske anvendelse (rådgiverens del) 

 selve gennemførelsen af byggeriet (entreprenørens del)  

 generel usikkerhed i projektet f.eks. ændringer i projektet undervejs eller beregningen af 

baseline energiforbruget 

 brugen af bygningen efter byggeriet (bygherres del) 

 

Pga., de mange usikkerheder vil der være omkostninger forbundet med risikoen 

entreprenøren skal påtage. Derfor kan bygherre vælge at påtage sig noget af risikoen selv. 

Det kan f. eks. gøres ved at tillade en acceptabel fejlmargin. Som følge af usikkerheden om 

det endelige udfald, aftales der et acceptabelt spænd, hvori det faktiske energiforbrug skal 

falde. Leverandøren garanterer for, at det faktiske energiforbrug er indenfor det aftalte spænd, 

jf. Figur 5Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. 

                                                   
1
 Rapporten fra november 2013 ”Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger 

i fire segmenter” udarbejdet for Bygningsstyrelsen 
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4.4.2 Beregningseksempel fra et konkret energirenoveringsprojekt 

Vi betragter et konkret energirenoveringsprojekt, hvor bygherre betaler for at opnå en 

energibesparelse (I nybyggeri ville der være tale om et forventet forbrug). Før 

energirenoveringen var energiforbruget på 1.105 MWh pr. år benævnt i garantimodellen, som 

referenceforbruget. Det forventede energiforbrug som følge af renoveringen var 715 MWh pr. 

år benævnt i garantimodellen, som baseline. Det vil sige en forventet besparelse på 390 MWh 

pr. år.  

Efter renoveringen var det faktiske energiforbrug imidlertid 880 MWh pr. år, hvilket giver en 

faktisk besparelse på 225 MWh pr. år, jf. Tabel 1. 

Ved fordelingen af energiforbrug mellem el og varme i den konkrete bygning, svarer den 

forventede besparelse til ca. 350.000 kr. pr. år, mens den realiserede besparelse svarer til ca. 

200.000 kr. pr. år.
2
 

Beregningseksempel fra konkret case MWh Kr. 

Energiforbrug før (referenceforbruget) 1105                                     980,000 

Forventet energiforbrug efter (baseline) 715                                      640,000  

Realiseret faktisk energiforbrug efter 880                                      780,000  

Forventet besparelse 390                                      350,000  

Realiseret faktisk besparelse 225                                      200,000  

Tabel 1 Forventet og realiseret energibesparelse 

Værdien af at opnå en energibesparelse 

I en energirenovering vil værdien af, at opnå en specifik besparelse svare til den besparelse 

bygherren opnår ved at få gennemført energirenoveringen. Bygherren vil for hver sparet MWh 

i princippet betale det, det koster at bruge en MWh time for, at entreprenøren udfører 

                                                   
2
  Copenhagen Economics baseret på data fra Kuben Management 

Figur 5 Leverandørens garanterer for et faktisk forbrug inden for det acceptable spænd 
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byggeprojektet.  I beregningseksemplet antager vi, at energibesparelsen er den eneste 

gevinst ved byggeprojektet for bygherre. 

For energirenoveringen vil besparelsen være årligt tilbagevendende. Den reelle besparelse er 

derfor lig den årlige besparelse målt i MWh gange en tidsfaktor - her 15 år. I eksemplet er 

enhedspriserne på henholdsvis el og varme på 1850 kr. pr. MWh og 650 kr. pr. MWh. 

Energiforbruget er fordelt mellem el og varme med 20 procent el og 80 procent varme. Det 

svarer til 890 kr. pr. MWh i gennemsnit. Antages bygherre at tillægge besparelsen værdi over 

en 15 årig periode, vil bygherre have en værdi af hver sparet MWh på 13.350 kr.
3
  Bygherre 

skal således sikre sig, at prisen for energirenoveringen ikke er højere end netop 13.350 kr. i 

gennemsnit for hver sparet MWh.
4
  

Værdien af at have en garanti 

I energirenoveringen vil værdien af at have en garanti være, at bygherre undgår udfald med 

energiforbrug, der er højere end forventet. Det betyder, at værdien vil være lig summen af 

sandsynligheden for, at man opnår en given besparelse, der er lavere end det garanterede 

niveau gange meromkostningen forbundet med de enkelte udfald. Det vil sige summen af 

sandsynligheden * (garanteret besparelse – opnået besparelse) * 13.350 kr..  

Hvis bygherre, rådgiver og entreprenør som følge af usikkerhed i projektet er blevet enige om, 

at der garanteres for en besparelse på 270 MWh og ikke for hele den forventede besparelse 

på 390 MWh vil det være værdien af at undgå udfald i areal A Figur 6 der skal bestemmes.  

Den samlede sandsynlighed for, at besparelsen falder under 270 MWh, er i eksemplet 27 % 

(sandsynlighed for udfald under 270 MWh i den antagede normalfordeling), og med de 

sandsynligheder (sandsynlighed for hvert udfald under 270 MWh i normalfordelingen), der er 

tilskrevet hver afvigelse fra garantien, vil den forventede afvigelse være 31 MWh. Med en 

værdi af hver sparet MWh på 13.350 kroner vil den forventede værdi udgøre 410.000 kr. for 

bygherre (31 MWh * 13.350 kr/MWh).  

                                                   
3
 Vi ser her bort fra tidsdiskontering og udsving i elprisen over tid. 

4
 Der antages her, at den eneste gevinst ved byggeprojektet for bygherre er energibesparelsen. I 

konkrete byggeprojekter kan der være andre gevinster som fx bedre indeklima. 

Figur 6 Forventet værdi af garanti for bygherre. Fordeling af udfald er illustrativ. Kilde: 
Copenhagen Economics 
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Hvis garantien i stedet går på, at der skal garanteres en besparelse på 325 MWh vil værdien 

af udfald i både areal A og B Figur 6 skulle bestemmes. Sætter man garantien ved 325 MWh i 

stedet, vil værdien for bygherre udgøre 540.000 kr. 

Flytter bygherre grænsen for, hvornår garantien skal træde i kraft fra 270 MWh til 325 MWh vil 

værdien af garantien stige med 130.000 kr. (540.000 kr. – 410.000 kr. = 130.000 kr.) 

Omkostningen ved garantien 

Når entreprenøren skal byde på et projekt, vil der tillægges en ekstraomkostning for at tilbyde 

bygherre en garanti for en hvis energibesparelse. Entreprenøren vil have en omkostning ved 

at holde noget af den risiko, der er knyttet til realiserede energibesparelser, der ligger under 

det garanterede minimum niveau.  

Den forventede omkostning for entreprenøren vil afhænge af to faktorer: 

 

 Sandsynligheden for at besparelsen falder under det garanterede niveau 

 Omkostningen ved at honorere garantien  

 

Jo smallere en fejlmargin bygherren vil acceptere, desto større sandsynlighed vil der være for, 

at den realiserede besparelse falder under det garanterede niveau. Det vil betyde en større 

forventet omkostning for entreprenøren, og derfor også en højere pris for at stille garantien.  

Det andet element, omkostningen ved at honorere garantien, vil naturligvis afhænge af 

hvordan garantien er indrettet. Tager man udgangspunkt i, at den manglende 

energibesparelse skal udbedres, vil omkostningen svarer til omkostningen ved at udbedre 

skaden.   

Jo mere den realiserede besparelse afviger fra den garanterede besparelse, desto større vil 

omkostningen i teorien være ved udbedringen. Det kan illustreres i en cost-performance 

kurve, der viser omkostningen for entreprenøren ved at udføre udbedringen og sikre at 

besparelsen kommer op på det minimale garanterede niveau.  Hvis afvigelsen fra den lovede 

besparelse f.eks. er 100 MWh, er omkostningen ved udbedringen 830.000 kr., mens den ved 

en afvigelse på 150 MWh er 2.240.000 kr., jf Figur 7. 

 

 

Figur 7 Cost-performance kurve for udbedring. Figuren er illustrativ. Kilde: Copenhagen 
Economics 
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Den forventede omkostning for entreprenøren ved at stille garantien kan beregnes på 

tilsvarende vis, som værdien beregnes for bygherren. I stedet for at gange sandsynligheden 

for udfald, der falder under det garanterede niveau på værdien af den tilhørende besparelse, 

ganges sandsynligheden på den omkostning, der er forbundet med at udbedre den 

manglende besparelse op til det garanterede niveau. 

Beregner man den forventede omkostning ved at stille garantien for entreprenøren ved cost-

performance kurven vist i Figur 7, er den forventede omkostning for entreprenøren 540.000 kr. 

Her er det antaget, at der findes den samme sandsynlighedsfordeling for udfald som Figur 6, 

samt at den maksimale omkostning ved udbedring er 6,5 mio. kr. (svarende til at hele projektet 

gentages).  

I tilfælde B hvor der garanteres en minimumsbesparelse på 325 MWh vil den forventede 

omkostning ved at stille garantien være 800.000 kr.  

Det vil sige, at omkostningen for entreprenøren ved at hæve garantien til en 

minimumsbesparelse på 325 MWh i stedet for 270 MWh er 260.000 kr. (800.000 kr. – 540.000 

kr.). 

4.5 Typer af garanti- og incitamentsinstrumenter 

For bygherre er der typisk store omkostninger forbundet med måling og verificering af, om 

entreprenøren lever op til det lovede eller om det skyldes usikkerhed i projektet eller om 

bygningens eksakte ex post anvendelse, at en energibesparelsesmålsætning ikke nås. Der 

kan derfor i kontrakten anvendes en række instrumenter, der kan tilskynde entreprenøren til at 

levere den besparelse, der er indgået aftale om. Vi vil i det følgende afsnit gennemgå 

forskellige problemstillinger relateret til fem typer af instrumenter: 

 Incitamenter i form af bod og bonus 

 Reel garanti i form af udbedring 

 Finansiel garanti 

 Direkte forsikring 

 Puljeincitamenter (i kontrakter med mere end en leverandør) 

 

4.5.1 Bod og bonus 

En bod eller en bonus kan give leverandøren af sikkerhed for opnåelse af det forventede 

faktiske energiforbrug incitament til at levere høj kvalitet i form af lovet energibesparelse. 

Både bod og bonus kan betragtes som en situation, hvor der betales for leveret performance 

snarere end forventet performance. Bod og bonus introduceres for, at give entreprenøren 

incitamenter til at lave tiltag i byggeprojektet, der øger kvaliteten af projektet. Generelt handler 

det for bygherre om at give incitament til, at entreprenøren tager tiltag, hvor gevinsten for 

bygherre overstiger marginalomkostningen ved tiltaget for leverandøren.  

Det er derfor afgørende at afpasse bod og bonus efter værdien af, at en given performance 

bliver mødt eller ej, og efter de omkostninger der er forbundet med at stræbe efter en given 

performance. Grundlæggende vil entreprenøren lave tiltag, hvis marginalomkostninger knytter 

sig til bodens størrelse, som både kan være større eller mindre end gevinster for bygherren af, 

at de bliver leveret. 
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Der er omkostninger for bygherren forbundet med at monitorere leverandøren og vurdere om 

hun faktisk foretager sig de tiltag, der sikrer målopfyldelse, eller om det er naturlig usikkerhed i 

projektet, der gør at en målsætning ikke nås. Derfor er der også usikkerhed om, hvornår bod 

henholdsvis bonus skal træde i kraft. Således må bygherren gøre op med, hvilken værdi der 

kan tilskrives forskellige performanceniveauer – i eksemplet ovenfor 13.350 kr. pr. sparet 

MWh.  

Bygherren oplever en faktisk besparelse på 225 MWh, men har fået garanteret en besparelse 

på 270 MWh. Værdien af at få besparelsen på 270 MWh i stedet for 225 MWh vil udgøre 45 

MWh (270-225) * 890 kr. pr. MWh * 15år = 600.000 kr.  

 

 

Bodens størrelse 

Bodens størrelse skal afpasses sådan, at den både giver leverandøren incitament til at opfylde 

garantien samtidig med, at den ikke påfører leverandøren så stor en risiko, at hun enten ikke 

vil indgå i en aftale om garanti eller, at prisen for at indføre garantien bliver for høj for 

bygherre. Hvis boden er knyttet til den direkte omkostning, vil leverandøren kræve en pris for 

at give garantien, der svarer til den forventede omkostning. Denne risiko kan prissættes som 

den forventede omkostning ved udfald i dette rum (besparelser under 270 MWh).  

Den samlede sandsynlighed for at besparelsen falder under 270 MWh, er i eksemplet 27 % 

(sandsynlighed for udfald under 270 MWh i den antagede normalfordeling), og med de 

sandsynligheder (sandsynlighed for hvert udfald under 270 MWh i normalfordelingen), der er 

tilskrevet hver afvigelse fra garantien, vil den forventede afvigelse være 31 MWh.  

Det svarer til, at leverandøren vil kræve en merbetaling på ca. 410.000 kr. for at garantere en 

besparelse på 270 MWh, hvis der er tale om en bod, der afspejler bygherres omkostninger 

ved ikke at nå den garanterede besparelse, jf. den beregnede værdi af garantien ovenfor.  

Figur 8 Entreprenøren leverer en besparelse på 225 MWh, men har garanteret en 
besparelse på 270 MWh. Fordeling af udfald er illustrativ. Kilde: Copenhagen Economics 
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Hvis boden er knyttet til omkostningen for bygherre, vil størrelsen på den faktiske bod 

imidlertid afhænge af den realiserede besparelse og omkostningen forbundet med denne. 

Typisk skal boden ikke reelt være større end laveste omkostning ved at udbedre skaden 

snarere end den direkte omkostning forbundet med non-performance. I modsat fald vil 

leverandøren potentielt lave tiltag for at undgå en sådan bod, der koster mere end at udbedre 

skaden bagefter. 

Boks 7 Eksempel på bod - dagsbod 
 
En meget anvendt form for bod indenfor byggeri er anvendelse af dagsboder I 

entreprenørkontrakter er det sædvanligt, at der aftales dagbodskrav for ansvarspådragende 

forsinkelse fra entreprenørens side. Krav om dagbod ved entrepriser omtales i AB 92 § 25 stk.2. 

Dagbodskrav kan rejses, uanset om bygherren har lidt et tab og en evt. størrelse heraf. Dagbod 

pålignes pr. arbejdsdag. 

 

Bonus 

Bygherren kan også vælge at indføre en bonus for at give leverandøren et incitament til at 

levere en høj performance.  

En bonus vil kunne betragtes som en tilbageholdt betaling, hvor der kun betales, hvis en hvis 

(ekstra) kvalitet leveres.  Her skal bygherren så afgøre værdien af at opnå forskellige 

additionelle besparelser for at bestemme bonussens størrelse. Herefter vil det være op til 

entreprenøren, om det er omkostningerne værd at forfølge bonussen givet dens størrelse. 

Boks 8 Eksempel på bonus - overperformans 
 
Et konkret eksempel på brug af bonus i relation til opnåelse af energibesparelser anvendes i ESCO 

projekter. Her stilles en bonus i udsigt, såfremt der opnås en energibesparelse udover den 

garanterede energibesparelse dvs. ved overperformans. Ofte deles beløbet svarende den ekstra 

opnåede energibesparelse mellem bygherre og ESCO entreprenøren for at sikre et fælles 

incitament.  

 

4.5.2 Reel garanti – udbedring 

Bygherre kan kræve en garanti i form af udbedring af manglen – tiltag der bringer 

energibesparelsen op på det garanterede niveau. Det svarer til en bod, hvor bodens størrelse 

er lig omkostningerne ved at udbedre manglen. Ligesom i tilfældet med bod og bonus vil der 

på grund af usikkerhed omkring projektet sandsynligvis være behov for at leverandøren 

garanterer performance inden for et vist interval, jf. Figur 8. 

Omkostningen ved at udbedre skal ikke være større end den værdi, udbedringen har for 

bygherre. Hvis udbedringen potentielt er meget omkostningsfuld, vil bygherre komme til at 

betale en høj pris for garantien. Antager man for eksempel, at der er en sammenhæng mellem 

udbedringens størrelse og udbedringens omkostning som vist i kurven i Figur 9, vil værdien af 

udbedringen være lavere end omkostningen ved at udføre udbedringen når afvigelsen for den 

garanterede besparelse overstiger 140 MWh.   
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Den forventede omkostning ved at tilbyde udbedringsgarantien vil for entreprenøren her være 

540.000 kr.,hvor der er antaget, at der findes den samme sandsynlighedsfordeling mellem 

udfald som i Figur 8, og at den maksimale omkostning ved udbedring er 6,5 mio. kr. (svarende 

til at hele projektet gentages). 

Sammenligner man dette med værdien af garantien for bygherre, som er 410.000 kr., er 

prisen for at få garantien større end værdien af den.  

 

 

I det her anvendte eksempel, hvor den realiserede besparelse er 225 MWh og garantien er 

stillet ved 270 MWh er tilfældet, at værdien af udbedringen for bygherre er større end 

omkostningen ved at udføre udbedringen for entreprenøren. Den realiserede afvigelse er 45 

MWh (270-225) svarende til en omkostning ved at udføre udbedringen 260.000 kr., mens 

gevinsten er 600.000 kr., jf. Figur 10. 

 

 

Da det for nogle udfald vil være billigst at have en bod i stedet for en reel garanti (udbedring), 

kan man overveje en grænse, hvor der udbetales en bod i stedet for, at der kræves en 

udbedring. Når afvigelsen for den garanterede besparelse er større end 140 MWh - 

Figur 9 Størrelse af omkostning ved udbedring vigtig. Figuren er illustrativ. Kilde: 
Copenhagen Economics 

Figur 10 Omkostning vs. værdi af udbedring i konkret tilfælde. Figuren er illustrativ. 
Kilde: Copenhagen Economics 
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omkostningen overstiger værdien af udbedringen - går man over til en bod, der svarer til 

udbedringen.  

Således kan man reducere den finansielle risiko for leverandøren, såvel som det tillæg til 

prisen entreprenøren vil kræve for at påtage sig risikoen forbundet med lave realiserede 

energibesparelser. Den forventede omkostning for entreprenøren ved at stille garantien i 

denne kombinations model vil i eksemplet være 360.000 kr., jf. Tabel 2. 

Det er således en væsentlig overvejelse for bygherre, hvordan garantien indrettes, så der er 

færrest mulige omkostninger for entreprenøren ved at stille garantien, og for at det bliver 

billigst muligt for bygherre at få en garanti.  

Garantiinstrument Omkostning for entreprenør 

Forventet omkostning ved bod                                                                 410,000  

Forventet omkostning ved udbedring                                                                540,000  

Forventet omkostning ved kombination                                                                360,000  

Tabel 2 Omkostning ved at stille garanti i tre scenarier. Illustrativt eksempel. Kilde: Copenhagen 
Economics 

Boks 9 Eksempel på kombination af reel udbedring og bod 
 
I ESCO projektet anvendes ofte kombination af reel udbedring og bod. ESCO entreprenøren får 

ofte en et årsperiode af gangen til at afhjælpe de eventuelle mangler der måtte være i forhold til at 

opnå de tilsikrede energibesparelse – dvs. en reel udbedring. Lykkedes det ikke er den aftalte 

periode forfalder en enkeltstående bod, som svarer til det beløb, som bygherre mangler til sin 

energiregning grundet den manglende energibesparelse. 

 

4.5.3 Finansiel garanti 

Bygherren kan også bede om en finansiel garanti i form af tilbageholdt betaling, hvis målet 

ikke opnås. Det er i princippet en model, hvor entreprenøren starter med at give en bod, 

hvorefter bygherre betaler for leveret performance snarere end forventet performance. Denne 

garanti kan i princippet stilles af både entreprenør og rådgiver. Det afgørende spørgsmål vil 

her være, hvem af de to parter, der har ansvaret for den leverede performance, og derfor hvor 

stor en finansiel garanti de hver især skal stille.  

Der er flere årsager til at dette kan være relevant:  

 Det kan være nemmere ikke at betale end at få penge tilbage (bevisets stilling) 

 Entreprenør har muligvis ikke råd til at betale bod, hvorved bod taber i værdi.  

 

For både entreprenør og rådgiver vil der være omkostninger forbundet med tilbageholdt 

betaling i form af cash-flow risiko. Dette vil de tage højde for i form af en højere pris for at 

indgå i projektet. Hvis rådgiver og entreprenør har større cash-flow risiko/højere 

finansieringsomkostninger end bygherre vil det ofte være billigere, at bygherre selv påtager sig 

risikoen end, at hun betaler rådgiver eller entreprenør for at påtage sig den. I sådanne tilfælde 

bør bygherre overveje værdien af en finansiel garanti. Typisk vil mindre virksomheder have 

højere finansieringsomkostninger end større virksomheder således, at mindre virksomheder 

generelt har større omkostninger ved at holde risiko end større virksomheder.   
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Boks 10 Eksempler på finansielle garantier – sædvanlig 

garantistillelse og tilbagehold 
 
En sædvanlig garantistillelse i medfør af AB 92 og ABT 93 § 6 er et eksempel på en finansiel 
garanti, som har til formål at stille betryggende finansiel sikkerhed for bygherre i forhold til de 
aftalte kontraktuelle forpligtigelser. Ofte benævnes dette som sikkerhedsstillelse. 

 

Som alternativ til sikkerhedsstillelse kan tilbagehold anvendes. Anvendes sommetider indenfor 

tekniske rådgivere, som typisk er mindre økonomiske aktører end entreprenører og ikke har 

samme tradition for sikkerhedsstillelse. I ABR 89 er muligheden anvist i pkt. 3.4., som: ”Der 

træffes i den enkelte aftale bestemmelse om, hvorvidt sikkerhedsstillelse f.eks. i form af 

bankgaranti eller tilbagehold for rådgiverens ydelse og/eller klientens betaling, bør etableres. 

Såfremt rådgiverens sikkerhedsstillelse sker ved tilbagehold i honoraret, forrentes det 

tilbageholdte beløb med en rente svarende til den sats som er gældende efter Lov om renter” 

 
 

 

4.5.4 Forsikring 

Hvis leverandøren har høje omkostninger ved at holde risiko kan hun vælge at flytte denne 

risiko ved at købe en forsikring hos et forsikringsselskab. Det er særligt relevant ved meget 

store risici, som kan medføre f.eks. konkurs. Det vil også være netop sådanne risici, som det 

kan være vigtigt for bygherre at få afdækket, således at der reelt er dækning for de garantier 

som leverandøren påtager sig. Det kræver dog, at forsikringsselskabet er i stand til at 

prisfastsætte risikoen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsselskab 

Forsikring 
Præmie 

Reel ydelse 

Finansiel ydelse 
Bygherre Leverandøren 

Figur 11 Illustration af transaktioner mellem Bygherre og entreprenør, 
samt entreprenør og forsikringsselskab 
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Direkte forsikring 

Bygherren kan vælge at forsikre det enkelte projekt direkte hos et forsikringsselskab. Det 

kunne være en forsikring i relation til en kontraktuel forpligtigelse, der ikke er opfyldt f.eks.en 

lovet energibesparelse.  

Denne model kan ses som en variant af tilbageholdsmodellen. I stedet for en bod betalt af 

entreprenøren er det forsikringsselskabet, der leverer erstatning ved non-performance.  

Forsikringen kan enten konstrueres sådan, at forsikringsselskabet har et efterfølgende krav på 

entreprenøren, eller sådan at forsikringsselskabets forsikring kun aktiveres, såfremt 

entreprenøren ikke kan honorere forpligtigelsen. 

Hvis et forsikringsselskab kan tilbyde en sådan forsikring skal forsikringsselskabet være i 

stand til at sætte en pris på forsikringspræmien. Det vil sige, at forsikringsselskabet skal være i 

stand til at prisfastsætte den risiko, der er forbundet med projektet.  

Det giver anledning til en række overvejelser om risikostyring, og om hvilken risiko der reelt 

skal prisfastsættes. 

 Hvis der reelt er en risiko for, at entreprenøren går konkurs, er forsikringen lig et 

traditionelt konkursrisikoprodukt, hvor det er risikoen på hele virksomheden, og ikke det 

enkelte projekt der forsikres. I dette tilfælde kan der tages udgangspunkt i credit ratings, 

dog kun for større selskaber. 

 Hvis det er risikoen på enkelt projektet, der skal bestemmes, bliver prissætning langt 

mere kompliceret og typisk vanskelig at vurdere for tredjeparter.  

 Det kunne også være entreprenør, der tager forsikring på det enkelte projekt. Det skulle 

så målrettes identificerbare force majeure agtige hændelser for at undgå moral hazard. 

 

Hvis forsikringsselskabet ikke har samme information som bygherre og entreprenør, og 

prisfastsættelsen derfor er omkostningsfuld (f.eks. ved stor usikkerhed og mange eksterne 

faktorer), kan forsikringen blive dyr. 

For bygherren er det vigtigt, at prisen på forsikringen ikke bliver højere end den omkostning, 

der er forbundet med selv at påtage sig risikoen. 

Figur 12 Prisfastsættelse af forsikringsrisiko. Illustrativt eksempel.  Copenhagen Economics 
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Boks 12 Eksempel på direkte forsikring - ansvarsforsikring  

Entreprenørens sikkerhedsstillelse i medfør af ABT 93 § 6 er et eksempel på en ansvarsforsikring. 
Af ABT 93 §6 fremgår det 

§ 6. Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, skal entreprenøren senest 8 arbejdsdage 
efter entrepriseaftalens indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for 
bygherren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, 

kautionsforsikring eller på anden betryggende måde. 

Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikkerhed svare til 15 pct. af 
entreprisesummen. Herefter skal sikkerheden svare til 10 pct. af entreprisesummen. 

Stk. 3. Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, til 2 pct. af entreprisesummen 1 år 
efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om 
afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 

Stk. 4. Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstidspunktet jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, 

medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald 
ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 

Stk. 5. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden skal ske ved afsnitsvis aflevering. 

Stk. 6. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt 
og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget 
af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til 

bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre entreprenøren 
forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, 

om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i § 46. 

 
Stk. 7. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som bygherren har i anledning af 
aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for 
meget udbetalt entreprisesum. 

 

I bilag 1 er der givet yderligere eksempler på forsikring. 

4.5.5 Puljeincitamenter 

Puljeincitamenter vil generelt have samme effekter som en bonus. Når en bonus udbetales til 

en gruppe, i stedet for en enkelt entreprenør, kan det imidlertid være svært at afgøre, hvordan 

puljen skal fordeles. Dette er tilfældet, fordi det er ugennemsigtigt, hvem der har ansvaret for 

hvilken del af besparelsen, og fordi de enkelte entreprenører muligvis ikke hver især har 

stærke incitamenter til at levere høj kvalitet. Problemet kan opstå, fordi der er mulighed for at 

opnå bonus, selvom de enkelte entreprenører ikke har leveret høj kvalitet (såkaldt freeriding). 

Jo højere grad af samarbejde og afhængighed, der findes mellem de enkelte 

underleverandører, desto større sandsynlighed vil der være for at puljeincitamenter er 

effektive. Det vil sige, hvis underleverandører er meget afhængige af hinanden, i forhold til at 

levere en endelig samlet og målbar performance. 
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Bygherre vil kunne stille en række entreprenører, der leverer på forskellige dele af 

energirenoveringsprojekt overfor et puljeincitament, men bygherren vil også kunne stille 

rådgiver og entreprenør overfor et puljeincitament for at sikre et øget samarbejde mellem de to 

parter. Dette vil øge rådgiverens incitament til at følge udførelsen af byggeprojektet, og 

således øge sandsynligheden for at projektet bliver gennemført i overensstemmelse med 

projekteringen. 

Generelt vil puljeincitamenter være mest relevante, hvis underleverandører ikke potentielt har 

gode muligheder for arbejde sammen gentagne gange. Med det menes der at det bliver 

nemmere at free-ride på andres performance, fordi man ikke bekymrer sig om at blive fravalgt 

i fremtidige projekter af de partnere som taber på free-riding adfærd. 

Omvendt vil der ikke være god grund til at benytte puljeincitamenter, hvis det er let at adskille 

de enkelte leverandøres individuelle performance, og hvis der findes en høj grad af 

separabilitet mellem de enkelte leverandøres opgaver i den samlede entreprise. 

Boks 13 Eksempel på puljeincitament i partneringaftale 
 
I partneringprojekter indbygges ofte et puljeincitament i forhold til projektoptimering. Eksemplet er 

hentet fra en konkret totalentreprisekontrakt på en partneringopgave på nybyggeri af plejeboliger: 

Model for overskuds-/underskudsdeling for Fase 2 er fastlagt som følger: 

I det omfang der efter aftale med bygherren foretages tilkøb/fravalg af ydelser eller kvalitet, 

reguleres budgettet herfor tilsvarende. Såfremt projektet udføres under det forkalkulerede budget, 

deles den opnåede besparelse som følger: 

Bygherre  25 % 

Totalentreprenør 75 % 

Såfremt projektet udføres over det forkalkulerede budget, betales overskridelsen som følger: 

Bygherre  25 % 

Totalentreprenør 75 % 

Tidsbonus/bod pr. arbejdsdag ved aflevering før tiden forholdsvis forsinket reguleres af 

totalentreprisekontrakten. 

 

4.6 Læring fra kendte garantimodeller - ESCO og OPP 

I det følgende beskrives nogle af erfaringerne med at anvende garantimodeller for at bidrage 

til en øget forståelse af, hvordan en garantimodel kan anvendes. I Danmark anvendes 

garantimodeller for energiforbruget primært efter to modeller - ESCO og OPP. ESCO og OPP 

modellen er som redegjort af Rambøll i ”Erfaringsopsamling af garantielementer i nationale og 

internationale ESCO og OPP projekter”, August 2013, i praksis mange forskellige 

garantimodeller, der er individuelt vurderet og tilpasset det konkrete projekt. Der er dog en 

række fælles kendetegn i modellerne. 
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Den mest kendte og udbredte garantimodel fra ESCO-projekterne er EPC-modellen (Energy 

Performance Contracting), som kan variere i udformning, men tager udgangspunkt i en 

garanteret besparelse ud fra en nærmere fastsat baseline for før og efter forbruget. I de 

danske modeller verificeres, den opnåede besparelse for det fulde forbrug dvs. inklusiv det 

adfærdsrelaterede forbrug. Reelt har ESCO leverandøren dermed risikoen for brugernes 

adfærd, som de tager højde for i deres beregninger. Omvendt er garantien fastlagt ud fra en 

referencebrug af bygningen og indhold af energiforbrugende udstyr, som hvis ændres betyder 

en regulering af garantien. Bygherren drifter selv sine bygninger, men ud fra fælles aftalte 

betingelser, mens ESCO leverandøren primært følger op på afvigelser i energiforbruget 

herunder støtte til bygherren til at få en energioptimal drift.  

OPP projekterne adskiller sig metodisk fra et ESCO projekt, da her er fokus på anlæg af en 

bygning med en bestemt funktionalitet f.eks. en skole – hvor ESCO projekterne ”kun” har 

fokus på tiltag og løsninger, der bidrager til energibesparelser
5
. OPP totalleverandøren giver 

en fast pris på drift og vedligehold af bygningerne - herunder energiforbruget - for at levere et 

fastlagt kvalitetsniveau i forhold til kvalitet, indeklima og service. Det vil sige, at garantien går 

på kvalitetsniveauet (opretholdelse af de ønskede funktionaliteter) og ikke energien.  

Ofte deles risikoen for brugernes adfærd mellem OPP leverandøren og Bestiller
6
. I mange af 

de danske modeller betaler Bestiller således for elforbruget til stikkontakter. I de første OPP 

aftaler var der ikke indbygget modeller for regulering af den faste tilbudte pris for energi og 

drift grundet ændringer i forudsætningerne såsom ændringer i brugerantallet. Dette var 

således overladt til en forhandling mellem parterne. Dette har bl.a. gjort sig gældende i OPP 

kontrakten for Vildbjerg Skole i Herning Kommune, hvor parterne flere omgange har forhandlet 

omkring prisen for disse ydelser.  

I modellerne er der lagt mekanismer ind, hvor bestiller og OPP leverandøren deles om 

risikoen for mer- og gevindsten ved et reduceret forbrug. Her er tanken, at begge parter har 

tilskyndelse til at opnå et så lavt forbrug som muligt. Udfordringen er her, at OPP leverandøren 

reelt ikke har incitament til at investere i yderligere energioptimeringstiltag, da 

tilbagebetalingstiden fordobles, når bestiller skal have den halve del af gevinsten. 

I flere af de nyere OPP projekter er OPP aftagegrundlaget blevet suppleret med mekanismer, 

som ligner mekanismerne i ESCO projekterne. Set i forhold til OPP leverandøren er risikoen 

herved minimeret, da de får det fulde incitament for at gøre det bedre og de modtager 

ligeledes øget betaling, hvis der er øget brug af bygningen. Bestiller sikres også bedre, da de 

ikke risikerer at betale for et energiforbrug, som ikke er der fordi, der er en mindre brug af 

bygningen. Her reduceres betalingen tilsvarende.  

Centralt i modellerne er at sikre en klar risikodeling sådan, at den part, der bedst muligt kan 

håndtere risikoen, også har løsningsrum og incitament (oftest økonomisk) til at gøre det. I 

ESCO og OPP projekterne påtager en totalleverandør sig således en øget risiko set i forhold 

til traditionelle anlægsmodeller – mod at være med i projekterne tidligt og have stor frihed til at 

designe, udføre og følge op på løsninger.  Fælles for modellerne er, at der er tale om en 

                                                   
5
 Reduktion af vedligeholdsefterslæb, indeklimaforbedringer, driftsoptimeringer og sikkerhed mv.. 

er sekundært i et ESCO projekt, selvom ESCO projekter ofte initieres for netop at opnå disse 
positive effekter af projektet. Dette skyldes konstruktionen, hvor energibesparelsen oftest skal 
finansiere størstedelen af tiltag, som gennemføres i projektet. 
6
 I OPP- projektet er selskabet bag OPP konsortiet projektets bygherre. Bestiller anvendes, om den 

part, der har ”bestilt” byggeriet fx en kommune. 



 
 

 
 

 
Side 35 af 94   

totalleverandør af alle faser, som går ind i driftsfasen. Et andet kendetegn er, at der er tale om 

et højt element af samarbejde mellem bygherre og leverandør. På tidspunktet, hvor aftalen 

indgås, er løsningerne ikke kendte – og der er således behov for i takt med, at løsningerne 

specificeres, at bygherre involverer sig og herunder godkender løsningerne. Ligeledes kan 

paradigmer for aflevering, drift og opfølgning først endelig aftales, når løsningerne er på plads. 

Et andet fællestræk er desuden, at de håndterer problemstillingen med afvigelsen mellem det 

beregnede og faktiske forbrug ved at etablere et målings- og valideringsgrundlag for 

energiforbruget, som stemmer overens med de faktiske forhold.  

4.6.1 Risikominimering i ESCO projekter 

I det følgende ses der nærmere på ESCO modellen, da det giver en god introduktion til nogle 

af de overvejelser, der præsenteres i indeværende garantimodel. ESCO modellen har ligesom 

i indeværende garantimodel energiforbruget som den centrale genstand for garantien. Der er 

derfor mange elementer, som ligger tæt op ad indeværende model. 

En ESCO model er en overordnet garantimodel, som kan tilpasses det konkrete projekt. Det 

centrale element er den garanterede energibesparelse. ESCO leverandøren vil i sit projekt 

indregne et risikotillæg for at påtage sig denne risiko alt efter, hvordan bygherre designer sit 

projekt.  

Derfor bruges der i ESCO projekter meget tid før indgåelse af aftalen med ESCO 

leverandøren på, at designe modellen sådan risikoen for ESCO leverandøren bliver så lille 

som mulig. Dette har flere formål:  

1. At minimere omkostningerne til garantien  

2. At skabe de bedste betingelser for ESCO samarbejdet for at opnå de garanterede 

energibesparelser.  

 

Som konkrete eksempler på elementer, der har stor indflydelse på leverandørens risiko, kan 

nævnes ansvarsfordeling, datagrundlag, tidspunkt for garanti, plan for måling og verifikation. 

Disse elementer gennemgås kort i det følgende. 

Der er set mange eksempler på, at ESCO leverandøren har valgt ikke at byde på opgaver, da 

de simpelthen har ment, at risikoen forbundet med at tilbyde en garanteret energibesparelse 

var for høj. Rådgiverteamet har kendskab til flere eksempler på, at bygherre ikke har haft styr 

på elementerne, hvorved ESCO leverandøren efterfølgende har kunnet pille sin garanti fra 

hinanden, da forudsætningerne bag deres garanti ikke holder, når garantien skal opgøres. 

Ansvarsfordeling 

Som beskrevet tidligere, så har en klar ansvarsfordeling (også i.f.t. faseskift) stor betydning 

ved garantistillelse. Erfaringerne fra ESCO-projekter viser, at det er vigtigt, at have en klar 

ansvars- og risikofordeling mellem bygherre og leverandør. Grundlæggende vil ESCO-

leverandøren påtage sige til tekniske risici, mens bygherren primært påtager sig aktivitets 

risici. Eksterne risici deler partnerne mellem sig.  

I bilag 2 er der vedlagt et konkret eksempel på risikofordelingen i et ESCO projekt.  
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Datagrundlag 

Hvis det eksisterende datagrundlag omkring bygningens nuværende energiforbrug (herefter 

kaldet referenceforbrug), areal, anvendelse, brugere og driftstider er usikkert, bliver det 

tilsvarende usikkert, hvad udgangspunktet for den garanterede energibesparelse er.   

I opstarten af et ESCO projekt bruger ESCO leverandøren derfor lang tid på, at validere det 

referenceforbrug, der blev oplyst i udbuddet. Meget ofte finder ESCO leverandøren fejl i det 

oplyste referenceforbrug på de enkelte bygninger, hvorefter de garanterede energibesparelser 

justeres i forhold til det nye forbrug. 

Tilsvarende gælder de øvrige forudsætninger omkring areal, driftstider mv.. 

Tidspunkt for krav om garanti for energibesparelser 

Tidspunktet for, hvornår bygherre kræver en garanteret energibesparelser, er ligeledes et 

forhold, som grundlæggende kræver en række overvejelser. Hvis bygherre kræver en garanti 

allerede ved aftaleindgåelse har det en række afledte risici. Dette betyder, at ESCO 

leverandøren faktisk giver en garanti på en energibesparelse i bygninger, som de ikke har set.  

Derfor forsøger de fleste bygherrer at nedsætte denne risici for ESCO leverandøren ved: 

1) At gennemføre et grundigt forarbejde, i forhold til at have et meget grundigt materiale 

til rådighed for tilbudsgiver omkring energiforbrug, energimærker, servicerapporter, 

tegninger og viden om brugsmønstre. 

2) At lade tilbudsgiver se nogle få ejendomme, som tilbudsgiver så giver en fast garanti 

på før aftaleindgåelse, mens garantien for de øvrige bygninger først fastlægges efter 

at ESCO leverandøren har gennemført en grundig energianalyse (svarende til 

forslagsfasen). 

 

Plan for måling og verifikation 

Tilsvarende forsøges risikoen minimeret ved, at bygherre lægger en plan for måling og 

verifikation tidligt – herunder tage stilling til hvordan graddage korrigere forbruget, hvor stor en 

del af forbruget graddagekorrigeres, på hvilke målere følges op og hvordan hånderes 

ændringer. Derudover opgøres energibesparelsen ofte på en pulje af ejendomme, sådan at en 

ejendom med et forøget forbrug kan blive udlignet af en anden ejendom, som har et lavere 

forbrug end forventet. Herved kan risikoen spredes på flere projekter, hvilket adskiller sig fra 

indeværende garantimodel. 

4.6.2 Garanti og incitament i ESCO projektet 

I aftalegrundlaget mellem bygherre og ESCO leverandør er der specificeret, hvilke rammer 

ESCO leverandøren har for at rette op på en manglende opfyldelse af sin kontraktuelle 

forpligtigelse. 

Alt efter om det primære formål er økonomisk sikkerhed eller opnåelse af energibesparelser 

opstilles rammerne for ESCO leverandøren. 

I overvejende grad er der i de danske ESCO projekter indbygget følgende incitamenter. En 

kontant bod, hvor bygherre bliver økonomisk kompenseret for den manglende 

energibesparelse i det foregående år, samt at ESCO leverandøren har det næste år til at få 

gennemført tiltag og driftsoptimeringer, som sikrer energibesparelsen det næste år. Dvs. at 

her sikres bygherre primært økonomisk via bodsincitamentet.  
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Tilsvarende er der ofte indbygget et positivt incitament i form af overskudsdeling mellem 

leverandør og bygherre, hvis der opnås flere energibesparelser end garanteret. 

For at sikre bygherre yderligere er der i mange projekter krav om, at der skal stilles en 

sikkerhed, som sikrer bygherre økonomisk, hvis ESCO leverandøren alligevel ikke lever op til 

kontrakten. Sikkerhedsstillelsen anvendes som et værktøj for at sikre bygherre mod konkurs i 

garantiperioden. Bygherre forsøger derfor, at reducere omkostningerne til sikkerhedsstillelsen, 

ved kun at kræve sikkerhed for den del af energibesparelsen, som de selv ville have svært 

ved at nå uden ESCO-leverandøren 

I Rambølls rapport ” Erfaringsopsamling af garantielementer i nationale og internationale 

ESCO og OPP projekter” konkluderes, at danske projekter ikke er afsluttet i fase 3, så derfor 

kan den endelige effekt af anvendelse af garantielementet ikke fuldt ud opgøres, men at de 

foreløbige resultater er gode. Der er således gode foreløbige erfaringer med anvendelse af de 

beskrevne værktøjer omkring bod, bonus og anvendelse af sikkerhedsstillelse – og i langt 

størstedelen af ESCO projekter opnås den garanterede energibesparelse allerede ved første 

opgørelse af garantien. 

Det der erfaringsmæssigt skaber de største udfordringer er korrektion af garantien, når det 

viser sig, at de anviste forudsætninger ikke holder eller at bygherre ikke lever op til sine 

forpligtigelser omkring f.eks. drift af bygningerne. Herved mister garantien sin reelle værdi eller 

giver potentielt anledning til en række konflikter mellem parterne om ansvaret og betydningen 

for den garanterede energibesparelse.  

4.7 Opsamling anvendelse af garantimodel 

En garantimodel er i dette projekt defineret som en model hvor eksterne parter til påtager sige 

en risiko for, at opnå overensstemmelse mellem det forventede og faktiske energiforbrug. De 

eksterne partner indestår via deres garanti for overensstemmelsen mellem det forventede og 

det faktiske energiforbrug. 

Som udgangspunkt er det derfor afgørende at kunne skelne mellem, hvordan ansvaret skal 

fordeles, samt hvad der er garanti, incitament og sikkerhedsstillelse. Disse bliver ofte blandet 

sammen i anvendelse af garantimodeller. Et centralt element i anvendelse af garantimodeller 

er hvilken ansvarsfordeling, der ønskes. Samtidig skal det også afgøres om, der skal 

yderligere incitamenter ind end ”kun” garantien. Det er muligt at arbejde med yderligere 

incitamenter, såsom bonus ift. performans. Slutteligt er det også afgørende, at der træffes 

beslutning om der ønskes en finansiel garanti, i form af sikkerhedsstillelse til at reducere 

bygherrens risiko for tab, hvis leverandøren går konkurs.  

Gennemgangen af de økonomiske overvejelser viser en garanti, der kan betragtes som en 

transaktion mellem bygherre og en leverandør. Leverandøren leverer en reel ydelse i form af 

en bygning, hvor der er overensstemmelse mellem det forventede energiforbrug og det 

faktiske. Bygherre leverer en finansiel ydelse i form af betaling for leverandørens ydelse. Jo 

mindre risiko og usikkerhed, der er knyttet til leverandørens ydelse, desto billigere er den for 

bygherren.  En vurdering af såvel omkostning og gevinst ved brug af garantimodellen, vil 

derfor altid skulle bero på en konkret vurdering af usikkerhed i det enkelte projekt.  

Dette modsvarer meget godt læringen fra ESCO projekter. Læringen er her, først at få 

minimeret den knyttede risiko til opnåelse af et konkret energiforbrug. Først derefter designes 
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selve garanti- og incitamentsdelen, da denne i høj grad skal understøtte risikoprofilen i det 

endelige projekt.  

Den primære læring fra ESCO projektet er, at øvelsen og den primære arbejdsindsats 

forbundet med at bede om en garanti ligger i, at reducerer risikoen i projektet og opbygning af 

en klar risikofordeling. Hvis risikoen er for høj ønsker en række af leverandørerne ikke at give 

tilbud og/eller mister garantien sin værdi.  

Det kan anbefales på baggrund heraf: 

 At den største sikkerhed opnås, hvis garantien for opnåelse af det faktiske energiforbrug 

ligger hos en juridisk part. Det faktiske energiforbrug kan godt opdeles i flere delelementer 

f.eks. i ventilation eller for et bygningsafsnit, hvorved der kan kræves garanti pr. 

delelement. 

 

 Valg af, hvad manglende indeståelse for garantien udløser, skal overvejes grundigt. Hvis 

den primære målsætning vedrører sig økonomisk sikkerhed, skal bygherre bede om en 

økonomisk kompensation. Hvis det derimod er vigtigt for bygherre at opnå en 

energimæssig målsætning, skal bygherre tænke i at få manglen udbedret. Alt efter 

omfanget af projektet og vigtighed af opnåelsen af økonomisk kompensation eller 

udbedring, kan det være fornuftigt at få stillet en sikkerhed af en garant. 

 

 Anvendelse af en usikkerhedsmargin for, hvornår garantien er opfyldt, kan med fordel 

anvendes. Dette bidrager til at reducere risikoen ved at give en garanti for leverandørerne. 

Omvendt mindsker usikkerhedsmarginen sikkerheden i projektet for bygherre, hvilket kan 

resultere i øgede omkostninger til merforbrug af energi.  

  

 Garantiperioden skal balanceres i forhold til risikoen. Det vil sige, at perioden kan med 

fordel reduceres til at løbe, indtil bygherren er klædt på til selv at køre en energioptimal 

drift. Efter bygningen har opnået sit energimæssige potentiale bør garantiperioden svare til 

den måleperiode, der er nødvendig for at påvise anlægs og bygnings energiforbrug under 

de naturlige belastninger, der er i bygningen.  
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5 Byggeriets aktører og ansvarsdeling 

I det følgende introduceres byggeriets aktører, som organisationen er valgt opbygget i 

garantimodellen. I et byggeprojekt er der en lang række aktører, som på den ene eller anden 

måde er involveret i projektet. Vi har i modellen valgt at afgrænse os til de helt centrale 

aktører, som er direkte involveret i byggeprojektet. 

 

Garantimodellen omfatter følgende aktører: 

 

 Bygherre/bygningsejer – herunder: kunde/slutbruger og driftspersonale 

 Bygherrerådgiver 

 Rådgiver 

 De udførende: entreprenører, underentreprenører og leverandører 

 

Den enkelte aktør kan have forskellige roller på forskellige tidspunkter i byggeprocessen. Vi 

har defineret tre primære roller: 

 Ansvarlig  

 Godkender  

 Kontrollant/gransker 

Kontrollant/gransker Den ansvarlige står med det aftalemæssige ansvar for de konkrete 

ydelser, f.eks. rådgiveren som er ansvarlig for projektering af en konkret ydelse, der opfylder 

bygherrens definerede behov.  

Godkenderrollen består i at godkende de valgte løsninger. Bygherren har f.eks. ofte en 

godkenderrolle i forhold til at godkende rådgiverens hovedprojekt før det udføres. Bygherren 

påtager sig ikke ansvaret for, at beregninger og det projekterede materiale er korrekt, men at 

de præsenterede løsninger lever op til ydelsesbeskrivelsen.  

Kontrollanten gransker eller fører tilsyn med en anden aktørs projekt. Kontrollanten overtager 

ikke ansvaret fra den ansvarlige aktør for projektet, men kun for at påpege afvigelser i forhold 

til de stillede krav til ydelsen på de dele af projektet, som kontrollanten gennemgår. Her vil der 

ofte ligge en aftale mellem kontrollanten og bygherren omkring omfanget af granskning og 

tilsyn.  

5.1 Bygherre/Bygningsejer 

Bygherren/bygningsejeren er først og fremmest den, der betaler for opførelsen af et byggeri. 

Herudover er bygherren/bygningsejeren en person, instans, firma, land eller den der bestiller 

en byggeopgave hos en rådgiver og/eller en udførende m.h.p. at udføre en bestemt opgave 

inden for byggeri, anlæg, planlægning, renovering, sanering eller anden form for ændring af 

fysisk eller funktionelt miljø. 

 

Bygherrens/bygningsejerens rolle er dermed helt afgørende for udkommet af et byggeprojekt; 

hvis bygherren/bygningsejeren er uklar i sine målsætninger omkring krav og forventninger til 

det kommende byggeri, er det vanskeligt for rådgiverne at programmere og de udførende at 

gennemføre opgaven. 

 

Bygherrens/bygningsejerens målsætning for energioptimering af byggeriet udgør derfor selve 

rammen for rådgiveres og udførendes arbejde med at indfri målsætningerne. 
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5.1.1 Kunde/slutbruger 

Betegnelsen ‘bygherre’ omfatter i garantimodellen også Kunden/Slutbrugeren. 

Kunder/Slutbrugere kan være lejere, ansatte eller andre, der skal bruge bygningen, og der har 

indflydelse på, om målsætningerne for energi kommer til at holde i praksis.  

 

Kunden/slutbrugeren er ikke altid med i de indledende faser af byggeprocesserne, og 

brugerne af en bygning er ikke altid de samme som bygherren eller bygningsejerne, men i 

garantimodellen ses kunden/slutbrugerne ikke desto mindre som omfattet af 

bygherreorganisationen, idet den fysiske ramme for kunden/slutbrugeren er bygherrens. 

 

5.1.2 Driftspersonale 

Ydermere omfatter betegnelsen ‘bygherre/bygningsejer’ driftspersonalet i garantimodellen.  

 

Bygninger er i dag udstyret med tekniske installationer, som skal tjene bygherre/bygningsejer 

og kunde/slutbruger godt, med gode processer, godt indeklima m.m. samt håndterbar drift og 

vedligehold. Og driften af en bygning er afgørende for, om denne lever op til 

byggeprogrammets målsætninger på energisiden, dvs. at de beregnede målsætninger 

kommer til at blive efterlevet i praksis. 

 

Når der er tekniske installationer i et byggeprojekt, er disse ofte indbyrdes afhængige af 

hinanden, og det kræver indsigt i forskellige specialer for at specificere og idriftsætte de 

tekniske anlæg, så de fungerer optimalt og med et minimalt energiforbrug. Det er derfor vigtigt, 

at den/de, der skal drive bygningen efter projektets færdiggørelse, inddrages i processen 

allerede fra et tidligt tidspunkt.  

 

5.2 Bygherrerådgiver 

Allerede i planlægningsfasen i et byggeprojekt kan det være en god ide, at bygherren, alt efter 

egne kompetencer, allierer sig med en bygherrerådgiver, som skal sikre, at det færdige 

resultat lever op til de forventningerne, som bygherren har til sit byggeri. I garantimodellen 

optræder bygherrerådgiveren som bygherrens repræsentant der via sin kompetence hjælper 

bygherren med at gennemføre, især større, byggeprojekter.  

 

Ofte er det bygherrerådgiverens rolle, at få kortlagt bygherrens ønsker og behov for det 

fremtidige byggeri herunder varetage de tidlige brugerprocesser. Det er således ofte 

bygherrerådgiveren, som udarbejder de tidlige krav til energi og baseline, baseret på 

bygherrens ønsker, og det er bygherrerådgiveren der bistår bygherren i samarbejdet mellem 

denne og tilknyttede tekniske rådgivere, entreprenører mv.  

 

Det vil derfor være bygherrerådgiveren, der i de tidlige faser skal – hvis bygherren ikke selv 

allerede anvender den – kunne rådgive bygherre om anvendelse af en garantimodel. 

 

Bygherrerådgiverens arbejde er afhængigt af, i hvilket omfang bygherren har mulighed for og 

ønsker at inddrage beslutningstagere, slutbrugere og driftspersonale i planlægnings- og 

programfasen i forhold til at få fastlagt krav og forudsætninger til byggeriet. Ligeledes er 

bygherrerådgiveren generelt afhængig af kvaliteten af data om eksisterende forhold og 

fremtidige forhold for at kunne rådgive bygherre omkring realistiske målsætninger for det 

fremtidige energiforbrug og estimering af omkostningerne til en evt. garanti. 
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5.3 Rådgivere 

Rådgivernes rolle er at programmere og projektere byggeriet for bygherren/bygningsejeren, 
kort sagt at designe det ud fra de input, som er kommet frem i de allertidligste faser af 
projektet. Her er det vigtigt, at rådgiverne spiller sammen om at byde konstruktivt ind i et 
fælles løsningsrum for udvikling af projektet. 
 
Rådgivere kan være med hele vejen fra de første analyser af en opgaves karakter, over 
projektering og udformning af et forslag til løsning og til udførelse i praksis, og rådgiverne 
bruger deres viden og kunnen til at levere opgaveløsninger hvor effektivitet, 
hensigtsmæssighed, æstetik og ressourcehensyn skal gå op i en højere enhed.  
 
Rådgivernes opgaver er at omsætte opgaveløsningerne til entydige kravspecifikationer til de 
udførende og leverandørerne. 

 
5.4 Udførende/Leverandører 

De udførende, det vil sige entreprenørerne og deres underentreprenører og leverandører, er 
de aktører, som skal føre projektets målsætninger ud i selve byggeriet - ud i virkeligheden. 
 
Leverandørerne bidrager med konkrete materialer, produkter, (system)leverancer og 
komponenter til det energioptimerede byggeri og renovering til de udførende, der monterer.  
 

Ofte er de udførende og leverandørerne ikke identificeret i de indledende faser, og her skal 

forventningerne til byggeriets energiprofil konkretiseres tilstrækkeligt til at kunne indgå i 

udbudsmaterialet. Andre gange vælges en udbudsform, der involverer de udførende og 

leverandørerne tidligt i projektet. Hvis der allerede i planlægningen bliver taget stilling til 

udbudsform og udbudsbetingelser er det vigtigt at definere og placere ansvaret for energi og 

gøre de konkrete krav og målsætninger tydelige.  

 

5.5 Analyse omkring risikodeling 

Det er således blandt de præsenterede aktører, at risikoen for opnåelse af det beregnede 

energiforbrug i praksis skal fordeles. Helt generisk set vil et byggeprojekt indeholde følgende 

faser: 

 

Vi arbejder med, at der for hver fase i byggeprojektet bør udpeges:  

 En hovedansvarlig, som har ansvar for at drive processen og sikre overlevering af info 

m.m. til den hovedansvarlige for den efterfølgende fase 

 En sekundæransvarlig, der har ansvar for at kvalitetssikre og granske den 

hovedansvarliges arbejde, men ikke for beregninger m.v. ELLER er blevet overdraget et 

ansvar. 

 

I denne betydning har aktørerne overordnet set følgende ansvarsområder: 

A. Bygherre er primær ansvarlig for forudsætninger, tydeligt formulerede behov, levering 

af data om eksisterende og fremtidige forhold, samt valg truffet omkring byggeri. En 

eventuel bygherrerådgiver er ansvarlig for at granske bygherrens materiale i 

planlægningsfasen. 
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B. Alt efter om bygherre anvender bygherrerådgiver i programfasen, vil ansvaret for 

udarbejdelse af byggeriets program primært være bygherrerådgiverens - ellers vil det 

være bygherrens. Rådgiverne kan evt. inddrages til at sparre, granske og kommentere 

programmet. 

C. Rådgiver er primær ansvarlig for beregninger og projektering af løsninger på baggrund 

af bygherrens oplistede forudsætninger, behov og valg. Entreprenører og leverandører 

kan evt. inddrages til at sparre, granske og kommentere projektet. 

D. Bygherrerådgiveren (eller bygherren) gransker rådgiverens projekt for at se, om 

rådgiveren lever op til det ønskede program. Bygherrerådgiven overtager ikke 

ansvaret for de gennemførte beregninger men kontrollerer, at der er de ønskede 

beregninger og at de lever op til de stillede krav.  

E. Entreprenør er primær ansvarlig for udførelsen i henhold til de projekterede løsninger 

herunder de løsninger, som leverandørerne spiller ind med. Det vil være en fordel at 

bygherren medvirker til granskning og kommentering. 

F. Hvis leverandører anvendes direkte af bygherren til at levere en løsning 

(bygherreleverance), vil det være leverandøren som har det primære ansvar for den 

konkrete løsning. 

G. Bygherre i form af driftsansvarlig er primær ansvarlig for drift af sine ejendomme – 

dette kan så være dem selv eller en tredje part, som varetager driften. En dialog med 

entreprenører og leverandører kan være formålstjenlig. 

 

I Tabel 3 er dette angivet. 
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Bygherre, herunder brugere og 

driftspersonale 
A B 

 

(E) G 

Bygherrerådgivere (A) B (D)   

Rådgivere  (B) C   

Entreprenør 

 

 (C) E (G) 

Leverandører 

 

 (C) F (G) 

Tabel 3: Aktørernes overordnede ansvarsområder. Fed tekst – hovedansvarlig. Normal tekst – KS og 
granskning / overdraget ansvar 

I kapitel 7 gennemgås fase- og ydelsesopdelingen set i forhold til aktørerne i dybden. 

Det er væsentligt for garantimodellen at sikre et tydeligt ansvarsskifte. Ved at introducere en 

ansvarsmodel gives der mulighed for at definere ansvaret så tidligt som muligt i 

byggeprojektet. Herved sikres, at ansvaret kan holdes op så tidligt som muligt, sådan at 

eventuelle fejl og afvigelser ikke først identificeres med måling og skal udbedres i 
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monitoreringsfasen. I sådanne situationer er det erfaringsmæssigt vanskeligt at afgøre, hvem 

der reelt er ansvarlig for fejl, og skal udbedre. 

Denne grundtanke omkring ansvarsskift ligger sig tæt op ad tankesættet bag AB systemet. 

Som eksempel indgås der en ABR 89 aftale med rådgiveren for projekteringen og en AB 92 

med entreprenøren. Grundlæggende er ansvaret jf. AB systemet klart placeret. I dag er 

udfordringen, at nye samarbejdsformer med bl.a. tidlig involvering og integrerede 

designprocesser kan være med til at mudre billedet omkring ansvar. Ofte kommer der rigtig 

gode løsninger og et forbedret samarbejde ud af de nye samarbejdsmodeller, men det gør det 

også sværere at placere ansvaret for evt. fejl. Det konkrete output i form af løsninger fra det 

øgede samarbejde i de tidlige faser, viser sig først efter, at bygningen er i brug. Her kan det 

være nærmest umuligt at finde tilbage til, hvem der tidligt i forløbet ”påvirkede” løsningen i 

denne retning. 

I en model, der tydeligt definerer primært ansvarlige, bliver det tydeligt at definere 

ansvarsovertagelse fra en part til en anden. Dette ansvarsskift er centralt, da det kræver at 

den efterfølgende part får handlingsrum til at overtage ansvaret. Enten gennem at påvirke 

projektet eller ved at kunne prissætte den risiko, der må være knyttet til at overtage ansvaret 

for energiforhold. 

I Figur 13 er vist, hvordan de enkelte faser har en primær ansvarlig. Den enkelte fase 

reguleres rent aftalemæssigt af AB systemet. Der er ved hvert faseskifte indlagt en 

kontrol/granskning, som sikrer, at den næste part i processen kan påtage sig ansvarsskiftet. 

 

Figur 13 Principper i garantimodellen omkring hovedansvar, ansvarsskift og fastholdelse af viden i 
projektet 



 
 

 
 

 
Side 44 af 94   

Garantimodellens tilgang til ansvar er ikke et opgør med brugen af disse samarbejdsformer, 

men en konkret anvisning til at tydeliggøre, hvem der i hvilke faser har det primære ansvar. 

Det er således denne aktør, der må sige fra og til i forhold til løsninger og indhold set i forhold 

til aktørens risiko.  

Grundlæggende er tanken, at ansvar for aktiviteter i byggeriets faser skal kunne efterprøves 

så tidligt som muligt i byggesags-processen. Eksempelvis når rådgiver slipper sit projekt og 

”overdrager” det til entreprenøren, skal rådgiveren kunne stå på mål for sine beregninger og 

løsninger allerede ved overdragelsen. Dette i stedet for, at rådgiver først står på mål i 

monitoreringsfasen, hvor det kan være svært at afgøre, om det var en fejl fra rådgivers side, 

entreprenørens side, eller ved idriftsættelse. 

Metoden hertil er, at indlægge kontrolpunkter i faseskiftene.  

Kontrol kan enten varetages af: 

- byggeprojektets eventuelle bygherrerådgiver 

- ekstern projektgranskning (som kendt fra commissioning) 

 

eller: 

- intern projektgranskning, i form af at den næste part i byggeprocessen foretager 

kontrol. 

 

F.eks. ved overgang fra projektering til udførelse kan det være entreprenøren, som gransker 

rådgiverens projekt for om han kan overtage ansvaret for opnåelse af det ønskede 

energiforbrug med det projekterede projekt.  

Der er her tale om et fuldt ansvar, så hvis entreprenøren senere finder fejl i projektet, vil han 

skulle køre regres mod rådgiveren i forhold til at få rådgiveren til at dække et evt. 

erstatningsbeløb. Rådgiveren må så gå tilbage til bygherren, hvis fejlen skyldes forkerte 

antagelser eller forudsætninger.   

Dette er et opgør med den traditionelle tilgang, hvor ansvaret for rådgiverens projekt (hvis det 

ikke er en totalentreprenøropgave) går tilbage til bygherre efter endt projektering. Dvs. i dag 

henvender entreprenøren sig hos bygherren, hvis han finder fejl i projekteringen, som så må 

føre regres mod rådgiver. 

En sådan tilgang lægger op til en involvering og samarbejde aktørerne imellem. Der er her et 

incitament til at deltage som f.eks. sparringspart eller blive trukket ind som kontrollant i den 

tidligere fase.  

I det næste afsnit introduceres begrebet logbog som en metode til at fastholde viden gennem 

alle faser i en byggeproces. Herved bliver det lettere at gå tilbage i byggeprocessen og se om 

forudsætninger og krav har ændret sig undervejs – dvs. finde tilbage til, hvem som er 

ansvarlig for en senere fejl.  

En sådan metode medvirker til at sikre, at der ikke opstår tvivl og tvister omkring manglende 

opnåelse af målsætninger, som reelt skyldes ændringer i forudsætningerne. 
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5.6 Logbog 

Etableringen af en logbog, hvor alle faglige aktiviteter, der vedrører sig energiforhold 

registreres, kan være et centralt og dynamisk dokument gennem hele byggeprocessen. 

Logbogen kan med fordel være en del af en overordnet projektlogbog, da det er afgørende, at 

aktiviteterne vedr. energi planlægges parallelt med og integreret i projektets øvrige aktiviteter, 

efter at omfang og målsætning er aftalt med bygherren. 

At føre en logbog er en metode til at logge viden omkring de involverede parters beslutninger i 

henhold til energi, sådan at hvis forudsætninger eller beslutninger ændrer sig undervejs – dvs. 

forhold der har indflydelse på energiforbruget og den del af opgaven, som man har ansvar for 

ændrer sig – så er viden tilstede og alle parter kan åbent følge dette. Alle loggede beslutninger 

skal være godkendt af bygherre. 

Alle aktiviteter vedr. energi registreres i logbogen fra det øjeblik byggeprojektet igangsættes, 

både for så vidt forudsætninger, planlægning, design og projektering, udførelse og 

idriftsættelse, samt drift. I logbogen beskrives, hvilke energimæssige aktiviteter vedr. 

indsatsområderne, der skal udføres i projektets enkelte faser, hvem der har ansvar for hvad, 

og hvordan energiindsatsen dokumenteres, hvordan arbejdet er organiseret og bemandet, 

tidsplan (energiaktiviteterne indarbejdes i projektets overordnede tidsplan) mm. 

Gennem føring af logbogen gives mulighed for altid, igennem hele byggeprocessen at:  

- overskue projektets værdikæde 

- spore hvor hvilke beslutninger er taget og på hvilket grundlag 

- organisere den læring, som videreføres i andre projekter 

- hvilket kan anvendes direkte til at identificere hvor bod og bonus kan afgøres 

 

Metoden går ud på, at projektteamet løbende gennem byggeprojektets faser tjekker i 

logbogen, om de valgte virkemidler/strategier opfylder målsætningerne og bliver indarbejdet i 

projektet efter forskrifterne, i en detaljeringsgrad og stigende kompleksitet, der fuldstændigt 

følger gængs projektering, og udgør dermed en registrering af den energimæssige 

projektering. 

Planen revideres og opdateres løbende i hele projekteringsprocessen. Undersøgelserne af 

virkemidler kan betyde, at energimålsætninger må revurderes. Logbogens 

opdateres/videreføres løbende af den part, som har ansvaret i den pågældende fase. Inden 

logbogen videregives skal der indledningsvis være en introduktion og instruktion i brug af 

logbogen til den pågældende part, som skal videreføre den.  

Bygherren skal derfor løbende godkende valg og fravalg af virkemidler. 

5.6.1 Logbogen i praksis 

Ved faseskift skal det energifaglige arbejde altid underkastes en kontrol / energigranskning, 

tilsvarende eller integreret i den granskning, som der foretages i forbindelse med øvrig 

kvalitetssikring, tilpasset niveau og fase.  

Som tidligere nævnt kan kontrol / granskning enten varetages af: 

- byggeprojektets eventuelle bygherrerådgiver 

- ekstern projektgranskning (som kendt fra commissioning) 
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- intern projektgranskning, i form af at den næste part i byggeprocessen foretager 

kontrol. 

I garantimodellen foretages granskning som sidstnævnte. Granskningen planlægges med 

henblik på at fastslå, om de opstillede energikrav indfries, og i den sammenhæng beskrive, 

hvad der i særlig grad skal fokuseres på i den efterfølgende fase. Foretages der audit 

(intern/ekstern), skal fokus være på, om der er sammenhæng mellem de oplistede mål, de 

valgte virkemidler og det foreliggende projektmateriale.  

Bygherren skal løbende godkende forløbet. 

Ved projekteringens afslutning forefindes der hermed en logbog over den energimæssige 

projektering, beskrivende de virkemidler, der er indarbejdet i projektet, samt hvilke andre 

virkemidler, der har været undersøgt, og hvorfor de er blevet fravalgt, bilagt af løbende 

simuleringer og genberegninger, der understøtter en løbende ajourføring med de oprindelige 

intentioner og beregnede mål for energiforbruget fra byggeprojektets byggeprogram. 

Derudover er det klart beskrevet valg knyttet til målsætninger for energiforbruget, baseline, 

driftsforpligtigelser, måling og verifikation. 

I udførelses- og idriftsættelsesfasen skal det sikres, at beslutningerne i logbogen effektueres i 

det konkrete byggeri, og at det, hvis de ikke gør, dokumenteres i opdatering af logbogen. 

På denne baggrund danner logbogen grundlag for den konkrete drift og beslutninger, 

afvigelser, og genberegninger føres løbende i logbogen. 
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6 Generiske elementer 

I garantimodellen er der en række generiske elementer, som bygherre skal forholde sig til og 

træffe beslutning om, i hvilken som helst type af byggesag, hvor bygherre ønsker at få en 

sikkerhed for overensstemmelse mellem det faktiske energiforbrug og det beregnede 

energiforbrug i bygningen. De generiske elementer kan håndteres på forskelligvis – og der 

knytter sig dermed en række overvejelser og valg, som bygherre skal gøre sig i sit 

byggeprojekt. Der er således tale om en række aktiviteter knyttet til, at bygherre kan bede om 

en garanti for sit energiforbrug. Formålet med de generiske elementer er derfor: 

 At minimere risikoen og usikkerheden for de aktører der bærer den undervejs i 

projektet, er generiske elementer med til at skabe gennemsigtighed 

 At sikre der kan stilles garanti og fordeles et ansvar undervejs i byggefaserne  

 

Eksempelvis vil det for rådgiveren være vigtigt at vide, hvad målet er for energiforbruget og 

hvilke krav der stilles til beregningerne. For entreprenøren er det essentielt at vide, hvad der er 

med i baselinen og hvordan der følges op på den samt viden omkring den efterfølgende drift 

af ejendommen, inden der kan stilles en garanti.  

I det følgende afsnit introduceres de generiske elementer, samt de overvejelser og valg 

bygherre har i forhold til håndtering af elementet. 

6.1 Introduktion til de generiske elementer 

Grundlæggende skal bygherre i de tidlige faser af sit projekt tage stilling til, hvad det er for et 

faktisk energiforbrug, som der ønskes sikkerhed for svarende til baseline. Heri ligger, at 

bygherre beslutter, om det adfærdsbetingede energiforbrug medregnes fuldt, delvist eller slet 

ikke. Derudover ligger der en beslutning om, det er hele bygningens eller enkeltanlæg eller 

bygningsdele, der skal indgå i det bygningsrelaterede energiforbrug, som illustreret i 

nedenstående figurer.  

 

 

Det energiforbrug, som der ønskes sikkerhed for, er dermed også det forbrug som bygherre 

ønsker rådgivere og entreprenører tager ansvar for eksempelvis ved at give en garanti. 

Parallelt skal bygherre tage stilling til, hvilke krav han vil stille, hvilket mål/ambitionsniveau han 

har for det faktiske energiforbrug og hvordan dette skal eftervises beregningsmæssigt med 

baselineberegninger i gennem byggeprojektet.  

Figur 14: Energiforbrug på 
enkeltanlæg eller bygningsdele 
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Bygherre kan nu tage stilling til, hvordan rådgiver og entreprenør holdes op på sit ansvar for 

energiforbruget. Dette gælder i forhold til: 

 Hvordan det faktiske energiforbrug konkret kan/skal måles og verificeres. 

 Hvordan holdes rådgiver og entreprenør ansvarlige aftalemæssigt  

 

Knyttet til ovenstående beslutninger bliver overgangen fra udførelse til drift et element, som 

der skal håndteres. Det er et grundvilkår, at der først kan måles og verificeres på det faktiske 

energiforbrug, efter at bygningen er i brug. Derfor skal bygherre beslutte, i hvilken grad 

entreprenøren i driftsfasen er involveret, og hvilke rammer entreprenøren får for at påvirke det 

energiforbrug, som han bliver holdt ansvarlig for. 

Set i forhold til garantimodellen betyder dette, at bygherre i ethvert projekt skal forholde sig til 

følgende generiske elementer der knytter sig til overensstemmelse mellem det beregnede og 

faktiske energiforbrug. 

De generiske elementer er: 

  

Det som figuren skal illustrere, er de forskellige generiske elementer og deres indbyrdes 

sammenhæng. For hvert generiske element tages en række beslutninger, der ligger tidligt i 

byggeriets fase og som bliver retningsgivende for opgaveløsningen. Det er derfor centralt for 

garantimodellen, at de generiske elementer indtænkes i faserne i et traditionelt byggeprojekt.  

For at give et overblik er der i Figur 16 indledningsvis skematiseret byggeriets forskellige faser 

og hvordan de generiske elementer passer ind. I de forskellige faser knytter sig nogle 

bestemte hovedopgaver. Inden for de markerede felt ses de hovedopgaver, som vedrører sig 

de generiske elementer. Det grønne felt ses primært de opgaver som bygherren har og i det 

røde felt er det opgaver der knytter sig til brug af garantimodellen i forhold til krav til indhold i 

baseline, beregning af baseline samt måling og verifikation og drift.  

Figur 15 De generiske elementer  
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Fremfor at beskrive alle hovedopgaverne indeholdt i garantimodel, vil der i det kommende 

afsnit blive gennemgået de variationer af den traditionelle byggeproces som vil komme af 

implementering af de generiske elementer, fordelt på de forskellige faser.  Det forudsættes, at 

læseren har indsigt i de resterende hovedopgaver, som der på normalvis indgår i et typisk 

byggeri.  

 

 

 

I de følgende afsnit uddybes de generiske elementer og de beslutninger knytter sig til dem. De 

sættes derefter i kontekst med faserne i et byggeprojekt.  

6.2 Indhold baseline 

Baselinen skal fastlægges for det energiforbrug, som skal verificeres efterfølgende. Inden den 

beregnes skal målene og kravene for denne opstilles. Figur 17 viser, de grundlæggende 

beslutninger, der skal træffes for at kunne fastlægge en baseline.  

Figur 17: Grundlæggende beslutninger der skal træffes for at kunne fastlægge en baseline 

Figur 16 Fasebeskrivelse med hovedopgaver. Markeringer illustrerer, hvor der er knyttet aktiviteter til 
håndtering af de generiske elementer. Inden for den grønne markering ses primært de opgaver, som 
Bygherre har. Inden for den røde markering er opgaver, knyttet til brug af en garantimodel i forhold til 
krav til indhold i baseline, beregning af baseline samt måling og verifikation samt drift placeret. 
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Figuren viser sammenhængen mellem de grundlæggende beslutninger bygherren skal træffe 

vedr. en baseline. Indledningsvis skal formålet for energiforbruget ligge på plads, derefter er 

det muligt at tage stilling til hvad baseline skal indhold og til sidst stille krav til denne. 

I det følgende indledes med en beskrivelse af, hvorfor der tidligt i processen bør sættes et 

energimål og først sent i processen fastlægges en baseline. Dette er beskrevet for tre 

forskellige typer projektkarakterer, som altid vil definere et byggeprojekt.   

6.2.1 Fastlæggelse af mål for energiforbrug og indhold i baseline 

Tidlig fastlæggelse af baseline - hvor viden om projektets indhold, forudsætninger for 

byggeriet og løsningerne ikke er endeligt fastlagt – er et forholdsvis usikkert grundlag at 

fastlægge et fremtidigt beregnet energiforbrug ud fra. Grundlaget for usikkerheden er dog 

afhængigt af, hvilken karakter byggeprojektet har og hvor tilgængeligt datagrundlag. Der kan 

her skelnes mellem forskellige projektkarakterer, som bliver gennemgået i nedenstående.  

Eksisterende byggeri – samme funktion og tekniske installationer: 
For et eksisterende byggeri vil det være fordelagtigt at gennemføre en registrering og analyse 

af eksisterende forhold. Formålet med analysen er at kortlægge, hvordan det eksisterende 

energiforbrug fordeler sig på de enkelte energitjenester – belysning, ventilation, varme, varmt 

vand, andet el-forbrugende udstyr m.v. Med andre ord gøres der brug af historisk data på 

bygningen. Værdien af de historiske data om energi og brugsmønstre afhænger naturligvis af 

kvaliteten af data, som kan være mangelfuld eller der er for lang tid mellem de forskellige 

registreringer. Eksempelvis, hvis der er data tilgængeligt på månedsbasis, giver det en bedre 

nuancering i forhold til årsbasis. For at der skal være en sammenhæng mellem den mængde 

af data, man henter og reliabiliteten af outputtet, vil 3 års historisk månedsdata typisk være 

nok.   

Et af resultaterne fra en sådan analyse vil være, hvor stor en del af forbruget der er knyttet til 

brugernes adfærd af byggeriet. En anden del af en energianalyse kan være at få et billede af 

potentialet for energioptimering, hvilket kan danne grundlag for at fastlægge et krav 

bygningens samlede fremtidige faktiske energiforbrug. 

På baggrund af en sådan energianalyse vil bygherre have et grundlag for at tage stilling til, 

hvilke delelementer af energiforbruget der ønskes sikkerhed for – samt fastlægge kravet til 

baseline og beregning af denne. 

Nybyggeri og renovering: 

For nybyggeri og omfattende renovering vil viden omkring eksisterende byggeri primært kunne 

anvendes som erfaringsgrundlag for at opstille krav til det nye byggeri. Viden omkring 

energiforbrug fra tilsvarende byggeri i form af nøgletal såsom energiforbrug pr. m
2
 fordelt på 

energiform kan hjælpe bygherre med at fastsætte sine mål for det fremtidige energiforbrug i 

bygningen. Nøgletal kan oftest indhentes ved at tage henvendelse til andre bygningsejere. Her 

er det vigtigt, at få beskrevet, hvordan de andre bygningsejeres nøgletal er fremkommet, og 

hvilket forbrug er indeholdt i nøgletallene. 

Ofte fastsættes kravet til energiforbruget, som bygningsreglementets krav til bygningens 

energiramme. Som mål for energiforbruget har dette en række udfordringer, som primært 

knytter sig til grundforudsætningerne for energirammeberegningen. En energirammeberegning 
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håndterer eksempelvis kun det bygningsrelaterede energiforbrug – dvs. at forbrug til el-

forbrugende apparater og procesenergi ikke er indeholdt. Men som et tidligt pejlemærke for sit 

mål til energiforbruget vil anvendelse af energirammekrav være anvendelige – energiforbruget 

kan senere i processen normaliseres i takt med at løsninger og forudsætninger fastlægges for 

byggeriet og frem til den endelige baseline skal beregnes. 

Delvis energioptimering/renovering: 

Hvis der kun er tale om en delvis renovering f.eks. udskiftning af anlæg, kan man tidligt stille 

krav til anlæggets energieffektivitet. Som krav og forudsætninger fastlægges, kan anlæggets 

energiforbrug beregnes. 

6.2.2 Indhold i baseline – bygnings- og adfærdsrelateret forbrug 

Uanset hvilke af de tre overstående projekttyper, der skal laves baseline for, skal der tages 

stilling til, hvad der skal indgår i baseline. Dette kan groft sagt deles op i bygnings- og 

adfærdsrelateret forbrug. Det adfærds- og bygningsrelaterede forbrug varierer fra bygning til 

bygning, i forhold til hvordan fordelingen er mellem de to. Bygherre skal således beslutte om 

det brugerrelaterede energiforbrug tages med i en baselineberegning eller ej. 

Der knytter sig generelt stor usikkerhed til størrelsen af det brugerrelaterede energiforbrug i 

projekter, hvor man ikke har historisk data og ikke kan sige meget om det efterfølgende 

brugsmønster. Erfaringsmæssigt ændrer brugerne adfærd i nye lokaler. Dermed kan det være 

svært for både bygherre og rådgiver at give et godt estimat af forbruget – og her vil nøgletal, 

som energiforbrug pr. m
2
 oftest være den bedste metode.  

Uanset hvad bygherre beslutter sig for, skal der for opdelingen mellem bygningsrelateret og 

brugerrelateret energiforbrug først laves en tydelig oplistning/beskrivelse af hvilket forbrug, der 

er med i det aftalte krav til maksimalt energiforbrug i kontrakten. Det kan f.eks. være at 

elforbrug til hvidevarer er med, mens elforbrug til øvrige stikkontakter ikke er med.  

Generelt stiller brugeradfærdsdelen krav til bl.a. beregningsgrundlaget og målerbestykningen 

for at kunne opgøre forbruget. Eksempelvis bør kravet til varmeforbrug derfor som minimum 

opdeles i det graddage afhængige og uafhængige forbrug, samt bør det overvejes, om 

forbruget til varmt vand bør indgå i kravet. Med hensyn til den specifikke målerbestykning 

besluttes det senere i processen, hvordan den specifikke plan for måling og verifikation skal 

udarbejdes, men allerede nu skal der også tages stilling til kravene i forhold til niveauet af 

målere. 

Vælger bygherre helt at undlade brugeradfærdsdelen, er der en mindre usikkerhed både i 

beregningerne samt vil kompleksiteten i den efterfølgende måling og verifikation reduceres. 

Omvendt står bygherre selv tilbage med den risiko, der er tilknyttet.  

  

6.2.3 Opsamling 

De to første beslutningsområder, er således mål for energiforbrug og indhold i baseline. I 

Skema 1 og Skema 2 kan derfor allerede opstilles fordele og ulemper for de valg bygherren 

står over for her.  

 

Disse er skitseret i følgende to skemaer: 
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Mål for energiforbrug Fordele  Ulemper 

Energirammekrav i 

Bygningsreglementet 

Der kan bruges en simpel Be-beregning der 

kan vise, at bygningen overholder det 

lovmæssige energikrav. Det er ligeledes 

simpelt at henvise til i udbud. 

Be-beregningen er meget teoretisk og 

tager f.eks. ikke højde for 

adfærdsrelateret energiforbrug. Det er 

ikke sikkert, at det afspejler et 

realistisk krav til en baseline.  

Normalisering af 

energirammekrav i 

Bygningsreglementet  

Der kan stilles mere realistiske krav til, hvad 

baseline skal være og er tilpasset den 

enkelte bygning. 

Kræver flere ressourcer at arbejde 

med og skal udarbejdes meget tidligt i 

projektet.  

Nuværende referenceforbrug 

minus tiltag 

Hvis der er historisk data eller et validt 

referenceforbrug kan dette mål bruges. Der 

er derfor kun behov for at beregne 

enkelttiltagenes effekt fremfor på hele 

bygningen, hvilket forenkler beregningerne. 

Kan med fordel bruges ved eksisterende 

byggeri.  

Kan ikke bruges hvis der ikke er noget 

referenceforbrug eller historisk data. 

Kan derfor ikke bruges i nybyggeri. 

Nøgletal Hvis data er utilstrækkelige kan der bruges 

nøgletal i stedet. Er en rigtig god indikator for 

byggeprojekter, hvor der ikke er historisk 

data til rådighed som ved nybyggeri. 

Ofte kan det være svært at finde 

nøgletal for lignende byggerier og 

forudsætninger for dem skal være 

kendte. De kan kun bruges som 

indikatorer, da ingen byggerier er ens. 

Skema 1 Overvejelser omkring mål for energiforbrug 

Indhold baseline Fordele Ulemper 

Hele bygningens forbrug inkl. 

adfærd 

Bygherre har mulighed for at mindske den 

efterfølgende målerbestykning og skal ikke 

håndtere usikkerheder, der knytter sig til 

adfærd. Vil være en fordel at bruge, hvis der 

ligge fyldestgørende historisk data til 

rådighed som ved eksisterende byggeri.  

Der knytter sig en stor usikkerhed 

omkring adfærd. Dette stiller større 

krav til beregningsgrundlaget. Derfor 

uhensigtsmæssigt at bruge på 

byggeprojekter hvis der ikke er 

tilstrækkelig viden om den 

fremadrettede brug af bygningen 

 

Bygningsrelateret energi Reducerer usikkerheden i baselinen og 

binder ikke brugerne af bygningen til en 

bestemt type adfærd samt stille mindre krav 

til beregningerne. Kan med fordel bruges på 

bygninger, hvor den efterfølgende adfærd 

ikke kendes..  

Stiller større krav til 

målerbestykningen og verifikation.  

 

Efterlader bygherren med risikoen der 

knytter sig til adfærdsrelateret forbrug.  

Bygningsdele Afgrænser baselinens omfang og kan med 

fordel bruges på byggeprojekter, hvor der 

kun skal udskiftes delementer som tag eller 

ventilation.  

Kræver større teknisk indsigt, at måle 

på specifikke bygningsdele eller 

anlæg.  

 

Stiller større krav til måling og 

verifikation, da ikke alle delementer 

kan direkte måles såsom klimaskærm. 

Skema 2 Overvejelser omkring indholdet i baseline 
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6.3 Beregning af baseline  

Det forudsættes nu, at bygherre har fastlagt, hvilke dele af bygningsforbruget som indgår i 

baseline og har sat et overordnet mål for det fremtidige energiforbrug. Selve beregningen 

bliver naturligvis mere præcis desto mere viden om forudsætninger og løsningen.  

Baselineberegningen kan beregnes på flere måder. Generelt bygger beregningerne på en 

række standardantagelser, som ikke afspejler det konkrete projekt og derfor i sidste ende 

afviger fra det faktiske forbrug. Dette kan sammenlignes med, bilproducenternes opgørelse af, 

hvor langt en bil kører på literen.  

6.3.1 Indledende betragtninger for baselineberegning 

Der findes forskellige beregningskerner og/eller -programmer, som rådgiver i dag kan benytte 

sig af til beregning af baseline. Fælles for dem alle er, at de alle er tilnærmelser af 

virkeligheden, hvor der gøres en række antagelser, om de forventede fremtidige forhold. Der 

skal derfor tages stilling til, om hvor meget de forudsætninger der gjort i beregningerne er i 

overensstemmelse med den forventede virkelighed.  

Det har stor indflydelse på energiforbruget, hvis standardantagelser ikke afspejler de konkrete 

fremtidige forhold. Dette kan medføre, at baseline ikke realiseres. Eksempelvis øges 

temperaturen med bare en grad, giver det 5-7 % højere energiforbrug. Udover afvigelser i 

standardantagelserne, er der også sandsynlighed for, at brugernes adfærd ændrer sig i 

forbindelse med renovering eller ibrugtagningen af bygningen. Det er bl.a. derfor, at der 

tidligere er taget stilling til, om forbrugstyper skal separeres for baselinen. Hvis bygherre derfor 

har specielle krav til sin bygning eller bygningen på anden måde falder uden for normal 

standard stiller det større krav til beregningen. Specielle krav kan være, hvis bygningens 

funktion varierer, eksempelvis bruges som skole om dagen og til kurser om aftenen. Det kan 

også være specielle krav til bygningens indeklima som i svømmehaller.  

Byggeriet projektkarakter (nybyggeri eller renovering) spiller også ind når der skal vurderes, 

hvilke krav der skal stilles til beregningerne. Beregningstilgangen til eksisterende byggeri 

adskiller sig ved, at bygningens faktiske energiforbrug sammenholdes med det simulerede 

forbrug baseret på registrerede/projekterede installationer og driftsparametre. Dette 

præciseres løbende indtil der er opstået en balance mellem det simulerede og aktuelle 

forbrug. Herved kendes fordelingen af energiforbruget. Dette er normal praksis inden for 

eksempelvis ESCO. På denne baggrund kan andelen til belysning, ventilation etc. bedre 

estimeres fremadrettet.  

Boks 13 Forskellige valg af beregningsprogrammer 

Rådgiveren kan vælge at bruge den lovmæssige Be-beregning eller i den anden ende spektret vælge 

at lade rådgiveren selv vælge sit program. Her kan eksempelvis vælges PHPP beregningsgrammet 

til brug at beregning til lavenergihuse. Rådgiver kan også foretage en normalisering af Be-

beregningerne eller supplere med eksempelvis en BSim beregning. 

 

 

Omvendt kan dette ikke bruges i nybyggeri eller hvor funktionen og brugen af bygningen 

ændrer sig. Her kan der ikke laves før-målinger og registreringer for at fastlægge fordelingen 

mellem delforbrug. Bygherre og den rådgivende ingeniør skal derfor opnå enighed om 

forudsætninger baseret på deres forventninger til bygningens kommende energiforbrug. 
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Forudsætninger kan eksempelvis baseres på tidligere erfaringstal for lignende bygninger, 

kravene til funktionen og indeklima, samt inddrage viden om den fremadrettede driftsfunktion 

og brugere. 

6.3.2 Krav til beregning/forudsætninger 
Når bygherre stiller krav til beregningerne, skal der under alle omstændigheder stilles krav om 
minimum en Be-beregning, som skal vise, at bygningen overholder den lovmæssige 
energiramme. Programmet er primært tiltænkt det bygningsrelaterede forbrug og skal bruges 
med sund fornuft.  
 
For at håndtere dette kan bygherre stille krav om en normalisering at Be-beregningen. Ved 
normalisering forstås at Be-beregningen gennemføres med de konkrete forudsætninger i 
projektet i forhold til bl.a. driftstider og temperaturer og forbrug af varmt vand. Ligeledes skal 
Be-beregningen korrigeres for diverse primærfaktorer for el og fjernvarme, samt skal el 
produceret fra vedvarende energi ligges til. Selv ved en normalisering er det stadig teoretiske 
betragtninger og beregninger, som skaber usikkerhed om det endelige forbrug.  
 

Der kan derfor alternativt stilles krav om et åbent beregningsgrundlag, hvor rådgiver selv 

vælger sit beregningsprogram. Her skal det fremgå klart og tydeligt, hvilke forudsætninger der 

ligger til grund for beregningerne, for at andre aktører kan vurdere om beregningerne er 

realistiske. Desuden skal åbenhed sikre, at der kan foretages genberegninger ved ændrede 

forudsætninger. Det er her rådgiveren, der vurderer, hvad der passer bedst til den konkrete 

sag og kan bedre tilpasse beregningen til det enkelte byggeri. Bygherre kan altså give frihed til 

beregningsmetode, som i sidste ende vil give et bedre adfærdsestimat og reduceret risiko 

knyttet til det bygningsrelaterede forbrug. Dog kan forudsætninger og metoder til beregningen 

af baseline være sværere at validere for 3. part og kræver større arbejde at håndtere.  

Håndtering af ændringer  

I kravene til baselineberegningerne skal der også tages stilling til, hvis der skal laves en 

genberegning. Der bør kun foretages genberegninger, når væsentlige ændringer sammenlagt 

har indflydelse på energiforbruget på mere end +/- x % f.eks. 5 % af den konkrete forbrugsart. 

Begrundelsen er, at det er et stort arbejde at udføre genberegninger. Det kan således være 

fordelagtigt at tage stilling til, hvor stor en indflydelse på energiforbruget de enkelte ændringer 

skal have +/- % før der skal fortages genberegning. Alle væsentlige ændringer bør dog logges 

undervejs, sådan at der kan samles op undervejs, da mange ændringer til sammen kan 

betyde stor påvirkning. Der bør naturligvis stilles krav om beregning af baseline ved 

faseovergange. 
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Boks 14 Anledning til genberegning 

Følgende er ændringer, som traditionelt kan give anledning til genberegninger og som bør 

logges undervejs. 

 Ændringer i projekteringen 

 Ændringer i udførelsesfasen 

 Ændringer i driftsmetode  

 Ændringer i bygningens anvendelse 

 Ændringer i bygningens benyttelsestid 

 Ændringer i brugernes adfærd eller antal 

 Ændringer i el-forbrugende enheder og udstyr 

 Ændringer i temperatursæt 

 

6.3.3 Opsamling 
Afhængigt af parametre som det indsamlede data, bygningens projektkarakter og specielle 
krav til bygningen kan der opstilles en række fordele og ulemper, der knytter sig til de krav, 
som bygherre står overfor at skulle definere. Disse er opsummeret i Skema 3.  
  

Krav til 

beregning/forudsætninger 

Fordele Ulemper 

Be- beregning Ikke så teknisk tung som 

alternativerne. Let at gennemskue 

forudsætninger.  

Be-beregning er det lovmæssige krav 

og beregnes derfor samtidigt. 

Knytter sig primært til det 

bygningsrelaterede forbrug og er 

baseret på en række 

standardantagelser.  

Be- normalisering Kan bedre tage højde for påvirkninger 

af deladfærdsdelen knyttet til det 

bygningsrelaterede energiforbrug og 

nærmer sig mere en valid baseline. 

Kan med fordel bruges på bygninger, 

hvor der ikke er historisk data, men 

hvor en tilnærmelse stadig ønskes. 

Det er nemt at lave genberegninger, 

hvis det anvendte forudsætninger 

ændrer sig. Der skal således bare 

anvendes nye ”input” data i forhold til 

ændringer. 

Svært at beskrive hvad en 

normalisering specifikt skal indeholde 

og ikke hensigtsmæssig til at estimere 

brugerrelateret energiforbrug.  

Frihed til beregningsmetode Er en valid måde at beregne en 

baseline for især eksisterende byggeri 

pga. tilgangen historisk data, løbende 

præcisering.  

Kan være beregningstungt og svært at 

verificere beregninger for ekstern part. 

Herunder forudsætninger indeholdt 

ved nybyggeri.   

Skema 3 Overvejelser omkring krav til beregning af baseline 
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6.4 Måling og verifikation af det faktiske energiforbrug 

For at baselinen kan verificeres og det faktiske forbrug for bygningen kan opgøres, når 

bygninger er i drift, skal der udføres målinger og verifikationer. Formålet er således, at 

bygherre kan opgøre, hvordan bygningen performer i forhold til forventet. 

Det er selvfølgelig en mulighed, at der ikke udføres nogle for form måling og verifikation. Det 

kunne være i projekter, hvor der er meget lille tvivl om udfaldet, eller hvor der ikke er behov for 

at verificere det faktiske energiforbrug overfor 3. part. Uden måling og verifikation, er der dog 

ingen måde, hvorpå bygherre kan sikre sig, at byggeriet har et energiforbrug svarende til den 

beregnede baseline eller fremadrettet fastholde energiforbruget. I en garantimodel er det altså 

en forudsætning, at der udføres måling og verifikation.  

Området er forholdsvis omfattende, hvorfor det er nødvendigt at lave en tekstmæssig 

afgrænsning af emnet i indeværende rapport. Figur 18 viser de elementer, som skal udføres i 

forbindelse med måling og verifikation og vil blive gennemgået i følgende afsnit.  

 

 

6.4.1 Målerbehov/hierarki 

Hvis der er stillet krav til, at alt forbrug indgår i baselinen, er der ikke nødvendigvis behov for 

andet end afregningsmålere på hovedmålerniveau på hhv. vand, el og varme. På 

hovedmålerniveau er der ingen afgræsning på indsamlet energidata og derfor indsamles alle 

energidata, som både har positiv og negativ effekt på eventuelle energitiltag. Der undgås 

derfor ”lækager” i kortlægningen af det faktiske energiforbrug. Et eksempel herpå kan være 

installation af lyskilder. Lyskildens effekt kan isoleret set sænke energiforbruget, men samtidig 

øge varmeforbruget. I det tilfælde tales om en lækage. Denne effekt tages med på 

hovedmålerniveau. bygherre bør dog overveje her, om der ikke alligevel skulle være et øget 

behov til målere i forhold til effektiv energistyring. Aflæsning på hovedmålerniveau vil primært 

være afgrænset til at være hensigtsmæssigt når det tales garanti og verifikation af det 

samlede energiforbrug. Er der ikke tilstrækkelig med information eller der er behov for en 

afgrænset måling skal der bruges flere bi-målere. En afgrænset måling tager ikke højde for, at 

der skal erstattes det varme, som lyset tidligere udgjorde. Det har indflydelse på f.eks. 

energiforbruget på ventilationen. Denne påvirkning bør tages med i en samlet vurdering af 

energiforbruget. 

Hvis det er et afgrænset energiprojekt dvs. måling på delementer eller kravet til 

baselineindholdet diktere at data skal kunne udskilles og separeres fra andet forbrug er der 

behov for flere målere. I det tilfælde kræver det en større teknisk indsigt for, at målerne 

Figur 18: Grundlæggende beslutninger der skal træffes i forbindelse 
med Måling og verifikation af det faktiske energiforbrug 
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placeres rigtig og det rigtige energiforbrug måles. Et eksempel kan være flowet ved 

dampopvarmning. Her kan der være store forskellige/usikkerheder på forbruget, hvis der 

eksempelvis måles før eller efter kondensering.  

Boks 15 IMPVP 

Det anbefales, at energiforbruget måles ud fra anerkendte principper. Der ligger pt. ingen 

dansk eller europæisk standard for måling og verifikation. Den internationale protokol 

”International Performance Measurement & Verification Protocol” (IMPVP) udarbejdet af den 

amerikanske stat, vinder i disse år stor udbredelse i europæiske ESCO – projekter. 

Protokollen er primært målrettet bygninger. Til protokollen er der en række best- practice 

eksempler. Protokol og tilhørende materiale kan findes på www.impvp.org. 

 

 

Måling på delementer vedrører altså enkelte installationer eller bestemte afsnit af en bygning, 

hvor det skal verificeres om f.eks. den lovede ydeevne er korrekt og hvor energiforbruget skal 

isoleres fra resten af bygningen. Det betyder, der skal sættes en afgrænsning op, så der kun 

samles data ind for det specifikke emne. Det er relevant for at undgå, at andre uafhængige 

eller statiske variabler ikke forstyrrer indsamlingen af data og for at få et mere præcist resultat. 

Omvendt øges risikoen for at delelementets påvirkning ikke på andre anlæg ikke tages med i 

en samlet vurdering. Da placering af målere er løsningsspecifikke kan den endelige placering 

og antal målere først endeligt afgøres i forbindelse med projektforslaget.   

Målinger og verifikation på den faktiske energi kan derfor enten ske på bygningsniveau eller 

på det enkelte delelement. Antallet af målere er også afhængigt af, hvad der skal måles på og 

om forbruget skal kunne adskilles.  

6.4.2 Håndtering af ændringer 

En del af måling og verifikation er desuden, hvordan det faktiske målte energiforbrug 

korrigeres ved ændringer i de oprindelige forudsætninger. Her kan bygherre lægge op til, at 

alle ændringer med indflydelse på energi i forhold til udgangspunktet i en beregning skal 

logges, og baseline skal genberegnes for at få en retvisende baseline. I modsatte ende sker 

der ingen genberegninger og der følges udelukkende op på, om der er overensstemmelse 

mellem det målte energiforbrug og baseline trods ændringer. Dette svarer til traditionel 

energistyring, hvor der lægges et energibudget, som der følges op på.  

I forhold til at tage ansvaret for et faktisk energiforbrug vil risikoen naturligvis nedsættes, hvis 

baseline løbende korrigeres, omvendt kan det være et stort arbejde at logge ændringer, 

udarbejde genberegninger og vurderer ”effekten” af en ændring. Hvis baseline ikke korrigeres, 

er det til gengæld en stor risiko for en ekstern part at tage, og det bør overvejes, om projektet 

så er egnet til et evt. garantikrav. I 6.3.2 er det tidligere vist, hvilke områder der kan betragtes 

som ændringer. Typisk skal bygherre beskrive, hvordan han vil have håndteret en vurdering af 

ændringernes størrelse. Her kan brug af IMPVP anbefales. I korte træk defineres forskellige 

niveauer. Ændringer som kan måles ved punktmåling eller bi-måler måles for at vurdere 

størrelsen. Det kan f.eks. være en tilbygning, som påvirker energiforbruget på hovedmålere.  

Hvis det ikke er muligt at gennemføre målingen foretages en beregning via et anerkendt 

program f.eks. Be-10. I kravene er der desuden beskrevet, hvem der gennemfører 

beregninger og hvordan en eventuel frist omkring størrelsen af ændringernes betydning på 

energiforbruget afgøres.  

http://www.impvp.org/
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6.4.3 Måleperiode 

Når målerbehovet og metode er fastlagt, skal der også tages stilling til længden af 

måleperioden. Målerperioder for de forskellige typer af målinger kan variere fra dage op til år 

afhængig af den energimæssige livcyklus eller en defineret garantiperiode som vist i Figur 19.  

For at skabe det fulde billede bør der som minimum fastlægges en måleperiode, som dækker 

hele den fulde ”operations cyklus”. Dermed opfanges både minimums- og maksimumsydelser 

for det undersøgte emne. Måleperioden bør desuden løbe i en hel cyklus, hvor bygningen er 

fuldt idriftsat. 

Bygherre bør i den forbindelse være 

opmærksom på, at der ikke opstår ”huller” i 

måleperioder så det fulde billede af 

energiforbruget tegnes og data ikke bliver 

mangelfulde. Er det f.eks. aftalt, at måleperioden 

forløber i et år, men en måned udgår pga. svigt, 

bør denne måned kortlægges det følgende år. 

Alternativt estimeres forbruget som det det 

beregnede Formålet er, at bygningens eller 

delelementers energiforbrug ikke undervurderes. 

Dette gælder f.eks. udvidelse eller 

indskrænkning af bygningsomfang, øget 

strømpåvirkning mv.   

 

6.4.4 Rapportering og dokumentation  

Registrering af energiforbruget og dataindsamling er en vigtig del for, at det korrekte 

energiforbrug kan verificeres. Der findes flere forskellige måder, hvordan dette kan gøres. Der 

findes både manuel og fjernaflæst måling. Manuel aflæsning er behæftet med størst risiko for 

fejl samt indsamles data kun normalt på månedsbasis. Manglede registrering, forkert 

aflæsning eller indtastning kan give et misvisende billede af det faktiske forbrug. 

Fjernaflæsninger er mere præcise. Fælles for dem begge er dog, at det at vigtigt at kunne 

dokumentere historisk data digitalt om det så er i et regneark, energistyringsprogrammer eller 

en tredje løsning, for at data nemmere kan sammenlignes og analyseres.  

Perioden mellem de forskellige aflæsninger er også væsentlig for at kunne kortlægge de 

forskellige udsving og afvigelser der måtte være. Fejl og utilsigtet forbrug og udsving i 

energibehovet er nemmere at opfange og håndtere jo oftere, der logges data.  

Byggeprojekter med mange målere, kan med fordel implementere fjernaflæst måling for at 

sikre en så fyldestgørende indsamling af data som muligt. Det giver desuden både bygherre 

og leverandører mulighed for hurtig reaktion og aktion, hvis der er udsving i forhold til det 

forventede energiforbrug. 

6.4.5 Opsamling 

For de forskellige overvejelser er det muligt at illustrere nogle fordele og ulemper, som kan 

hjælpe bygherren på vej til sit valg. Dette er opstillet i Skema 4.  

 

Figur 19: Måleperiode henover en livscyklus 
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Måling og verifikation af 

det faktiske forbrug 

Fordele  Ulemper 

Målerbehov/Hierarki  Målerbehov på hovedmåler niveau er 

ikke så omkostningstungt, kræver ikke 

større ressourcer eller fjernaflæsning 

til dataindsamling eller bearbejdning. 

Kan bruges hvor alt forbrug indgår i 

baseline. 

Mange målere vil give bedre overblik 

og sikkerhed for hvor energien bliver 

brugt. Det er muligt at adskille forbrug. 

Kan bruges, hvor energiforbruget skal 

kunne dokumenteres for specifikke 

områder. 

Målerbehov på hovedmåler niveau 

giver større usikkerhed for, hvor 

energien bliver brugt og er ikke 

optimalt, hvis der skal bruges historisk 

data til eksempelvis 

energioptimeringsprojekter 

Mange målere er dyrt at installere og 

kræver flere ressourcer i forhold til 

data indsamling og bearbejdning. Det 

stiller også større krav til teknisk 

indsigt for at målerne placeres rigtigt.   

Håndtering af ændringer Det er en metode til at sikre at det 

kommer overensstemmelse mellem 

baselineberegningen og det faktiske 

energiforbrug.  

Det minimerer risikoen for den 

bygherren og den eksterne part.  

For at sikre, at der kommer 

overensstemmelse med baseline og 

faktisk forbrug kan det give anledning 

til genberegning af baseline, hvis der 

kommer store ændringer.  

Målerperiode Måleperiode giver et validt billede over 

udsving og forbrugsmønstre. Dette 

giver et mere validt billede af 

energiforbruget  

Kan variere over meget lange 

tidsintervaller og kræver løbende 

opfølgning og databearbejdning.  

Rapportering og dokumentation Giver mulighed for opfølgning, analyse 

og fastholdelse af energiforbrug. 

Mulighed for at påvise det faktiske 

energiforbrug.  

Kræver aflæsninger, logning og et 

opsamlingsprogram til håndtering af 

data.  

Fagkompetent personale til 

analysering og opfølgning på data.  

Skema 4 Overvejelser vedr. måling og verifikation 

6.5 Drift af ejendommen 

Driften er per definition perioden, som løber resten af byggeriets levetid. Bygherren har 

muligheden for at vælge selv at stå for driften og overtage det fulde ansvar/risiko for driften 

eller i modsatte ende af spektret, at outsource driften 100 % til en ekstern part. Figur 20 

illustrerer, hvilke overvejelser Bygherren skal gøre sig i løsningsrummet, når det gælder drift af 

ejendommen.  
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Bygningens drift har stor betydning for det samlede energiforbrug. Hvis det faktiske 

energiforbrug skal nås, skal anlæggene belastes stemme med driftstider, brugerbelastning 

mv. Som tidligere nævnt vil en forøgelse af temperaturen på 1 
o 
C betyde 5 – 7 % øget 

energiforbrug. Derudover vil defekt styring, ventiler og tilstoppede filter resultere i et øget 

forbrug. Krav om garanti for et energiforbrug, vil normalt være under forudsætning af, at 

bygningen driftes energioptimalt. Bygherre bærer som udgangspunkt denne risiko, og skal 

derfor overveje om hans organisation er i stand til at varetage dette gennem egendrift  

6.5.1 Bygherre står selv for drift 

Byggeherre vil her have mulighed for at drifte bygningen på egen hånd. Det har den fordel, at 

bygherre selv kan definere, hvordan bygning skal styres, herunder håndtering af 

brugsrelateret energiforbrug. Samtidig vil bygherre også opbygge sin interne viden og styrke 

uafhængigheden over for brug at tredje part.  

Omvendt vil dette medføre, at for en entreprenør skal have mulighed for at kunne stille en 

garanti, at der stilles større krav til måling og logning af energiforbruget. Dette er et resultat af 

entreprenøren ikke er med i driftsperioden. Dette komplicerer meget muligheden for at kræve 

en garanti. Der forløber heller ikke en professionel kompetenceopbygning af driftsfolkene.   

6.5.2 Entreprenør ansvarlig for overdragelse og tilsyn med energioptimal drift 

En mellemvej er en model, hvor bygherre selv står for driften, hvor leverandøren af byggeriet 

har et udvidet ansvar og forpligtigelser i forhold til energi og hjælper bygherre med at få 

etableret en energioptimal drift af byggeriet. Det er nærliggende, at leverandøren også spiller 

en stor rolle i at oplære driftspersonalet. Dette grundet, at den største viden om et givent 

anlæg og den tekniske forståelse, der ligger bag, ligger hos den leverandør, der har opsat 

anlæggene. Hvis leverandøren tilmed har ansvar for at bevise, at bygningen har et bestemt 

energiforbrug, får leverandøren desuden en tilsynsrolle i forhold til at sikre, at bygherre reelt 

set drifter ejendommen som aftalt.  

Bygherre kan derfor indgå en serviceaftale på minimum et år med leverandøren efter 

idriftsættelsen er afsluttet og i princippet så længe som ønsket. Det kræver minimum et år i 

fuld drift at afgøre energiforbruget i en hel bygning for, at alle årstider og funktioner i bygninger 

er gennemlevet. For enkeltanlæg beror dette sig på en vurdering. Her kan det eksempelvis 

være en serviceaftale på anlægget med leverandøren. I det første år af driften efter 

idriftsættelsen er afsluttet kan leverandøren således være med til at styre og evt. optimere 

anlæggene. Entreprenøren er dermed med til at sikre, at bygningen lever op til den beregnede 

baseline. En del af serviceaftalen i det år går også på en nødvendig oplæring af bygherrens 

Figur 20: Grundlæggende beslutninger der skal træffes i 
forbindelse med Drift af ejendommen 
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eget driftspersonel, således at de gennem en glidende overgang kan overtage den samlede 

drift af bygningen. 

En serviceaftale efter idriftsættelsen mellem leverandøren og bygherren, giver ligeledes 

leverandøren mulighed for at holde tæt øje med anlæggene og giver ham muligheden for at 

påpege ændringer i beregningsgrundlaget og handle herpå. Ansvaret for at energiniveauet 

lever op til det lovede kan herved i langt højere grad placeres hos leverandørerne, der vil have 

gode muligheder for at kunne (og turde) stille en garanti på energiforbruget. Bygherren har 

naturligvis fortsat ansvaret for brugen af bygningen og dennes påvirkning på energiforbruget, 

men ansvarsfordelingen bliver tydeligere i forhold til at afklare energipotentialet end hvis 

bygherren alene overtager driften efter aflevering. 

6.5.3 Outsourcet til entreprenør 

Bygherren kan også vælge at uddelegere driften til tredje part. Herved kan bygherre sikre sig 

en professionel drift af bygningen og skal ikke koncentrere sig om at oplære driftsfolk. 

Entreprenøren, der skal stille garanti har ligeledes bedre mulighed for sikre sig, at bygningen 

drives energioptimalt. På den baggrund er det også nemmere at stille et krav om garanti, der 

strækker sig over driftsperioden. Omvendt vil bygherre ikke opbygge sine egne interne 

kompetencer, når det gælder bygningsdrift og bliver på den baggrund ”afhængig” af driften fra 

ekstern part i aftaleperioden.   

6.5.4 Opsamling 

Drift er en vigtig del byggeprocessen for at kunne fastholde energiforbruget. Afhængig af 

projekt- og bygningstyper skal der derfor laves en vurdering af, hvilket behov bygherre har, for 

at kunne leve op til de krav som leverandøren stiller for, at bygningen driftes som tiltænkt. Der 

er opstillet tre muligheder for den efterfølgende drift af bygningen. Her skelnes mellem egen 

drift, delt drift og en outsourcing.  Nedenstående skema opridser de fordele og ulemper der 

vedrørende valgene for drift af bygningen.  

Drift Fordele  Ulemper 

Bygherre står selv for drift Uafhængig i forhold til udførende.  

Skal ikke stille krav overfor brugerne  

Intern vidensopbygning  

Komplicerer mulighederne for en for 

garanti  

Ingen kompetenceoplæring hos 

driftspersonale fra professionel ekstern 

part 

Øgede krav til aftalegrundlaget og den 

efterfølgende logning af data på driften 

da leverandør ikke er med i 

driftsperiode.  

Bygherrer står selv med ansvaret 

Entreprenør ansvarlig for overdragelse 

og tilsyn med energioptimal drift 

Løbende kompetenceopbygning 

Nemmere at stille krav om garanti fra 

leverandører 

Professionel optimering af bygningens 

Bygherre har stadig ansvar for at 

kompetencerne og motivationen er 

tilstede hos driftsfolk 
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energiforbrug 

Outsourcet til entreprenør Ikke afhængig skulle sikre at 

kompetenceniveau hos driftsfolkene  

Nemmere at stille krav om garanti til 

leverandører 

Professionel optimering af bygningens 

energiforbrug 

Manglende ejerskab til drift af bygning. 

Afhængighed af leverandør i 

aftaleperioden. 

Ingen kompetence og videnopbygning 

omkring bygningen 

Skema 5 Overvejelser vedrørende driften 

6.6 Opsamling 

Fastlæggelse af baselinen byder på to grundlæggende overvejelser; hvad skal målet være for 

baselinen og hvad skal indgå i baseline? Disse overvejelser skal blandt andet baseres på, 

hvilken projekttype der er tale om, eksempelvis eksisterende bygninger eller nybygning. 

Afhængig af projekttypen vil det påvirke målsætningen for baseline og hvad det vil være 

fornuftigt, at denne indeholder.  

For det generiske element ”beregning af baseline”, skal der overvejes, hvilke krav, man skal 

stille for beregningen. Denne bør foregå, når viden omkring projektet er størst for at mindske 

usikkerheden/risikoen i beregningen. Det betyder, at en baseline beregning reelt først udføres 

under projekteringen. Her skal der vælges, hvilken type beregningskerne der ønskes brugt. 

Her skelnes fra alm. Be beregning, som er det lovmæssige krav til et åbent 

beregningsgrundlag, hvor det er frihed til rådgiveren til at vælge metode til at regne baselinen.  

For måling og verifikation skal der gøres overvejelse omkring, hvad målerbehovet er. Hvis der 

eksempelvis er brug for at adskille energiforbruget i adfærds- og bygningsrelateret forbrug, er 

der et øget behov for målere.  

Målerperioden er også vigtig at forholde sig til, da den skal give repræsentativt billede af 

energiforbruget. Det vil sige, det typisk dække den energimæssige livscyklus, som det emne 

man måler på, har. Hvis der komme ændringer undervejs skal disse logges og målingerne 

skal korrigeres i forhold til ændringerne. Det skal her være aftalt på forhånd, hvordan 

ændringer håndteres.  

Der kan vælges, at indsamle data fra målinger manuelt eller fjernaflæst. Data bør 

efterfølgende håndteres digitalt i passende energiopsamlingsprogram eller regneark for at 

lette den efterfølgende analyse og rapportering.  

Den efterfølgende drift af bygningen er vigtig for, at det faktiske energiforbrug kan fastholdes 

eller optimeres. Bygherre kan vælge at stå for driften selv, bede entreprenøren står for 

driftsperioden i en afgrænset periode eller helt outsource opgaven.  
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7 Fase- og ydelsesfordeling 

Under beskrivelsen af de generiske elemnenter blev de forskellige hovedopgaver i deres 

respektive byggefaser introduceret. Skema 6 viser en simplificeret oversigt over hvor i faserne, 

de generiske elemtenter primært skal håndteres. Dette er illlustreret ved x og (x). x markerer, 

hvor det primære arbejde ligger for det generiske element. Som eksempelvis skal den 

endelige måling og verifikation foretages i driftsfasen og målerne installeres i udførelsesfasen. 

(x) markerer et indledende arbejde, som definering af strategi eller krav til måling og 

verifikation. Figuren skal derfor vise, at de generiske elementer er en række aktiviteter, som  

løbende udføres og udvikles undervejs i byggeriet. Ligeledes skal den vise, at selvom 

ekesempelvis måling og verikation af det faktiske energiforbrug ligger sent i processen, er der 

stadig et række forberedende tiltag, som skal foretages fra forinden. Dette uddybes i det 

kommende afsnit. 

 

Hver fase har, som tidligere beskrevet, en ansvarsfordeling som ligeledes vil blive bekrevet i 

det kommende afsnit. Her er fokus på, hvor ansvaret ligger hos de involverede aktører i de 

forskelige faser, i form af en kobling af de tidligere identificerede aktører og generiske 

elementer. Efter hver fasebeskrivelse er der indsat et skema, der viser ansvarsfordelinger. 

Dette skal vise de klare snitflader for hvem der undervejs har ansvaret, men også hvem der 

har kontrollerende og godkendende roller. 

7.1 Planlægnings- og programfasen 

Bygherren har altid ansvaret for rammesætning for den proces, som de øvrige aktører indgår 
i og dermed også fastlæggelse af ambitionsniveau. I planlægningsfasen har bygherren ansvar 
for at sætte mål, sikre kvalitet og passende omfang af de forudsætninger, som ligger til grund 
for byggeprojektet, samt for entydighed og tydelighed i f.t. formulering af program heromkring. 
 
Dette omfatter stillingtagen til og opstilling af forudsætninger for, dvs. etablering af baseline: 
 

 Hvad er det faktiske energiforbrug, der forventes? 
 Vil dette omfatte det adfærdsbetingede energiforbrug? 
 Hvis ja – i fuldt eller delvis omfang? 
 For så vidt det bygningsrelaterede energiforbrug, vil dette omfatte hele bygningen eller 

enkeltanlæg eller bygningsdele? 
 Forudsætninger for måling og verificering 
 Aftaleforhold omkring parternes ansvar 

 
Der ligger hermed mange forudsætninger til grund for at kunne planlægge et godt program. 
Imidlertid vil det ofte være sådan, at bygherre på de meget tidlige tidspunkter i byggeprojektet 
ikke har den fulde og fornødne viden til at gøre alle sine behov entydige, f.eks. ikke har fuldt 

Skema 6 Fordeling af de generiske elementer i de forskellige byggefaser 
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overblik over brugsmønsteret i en fremtidig bygning eller fuld viden omkring en eksisterende 
energidata.  
 
Afhængig af størrelse og kompleksitet kan der i et byggeprojekts indledende faser være en 
bygherrerådgiver tilknyttet byggeprojektet, hvis opgave er at omsætte bygherres mål og krav 
til projektets program. I de indledende faser bistår bygherrerådgiveren samtidig bygherre med, 
at gøre sig de første tanker omkring målerbestykningen og målerperiode. Bygherrerådgiveren 
har dermed ansvaret for at sikre at alle forudsætninger er dokumenteret tydeligt, valg mv. og 
etablerer byggeprojektets logbog med valg omkring de generiske elementer.  
 
Programmet er det fælles grundlag for projekteringen og angiver principperne for 
energioptimering, f.eks. lavenergiramme, totaløkonomi eller CO2-neutralitet. Det beskriver 
også den fremtidige drift, herunder f.eks. definerede brugstider, samt eventuel fleksibilitet i 
anvendelse for bygningen og dens installationer.  
 
Dermed kan det i planlægnings- og programfasen være vanskeligt meget tydeligt at opdele 
ansvaret mellem bygherre og bygherrerådgiver. Men kort sagt handler det om, at bygherre har 
ansvar for at kommunikere sine ønsker og behov tydeligt – mens bygherrerådgiver har ansvar 
for at omsætte dette til forudsætninger og krav. Dvs. der er et delt ansvar 
 
Dog skal programmet altid godkendes af bygherren, idet programmet for det kommende 
projekt er ideelt set udtryk for bygherrens prioritering ud fra ideens indhold på projektets givne 
forudsætninger. Det redegør for de mål, som projektet har på alle områder, herunder 
energieffektivitet. 
 
I Skema 7 og Skema 8 er der samlet op i forhold til ansvaret. Her ses det, at bygherren enten 
selv er primær ansvarlig eller bruger en bygherrerådgiver i de tidlige faser. Bygherre 
godkender bygherrerådgivers projekt.  
 

 
Planlægningsfasen 

 

 
Bygherre 

Bygherre-
rådgiver Rådgiver Entreprenør 

Ansvarlig X (X) 
  Godkender X 

   Kontrollant (X) 
   Skema 7 Ansvarsfordeling for planlægningsfasen 

 
Programfasen 

 

 
Bygherre 

Bygherre-
rådgiver Rådgiver Entreprenør 

Ansvarlig 
 

X (x) 
 Godkender X 

   Kontrollant X 
 

(x) 
 Skema 8 Ansvarsfordeling for programfasen 

 
Rådgivere, Entreprenører og leverandører er ikke altid identificeret i de indledende faser, men 
i det omfang de er, kan deres ansvar være at kvalificere programmet med den specifikke 
viden, som kan medvirke til at målrette programmet hen til at faktisk energiforbrug skal 
modsvare beregnet energiforbrug. Det skal dog sigtes mod så rene snitflader som muligt, når 
det gælder ansvar.  
 



 
 

 
 

 
Side 65 af 94   

Hvis rådgiveren involveres tidligt, kan Rådgiveren f.eks. påtage sig i faseskiftet mellem 

’Planlægning og Program’ og ’Design og Projektering’, at granske program og logbog i forhold 

til energi og ved dialog påpege eventuelle svagheder i forhold til stillede krav til baseline mv. 

Rådgiveren kan endvidere påtage sig i samarbejde med bygherre at blive enige om 

nødvendige antagelser f.eks. omkring hvilken usikkerhedsmargin der skal ligges ind i 

beregninger og efterfølgende verificering. 

 

7.2 Design og projektering 

Rådgiveren har ansvar for, gennem ‘Design og projektering’ at samle forudsætninger og 

program til en beskrivelse af det konkrete byggeri.  

I design og projekteringsfasen regnes på bygningens fremtidige energiforbrug - den såkaldte 

baseline. Her udføres en første beregning i designfasen og fastlægges endeligt i projektfasen. 

I forhold til en normal energirammeberegning fastlægges baselinen netop så sent i processen 

som muligt. Det er for at have det største videns-grundlag og dermed den mindste 

usikkerhed/risiko.  

Hvor der i Planlægning og programfasen blev sat krav til det fremtidige energiforbrug, vil der 

således i denne fase skulle træffes valg om løsninger her, der kan opfylde kravene. Ideelt set 

giver det mening, at Entreprenør (og evt. leverandør) involveres omkring konkrete løsninger. 

Ansvaret er primært placeret hos rådgiver, der udfører beregningerne, idet godkendelse af 

endeligt beslutningskrav ligger hos bygherre. 

I Design og Projekteringsfasen fastlægges også målerstrategien endeligt i forhold til antal af 

målerpunkter og typer af målinger. Der udføres en plan for måling og verifikation i forhold til 

målepunkter mv. Ligeledes beskrives de endelige krav til måleperiode, opsamling af data og 

verifikation. Det er kun de principielle løsninger der er på plads og der er stadig rum til at lave 

ændringer. 

Ved overgangen mellem de forskellige delfaser af projekteringsfasen kan organisationen og 

de involverede parters roller ændre sig hos rådgiverne. Hvis organiseringen af de involverede 

parter og deres forpligtelser ændrer sig fra en af byggeriets delfaser til den næste, er 

synliggørelsen af projektets energimålsætninger i hver delfase et særligt vigtige punkter at 

registrere i logbogen. 

Når projektet er færdigprojekteret og alle løsninger er kendte, er det tid til at få defineret et 

endeligt testparadigme for måling og verifikation samt fastlægge en endelig baseline. Det vil 

sige få fastlagt det endelige energiforbrug der skal verificeres i forhold til det faktiske forbrug  

Da både beregning og udførelse af en plan og testparadigme for måling og verifikation kræver 

tværgående viden, bør rådgiveren i videst muligt omfang inddrage entreprenør og leverandørs 

specialviden undervejs gennem design og projekteringsfaserne, for at sikre at 

kravspecifikationer bliver så retvisende og entydige for de udførende og leverandører, som 

overhovedet muligt. Ansvaret ligger dog stadig hos rådgiveren 

Undervejs skal bygherren kontrollere samt godkende de valgte løsninger, baselineberegninger 

plus planen for måling og verifikation. De forskellige roller er illustreret i Skema 9. 
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Design og projektering 

 

 
Bygherre 

Bygherre-
rådgiver Rådgiver Entreprenør 

Ansvarlig 
  

X 
 Godkender X 

   Kontrol X (x) 
 

(x) 
Skema 9 Ansvarsfordeling for Design og projektering 

Eventuelt gransker bygherrerådgiver (for bygherre) rådgiverens forslag og projekt, for at 
kontrollere om rådgiverne lever op til det ønskede program. Bygherrerådgiveren overtager 
ikke ansvaret for de gennemførte beregninger, men kontrollerer, at det er de ønskede 
beregninger og at de stiller op til de stillede krav. Bygherre godkender rådgivers projekt.  
 

7.3 Udførelse og idriftsættelse 

Entreprenøren har ansvar for, gennem Udførelses og idriftsættelsesfasen at omsætte 

kravspecifikationen fra udbudsmaterialet til konkret byggeri og rammer for idriftsættelse af 

byggeriet.  

I overgangen fra projekt til udførelse og idriftsættelse bliver projektet typisk præciseret og 

ændret. Det kan påvirke projektgrundlaget og give en uforudsigelig udførelse. Konkrete priser 

på det projekterede og praktiske muligheder forskubber ofte energimålene med risiko for, at 

det medfører hovsa-løsninger, som i det lange løb er fordyrende og øger energiforbruget.  

Løbende og realistisk projektopfølgning er måden at forebygge disse faldgruber på, ikke 

mindst ved ændringer af projektet. Projektopfølgning foregår både i optakten til selve 

udførelsen og ofte også undervejs og giver mulighed for en kontrol af projektets 

detailløsninger op til realisering. 

Under selve udførelsen idriftsætter entreprenøren bygningens anlæg og sikrer, at alle anlæg 

kører uden mangler, og er klar til afleveringen. Det er således under idriftsættelsen, at 

anlæggene testes i forhold til deres funktion – luftmængder, temperaturer osv. Det skal 

kontrolleres, om bygningen output lever op til det projekterede. Ved idriftsættelsen kan 

eventuelle mangler i forhold til det projekterede nås at blive identificeret og udbedret inden 

afleveringen. En rådgiver vil evt. skulle involveres, hvis der er behov for genberegninger, men 

ansvaret er primært placeret hos entreprenøren, idet dog ansvaret for godkendelse og 

ibrugtagning er placeret hos bygherren. 

Det er i denne fase endnu ikke muligt at forholde sig til, om anlæggene lever op til den 
forventede baseline, da det kræver en periode med stabil og 100 % indkørte anlæg samt 
brugere i bygningen. Verificeringen går udelukkende på, at anlæggene lever op til de tekniske 
specifikationer og er indstillet korrekt i forhold til funktionskrav. Idriftsættelsesfasen danner dog 
grundlag for verificeringen af energiforbruget og er afgørende for, hvor hurtigt og effektivt 
baseline kan opgøres i driften.  

 

Hvis leverancen af energiforbrugende udstyr eller processer er en bygherreleverance, påtager 

bygherreleverandøren sig i faseskiftet mellem ’Udførelse’ og ’Idriftsættelse’, med tilbud at 

granske udførelse, projektering og logbog i forhold til energi. Bygherreleverandøren har 

herefter ansvar for, gennem ‘Idriftsættelsesfasen’ at omsætte kravspecifikationen fra 

udbudsmaterialet til at idriftsætte dette.  
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Entreprenøren/leverandøren har derfor ansvaret for at få idriftsat bygning ved indregulering, 
instruktion af bygherren samt afleveringsforretning. Bygherre har ansvar for at påbegynde drift 
af bygninger og få implementeret driftsrutiner. Ved afleveringsforretningen overgår ansvaret 
for bygningen derfor fra leverandørerne til bygherren. 
 

Bygherren påtager sig i faseskiftet mellem ’Udførelse og Idriftsættelse’ og ’Drift’ og Brug, at 

granske leverandørers og entreprenørers manualer og driftsinstruktioner i forhold til energi, og 

har herefter ansvar for, gennem drifts- og brugsfasen at drive byggeriet energioptimalt.  

Det er i drifts- og brugsfasen, at optimeringer på bygningens anlæg således skal foretages. 

Det kan først gøres nu, da der i de tidligere faser ikke har været nogen brugere i bygningen. 

Derfor har entreprenøren i modellen typisk en serviceaftale på minimum 1 år efter at 

idriftsættelsen er afsluttet og i princippet så længe som ønsket. Heri kan ligge ansvaret for at 

sikre, at det rette kompetenceniveau er til stede. I denne fase kan også ligge etablering af 

procedurer for fremadrettet opsamling af data og udførelse af energiregnskab. Dette kan 

enten være entreprenøren eller bygherre der står for det disse områder.  De forskellige 

ansvarsområder er vist i Skema 10. 

 
Udførelse og idriftssættelse 

 

 
Bygherre 

Bygherre-
rådgiver Rådgiver Entreprenør 

Ansvarlig 
   

X 

Godkender X 
   Kontrol X 
 

x 
 Skema 10 Ansvarsfordeling for Udførelse og idriftssættelse 

 

7.4 Drift og brug 

Drift og brug af bygningen er traditionelt set adskilt helt fra opførelsen af bygningen og er 

sjældent en del af aftalegrundlaget mellem parterne i byggeriet. Driftsperioden ligger efter 

aflevering og idriftsættelse, og løber resten af bygningens levetid.  

Her er det i princippet bygherren, som har det fulde ansvar for drift og brug – både for drift og 

for måling og verifikation af det faktiske energiforbrug. Bygherre har enten sit eget 

driftspersonale eller kan vælge en ekstern part til at forestå driften, hvorved ansvaret gives 

videre hertil.  

For at indfri energimål og få overensstemmelse mellem bygningens beregnede og faktiske 

energiforbrug er det afgørende, at projektets forudsætninger om adfærd, anvendelse og 

optimering holder stik i drift og vedligeholdelse. 

 

Drift og brug – Bygherre driver 
selv 
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Bygherre-
rådgiver Rådgiver Entreprenør 

Ansvarlig X 
   Godkender X 
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Kontrol X 
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’ 

 

 

Drift og brug – Bygherre deler 
drift med tilsyn 
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Bygherre-
rådgiver Rådgiver Entreprenør 

Ansvarlig X 
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Godkender X 
 

(X) X 

Kontrol X 
 

(x) X 

 

 
Drift og brug – Bygherre outsourcer drift 

 
Bygherre Entreprenør Rådgiver 

Driftsorganisation 
 

Ansvarlig X 
  

X 

Godkender X X (x)  

Kontrol X X (x)  
Skema 11 Ansvarsfordeling for Drift og brug 
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8 Placering af risiko i forhold til garanti 

Den overordnede problemstilling er, at få placeret risikoen hos den part, som er bedst egnet til 

at påtage sig ansvaret for at opnå et faktisk energiforbrug, der stemmer overens med den 

fastlagte baseline. I den følgende analyse ses der konkret på, hvordan rådgiver og 

entreprenør kan holdes ansvarlige ved at påtage sig risikoen i form af garantikrav og brug af 

incitamenter for opnåelse af det faktiske energiforbrug. 

8.1 Rådgiver 

I de foregående analyser er det vist, at den endelige beregning af baseline først kan finde sted 

efter endt projektering. Indtil hovedprojektet er færdigt, er baseline reelt set en målsætning, 

der konkretiseres med løsninger under en række forudsætninger. Faserne frem til udførelse 

har karakter af et udviklingsprojekt, hvor rådgiver fortløbende simulerer via beregninger, om 

løsningerne giver den ønskede baseline. I så fald, at løsningerne giver et for højt 

energiforbrug, må rådgiveren enten designe løsningerne på ny eller få bygherren til at 

godkende, at baseline bliver ændret.  

Ud fra denne betragtning kan rådgiveren således, efter endt projektering, stå på mål for de 

projekterede løsningers samlede energiforbrug, da baseline bliver korrigeret for eventuelle 

ændringer i forhold til udgangspunktet.   

Den endelige verifikation i form af reelle målinger vil normalt finde sted efter, at bygningen er i 

brug. Dette betyder, at verifikationen ligger flere år efter, at rådgiveren har færdigprojekteret sit 

projekt. I den periode har entreprenøren haft det primære ansvar for udførelsen og bygherren 

for driften og dermed haft stor indflydelse på det faktiske målte energiforbrug. Rådgiveren har 

derfor, i en periode på op til flere år, ikke reelt haft mulighed for at kunne påvirke projektet og 

dermed påtage sig noget af den risiko, der har knyttet sig til aktiviteterne. Dette gælder som 

udgangspunkt også i projekter, hvor der er tale om totalrådgivning, hvor rådgiveren har en 

kontrollerende rolle. Her er ansvaret stadig placeret hos entreprenøren og bygherren har en 

godkendende rolle i forhold til ændringer.  

Set i forhold til et traditionelt rådgiveransvar i medfør af de almindelige betingelser efter aftale 

med byggeriets parter (ABR89) defineret i § 6.2. anses det vanskeligt, at holde rådgiveren op 

på manglende opnåelse af de beregnede energibesparelser. Ad 6.2.1. fremhæves det: 

”at rådgiveren er ansvarlig for skader, som opstår i forbindelse med arbejde, han har påtaget 

sig, når skaden skyldes hans eller hans folks mangel på fornøden faglig dygtighed eller omhu, 

at rådgiveren således ikke hæfter for skader, der opstår som følge af forhold, der ikke kan 

betragtes som almindeligt kendt inden for fagkredse, for hændelige skader og ej heller for fejl, 

begået af bygherren eller af andre denne engagerede.” 

§ 6.2. fastslår således, at det skal være meget tydeligt, at den konkrete skade skyldes 

rådgiverens engagement herunder, at der ikke er tvivl om, at det kan skyldes forhold knyttet til 

entreprenører, leverandører, andre rådgivere eller bygherren. Derudover fastslår § 6.2., at den 

risiko som er knyttet til, at der ikke er tilstrækkelig med viden tilgængelig inden for sin 

professionsudøvelse og fagfelt omkring løsninger, desuden ikke kan påføres rådgiveren. Dette 

gør sig pt. gældende i forhold til viden om at omsætte de teoretiske Be10 beregninger til 

beregninger af det faktiske energiforbrug. Dvs. at rådgiveren vanskeligt vil kunne holdes op på 
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et skøn omkring risikoen knyttet til adfærd, hvis skønnet i øvrigt er baseret på de opstillede 

forudsætninger og viden fra bygherre om brugsmønstre og adfærd. 

Ifølge § 6.2.6.1. i ABR 89 kan rådgiveren få et udvidet ansvar ved at udøve tilsyn med 

udførelsen af arbejdet, men dette er desuden afgrænset: ”Har rådgiveren på klientens vegne 

påtaget sig at udøver tilsyn med, at de aftalte ydelser er kontraktmæssige, er han kun 

ansvarlig for det tab, klienten måtte lide ved, at rådgiveren ikke rettidigt har påtalt at en ydelse 

er kontraktmæssig. Rådgiverens ansvar er – medmindre andet er aftalt – begrænset til et 

beløb på 2,5 mio. kr.”. Denne begrænsning er indført for at fastslå, at det kun er tilsynsfejl, 

som rådgiveren kan holdes ansvarlig for og det fortsat er entreprenøren, som er primært 

ansvarlig. 

Set i forhold til ABR 89 vil det være en stor ændring
7
 i forhold til ansvar og forsikringsforhold at 

placere risikoen for det faktiske energiforbrug hos rådgiveren. Forsikringsselskabernes 

dækning knytter sig almindeligvis til ABR 89 og tegnes for dækning af ansvar og ikke 

afhjælpning af fejl og mangler. Fra konkrete henvendelser til bl.a. Tryg og Willis er 

udmeldingen, at de ikke vil forsikre rådgiveren for en konkret garanteret ydelse f.eks. i relation 

til et energiforbrug. Dette gør sig både gældende i forhold til, at rådgiveren påtager sig det 

fulde ansvar eller et delt ansvar med entreprenøren. 

I så fald, at rådgiveren fastholder et vist ansvar i form af garanti for faktisk energiforbrug frem 

til drift, vil det således på nuværende tidspunkt være en væsentlig fravigelse i forhold til 

sædvanlige ansvar- og forsikringsforhold (da dette ikke er en del af det traditionelle 

rådgiveransvar jf. ABR 89). Der skal således laves en tilføjelse til ABR 89, som beskriver 

denne ændring. Et konkret krav til rådgiveren omkring garanti vil med stor sandsynlighed 

betyde, at rådgiveren vil se sig nødsaget til ikke at påtage sig opgaven, da de ikke kan blive 

forsikret for denne risiko – i bedste fald vil det blive forholdsmæssigt dyrt.  

Samlet set vil det derfor være svært at hænge rådgiveren op på manglende opnåelse af et 

faktisk energiforbrug – hvis det ikke tydeligt kan påvises, at rådgiveren i sine beregninger og 

projektering har lavet fejlkalkulationer eller fejlskøn. Det er derfor vigtigt, at kræve åbne 

kalkulationsgrundlag og dokumentation for skøn og antagelser knyttet til rådgiverens projekt.  

I garantimodellen ønsker vi, at rådgiveren kan holdes op på sit ansvar, når rådgiveren 

overdrager sit projekt til entreprenøren. Entreprenøren eller en anden part skal her have 

mulighed for at vurdere rådgiverens projekt og den risiko, som er knyttet til at overtage 

rådgiverens arbejde.  

8.1.1 Incitament til rådgiveren 

I garantimodellen anses det således for uhensigtsmæssigt at kræve en garanti for det faktiske 

energiforbrug af rådgiveren. Modellen ligger op til: 

 At rådgiveren i stedet for har et traditionelt rådgiveransvar  

 At der foreligger klar dokumentation for beregninger og skøn, som gør det lettere for 

bygherre og entreprenør at gøre krav i forhold til rådgiveransvaret  

 At rådgiverens hovedprojekt granskes og kontrolleres ved faseovergangen til 

udførelsesfasen. Som anvist i afsnit 59 være enten af bygherre, en tredjepart eller af 

entreprenøren.  

                                                   
7
 ABR 89 kan fraviges ved aftale mellem parterne. 
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Derudover peges der i indeværende afsnit på et par konkrete tilgange til at give rådgiveren et 

øget incitament. 

Rådgiverens primære incitament for at lave så gode og valide beregninger for baseline vil 

være, at entreprenøren kan føre regres mod rådgiveren. Dvs. tidligt vende tilbage omkring fejl 

og usikre skøn, som rådgiveren uden merhonorar skal rette og om-projektere. Denne tilgang 

vil kræve en tilføjelse i ABR 89 omkring de udvidede forpligtigelser ved overdragelse af ansvar 

til entreprenøren. Forpligtigelserne vil afhænge af det konkrete projekt. 

En måde at øge rådgiverens incitament på kan være, at knytte en bod eller bonus på aftalen 

for rådgiveren. Det kan være, at hvis entreprenøren ikke finder fejl i projektet i relation til 

energi inden for en aftalt periode, opnås en kontant bonus. En anden tilgang kan være brugen 

af puljeincitament. En model kan være, at rådgiveren får sin normale betaling for sit projekt 

efter endt projektering, men sammen med entreprenøren har mulighed for at opnå en bonus, 

ved verifikation af energiforbruget. Dette giver rådgiveren incitament til at bistå og sparre med 

entreprenøren gennem udførelsesperioden for at skabe de bedste betingelser for opnåelse af 

det faktiske energiforbrug svarende til baseline. 

Slutteligt kunne en fremgangsmåde være, at koble rådgiverens honorar sammen med 

entreprenørens vurdering af risikoen i projektet. Her kunne en model være, at bygherre har 

besluttet størrelsen af bodsmekanismer og/eller sikkerhedsstille, mens entreprenøren skal 

give tilbud på, indenfor hvilket usikkerhedsspænd/-margin entreprenørens garanti gælder. Det 

vil sige, at bygherre vurderer et projekt med et lille usikkerhedsspænd positivt fremfor et med 

et større spænd, da bygherre herved opnår større sikkerhed for sit fremtidige energiforbrug. 

Her kunne tanken være, at rådgiveren alt efter om entreprenørens tilbudte usikkerhedsspænd 

er stort eller lille, enten skal betale en bod eller opnår en bonus. 

8.2 Entreprenør 

Entreprenøren påtager sig i henhold til AB 92/ABT 93 § 30 ansvaret for skader ”hvis arbejdet 

ikke er udført i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse 

med bygherrens eventuelle ansvisninger …”. Herunder at ”Arbejdet skal i alle tilfælde have de 

egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen” jf. 30 stk. 3. 

Jf. § 31 er entreprenøren pligtig til at afhjælpe mangler, som falder ind under § 30. Set i 

forhold til AB 92 og ABT 93 kan det således være svært at holde entreprenøren ansvarlig for 

energiforbruget, hvis denne i øvrigt har udført arbejdet i henhold til det konkrete projekt af 

rådgiveren. Entreprenøren skal således aftalemæssigt ”tvinges” til at overtage rådgiverens 

projekt fuldt ud med de risici, som knyttes til projektet, sådan mangler i forhold til 

energiforbruget kan falde ind under § 30. 

Efter hovedprojektet er baseline endelig lagt fast. Kun ved ændringer i udførelsesfasen 

genberegnes/simuleres baseline på ny. De udførende parter skal således påtage sig ansvaret 

for, at de produkter og materialer som anvendes til at udføre løsningerne, sikrer et 

energiforbrug som projekteret. Som nævnt før vil verifikationen af entreprenørens udførelse 

set i relation til energi først endelig opgøres efter en verifikationsperiode, som normalt vil gå 

ind i bygningens driftsperiode – dvs. efter ibrugtagning. I modellen udvides entreprenørens 

ansvar set i forhold til rådgiveren, ved at entreprenøren skal granske rådgiverens projekt og 

dennes antagelser og beregninger i forhold til energiforbruget.  
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Der er således brug for, at udarbejde en række tilføjelser i AB 92 / ABT som håndterer denne 

ændring i ansvarsfordelingen, hvor entreprenøren direkte står ansvarlig overfor bygherre for 

energiforbruget, mens det er rådgiveren som står til ansvar overfor entreprenøren. Disse 

tilføjelser skal fremgå af såvel ABR 89 og AB 92/ABT 93 og være accepteret af parterne. 

 Tilføjelser i AB-systemet om, at entreprenøren overtager projektet som sit eget. 

 Tilføjelse om at almindelige fejl i projekteringen overføres til entreprenøren, som 

herefter må køre regres mod rådgiver 

Entreprenøren er den part, som i garantimodellen anses for den bedst egnet part til at påtage 

sig den konkrete økonomiske risiko for om bygherren får et byggeri med det forventede 

faktiske energiforbrug. Det er derfor entreprenøren, som i modellen skal indestå for en garanti 

i kontrakten omkring det faktiske energiforbrug svarende til det målbare og verificerbare 

udgangspunkt, som er baseline.   

Bygherre skal således i aftalen med entreprenøren, stille krav om en garanti for at det faktiske 

energiforbrug stemmer overens med baseline. Hvis der er tale om, at bygherre indgår flere 

aftaler f.eks. med fagentreprenører, skal det fremgå tydeligt, hvilken baseline, som den 

enkelte entreprenør holdes ansvarlig for samt hvordan denne verificeres gennem måling. Som 

eksempel kan bygherre vælge, at ventilationsentreprenøren holdes ansvarlig for elforbruget 

knyttet til ventilation, som verificeres via bi-målere på ventilationsanlægget over en valgt 

måleperiode. 

8.2.1 Særlig omkring idriftsættelse og drift 

Entreprenøren vil på traditionelvis ved afleveringsforretning skulle påvise, at løsningerne lever 

op til de stillede krav. I henhold til AB 92 og ABT 93 har entreprenøren den fulde risiko frem til 

afleveringsforretningen. Herefter overgår ansvar for byggeriet herunder drift og brug til 

bygherre. Som drøftet i tideligere anses denne overgang som særlig kritisk, i forhold til at 

bygningen opnår sin fulde energiperformans.  

Da det er meget svært at opnå en energioptimal drift fra dag ét, vil der ofte være en 

indkøringsperiode set i forhold til at trimme anlæggene under brug, opbygning af kompetencer 

til at gennemføre en energioptimal drift og implementering af arbejdsgange knyttet til den 

energioptimale drift. Måling af energiforbruget vil således først være retvisende i forhold til 

bygningens faktiske energiforbrug efter denne indkøringsperiode. Selve verifikationen af 

garantien gennem måling af det faktiske energiforbrug vil således først ske efter 

indkøringsperioden. 

Der er derfor behov for at supplere aftalegrundlaget i forhold til entreprenørens ansvar i 

indkøringsperioden og den efterfølgende måleperiode. Ligeledes er der behov for at supplere 

AB 92 og ABT 93 omkring entreprenørens forpligtigelser knyttet til hele idriftsættelsen, 

indkøringsperioden ved ibrugtagningen og målinger.  

I en model, hvor entreprenøren er forpligtiget til at bistå bygherre i at kunne varetage en 

energioptimal drift, kunne disse ekstra forpligtigelser f.eks. vedrører sig: 

 Uddannelse eller træning af det tekniske driftspersonale i de konkrete anlæg 

 Bistand til at få opbygget system til opsamling af målerdata 

 Introduktion af logbog til dokumentation af driftsrutiner og ændringer i brugsmønstre 

 Uddannelse i energistyring og arbejdsgange ved afvigelser 
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 Gennemføre en korrektion af baseline ved ændringer og mv.  

 

Derudover skal entreprenøren have frihed, til at gennemføre de nødvendige aktiviteter til, at 

bygherre kan gennemføre en energioptimal drift herunder trimme anlæg samt foretage 

forbedringer på anlæg. 

Det skal være klart aftalt, hvornår bygherre har det fulde ansvar for en energioptimal drift af sin 

bygning. Først her påbegyndes den konkrete måleperiode for verifikation af det faktiske 

energiforbrug. I denne indkøringsperiode har bygherre risikoen for energiforbruget, mens 

entreprenøren har ansvaret for gennemførelse af de konkrete aftalte ydelser, men ikke 

energiforbruget.  

I drift er det bygherrens ansvar (hvis det ikke er outsourcet til entreprenøren, i så fald vil 

ansvaret fuldt ud være entreprenørens) at gennemføre en energioptimal drift i henhold til 

entreprenørens specifikationer. Aftalemæssigt skal det her tilføjes, at bygherre på anmodning 

skal dokumentere, at driften følger de aftalte specifikationer herunder, at der er reageret på 

afvigelser i energiforbruget. Derudover kan der være aftalt, at entreprenøren gennemfører et 

eller flere tilsyn af bygherrens drift, for at sikre at indstillinger og anlæg kører som forventet. 

Denne konstruktion er kendt fra ESCO projekter og har den fordel, at bygherre fortsat kan 

drifte sine ejendomme, få overført kompetencer fra leverandøren og samtidig får bistand til at 

fastholde en energioptimal drift. 

8.2.2 Procedure for verifikation af garanti 

Da der er tale om en garanti, er det fuldt ud entreprenørens risiko at leve op til garantien. 

Ellers vil der rent juridisk være tale om en misligholdelse af kontrakten. Bygherre skal her i 

henhold til AB 92/ABT 93 påpege manglen og give en rimelig frist for at udbedre denne under 

henvisning til garantien. 

I den fastlagte måleperiode følger entreprenør og bygherre op på om det faktiske 

energiforbrug er som forventet. Før måleperioden går i gang genberegnes baseline, sådan 

baseline er beregnet i forhold til den konkrete brugssituation. Det er vigtigt at begge parter 

godkender baseline, da den er udgangspunktet for garantien. 

I den fastlagte måleperiode har entreprenøren løbende mulighed for at udbedre mangler og 

fejl – herunder at forbedre anlæggenes energiperformans. Entreprenøren får således først en 

indkøringsperiode til at udbedre mangler og herefter igen hele måleperioden. Omvendt er det 

vores anbefaling, at entreprenøren holdes op på et helt års faktisk energiforbrug – dvs. bruges 

der for meget i starten af måleperioden skal der spares i slutningen af måleperioden. 

Når måleperioden er slut opgøres om entreprenøren har leveret en ydelse som garanteret – 

dvs. overensstemmelse mellem baseline og det faktiske energiforbrug indenfor den 

accepterede usikkerhedsmargin. 

Bygherre skal her i sit aftalegrundlag klart have beskrevet, hvad der sker i denne situation. 

En mulighed er, at bygherre efter dette punkt ønsker positiv interesseopfyldelse gennem at 

entreprenøren udbedrer eventuelle mangler. Her indføres en ny målerperiode, som skal 

verificere, om garantien herefter er opfyldt. bygherre skal beslutte, hvor lang tid entreprenøren 

får til at udbedre manglen, og hvornår det anses som så væsentlig en misligholdelse at 
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bygherre mister troen på kontraktmæssig ydelse og evt. trækker på sikkerhedsstillelse eller 

kører en konkret voldgiftssag. 

En anden mulighed er, at bygherre kræver en økonomisk kompensation fra entreprenøren 

hvorefter at aftaleforholdet slutter. Herefter har bygherre mulighed for at få udbedret manglen 

af tredjemand. 

Det er vores anbefaling, at entreprenøren får indkøringsperioden til udbedring af mangler. I 

selve måleperioden gives entreprenøren ligeledes mulighed for udbedringer. Dvs. frem til 

endelig opgørelse af garantien ønsker bygherre positiv interesseopfyldelse. Hvis dette ikke er 

opnået ved opgørelse af garantien, anbefales det, at bygherre herefter kræver en økonomisk 

kompensation idet, det i så fald vanskeligt kan forventes, at entreprenøren evner at levere 

som garanteret. Det er naturligvis op til bygherren og bestemme modellen. 

Som beskrevet tidligere i ”Typer af garanti- og incitamentsinstrumenter”, skal bygherre vælge 

sammensætningen af instrumenterne for en ønsket økonomisk kompensation i tilfalde af, at 

energiforbruget er lavere end garanteret. Der er her listet følgende muligheder: 

 Incitamenter i form af bod og bonus 

 Finansiel garanti 

 Direkte forsikring 

 Puljeincitamenter (i kontrakter med mere end en leverandør) 

 

Bygherre skal således tage stilling til hvilken form for incitament, de ønsker at bruge og 

størrelsen heraf. Generelt skal bygherre gøre sig klart, hvilken størrelse sikkerheden skal 

have, hvor stor usikkerhedsmargin der kan accepteres og om udbetalingen skal være 

betinget. 

8.2.3 Tilpasning af aftalegrundlaget 

Umiddelbart vurderes de almindelige retsvirkninger i AB 92/ ABT 93 ikke at være egnede i 

indeværende garantimodel.  Bygherre skal således beskrive sine krav hertil. Den vil naturligvis 

skulle koble sig til entreprenørens engagement i drifts- og brugsfasen.  

Oplægget hertil er, at supplere AB-systemet med et selvstændigt tillæg vedrørende disse 

procedurer, som kan anvendes i sammenhæng med garantimodellen. Dette tillæg kan så 

aftales fra gang til gang mellem parterne, hvis det er relevant. Vi anbefaler, at tillægget skal 

bygges op omkring følgende tilføjelser: 

 1-års og 5-års eftersynene fastholdes for så vidt angår ”det resterende byggeri”, som 

ikke vedrører sig garantien for energiforbruget. 

 

 Tillæg skal indeholde en tilføjelse omkring et nyt eftersyn – herefter kaldet for ”Energi-

eftersyn”: 

 

o ”Energi-eftersynet” placeres på det tidspunkt, hvor garantien skal 

verificeres – dvs. efter endt måleperiode. 

o Hvis der indlægges flere måleperioder skal ”Energi-eftersynet” 

gentages pr. måleperiode. 
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o ”Energi-eftersynet” skal i videst mulig omfang følge den proces, der er 

kendt for 1 og 5 års eftersynene (da disse eftersyn er kendte for 

byggeriets parter) 
 

 Tillægget skal indeholde ændringer i forhold udbedring af mangel og/eller økonomiske 

kompensation i forhold til energiforbruget: 

 

o Evt. sikkerhedsstillelse knyttet til garantien; 

o Evt. tilbageholdelse af del af entreprisesum; 

o Evt. bestemmelse om bod ved manglende opfyldelse; 

o misligholdelsesbeføjelser ved manglende opfyldelse; 

o Konkrete retningslinjer for gennemgangen (der evt. skal foretages flere 

gange); 

o Konkrete procedurer for udbedring af manglen i forhold til tidsperiode 

og ny gennemgang 

o Supplerende justeringer vedr. hæftelse 
 

Generelt anbefales det, at misligholdelsesbeføjelserne knyttes op på de kendte værktøjer i AB 
systemet omkring udbedring af mangler. I AB systemet anvendes traditionelt set en 
konstruktion, hvor manglen skal udbedres og bakkes op af en sikkerhedsstillelse. Denne 
sikkerhedsstillelse kan opbygges med udgangspunkt i en traditionel entreprenørsikkerheds-
stillelse jf. AB systemet, hvor nedskrivningen gøres mindre end normalt efter aflevering.  

Fordelen ved dette er, at tilgangen er kendt for entreprenører, banker og forsikringsselskaber 
og dermed ikke ændrer grundlæggende på de kendte produkter. Det vil øge accepten af 
modellen blandt centrale aktører. 
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9 Illustration af overvejelser knyttet til garantimodellen gennem 

en konkret case 

I det følgende præsenteres en case baseret på et konkret byggeri af en 

administrationsbygning i en kommune. I casen ses på, hvilke valg en bygherre gør sig i 

forbindelse med anvendelse af garantimodellen. Casen er et tænkt eksempel på, hvilke valg 

en bygherre kan gøre sig i en konkret byggesag. 

 

Nedenstående skema viser informationer knyttet til bygningen. 

Case Administrationsbygning 

 

 

Bygnings- og projekttype Administrationsbygning: Nybyggeri opført til 

Lavenergibyggeri 1 i henhold til BR08. 

Forsyning Bygningerne er opvarmet med fjernvarme  

Krav Krav til Lavenergiklasse 1 i henhold til BR08 = 

0,5 x (95 + 2200/areal kWh/m2/år) 

Energimæssige forhold Varmeforbruget udgør 40 % af bygningens 

samlede energiforbrug.  

Det faktiske målte energiforbrug er 60 % 

højere end forventet. Her forudsættes det, at 

de 20 % vedrører adfærd og resten det 

bygningsrelaterede forbrug.  

Areal Ca. 5.000 m
2 

Investering 65 mio. kr.  

Forventet baseline i MWh/år 120 

Forventet baseline i kr./år 165.000 

Faktisk energiforbrug i MWh/år 300 

Faktisk energiforbrug i kr./år 246.600 

Skema 12 Informationer vedr. bygningstype og energi for Case Administrationsbygning 

9.1 Målsætning for energi og indhold i baseline 

I den præsenterede case har bygherre indledningsvis truffet valg om, at bygningen skal leve 

op til kravet om lavenergiklasse 1 i h.h.t. BR08.  

Bygherre vil nu fastlægge kravene til baseline, og hvad denne skal indeholde. Bygningen er 

ikke sammenlignelig med andre bygninger og nøgletal fra lignende bygninger ikke kan bruges, 
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som udgangspunkt for fastlæggelse at et krav til baseline. Bygherre ved derfor, at der er vis 

usikkerhed knyttet til de forudsætninger, der skal indgå i baseline - især når det kommer til det 

adfærdsrelaterede forbrug. Bygherren påtager sig derfor selv den risiko, der vedrører det 

adfærdsrelaterede energiforbrug, mens det kun er det bygningsrelaterede forbrug, der skal 

indgå i baseline.  

9.2 Krav til beregning af baseline 

Bygherre vurderer, at størstedelen af usikkerheden til beregningerne allerede er fjernet, da 

bygherre selv bærer risikoen for adfærd. Bygherre vælger derfor, at baselineberegningen skal 

baseres på en normalisering af en Be-beregning. Rådgiver udfører Be-beregningen og 

fastlægger baseline til 120 MWh/år svarende til en årlig omkostning på 160.000 kr./år. 

9.3 Måling og verifikation 

For, at bygherren kan måle og verificere det bygningsrelaterede forbrug, han ønsker garanti 

for, skal der installeres ekstra målere i bygningen for at kunne adskille og følge det 

garanterede forbrug. Det skønnes, at de ekstra målere er en merudgift på 100.000 DKK. 

Energiforbruget i bygningen måles fra afleveringsforretningen. Bygherre står for selve 

verifikationen af det faktiske energiforbrug, som påbegyndes et år efter ibrugtagning og løber i 

et år. Der indlægges en ekstra omkostning til måling og verifikation for bygherre på 25.000 kr.. 

Bygherre vælger, at acceptere et usikkerhedsspænd på 15 % på det faktiske 

bygningsrelaterede forbrug. Det vil sige, at bygherre accepterer, at det faktiske energiforbrug 

ligger inden for 102 til 138 MWh/år. 

9.4 Drift 

Grundet kompleksiteten i bygningen vælger bygherre ligeledes, at entreprenøren er ansvarlig 

for overdragelse og tilsyn at bygningen har en energioptimal drift. Bygherre ønsker i den 

sammenhæng, at der sker et kompetenceløft af det driftstekniske personale. Det vurderes 

derfor, at det det driftstekniske personale har brug for oplæring fra entreprenøren. Bygherre 

vælger, at tilsynet skal løbe i 2 år for at sikre at bygherrens driftsfolk, efterfølgende er fuldt ud i 

stand til på egen hånd, at opretholde en energioptimal drift. Bygherre har erfaring med, at det 

er den tidsperiode, der skal til for, at få driften fuldt ud på plads. Entreprenøren har reelt set et 

år til at få bygningen indreguleret energimæssigt og få rettet op på mangler i forhold til 

opnåelse af det faktiske energiforbrug inden verifikationsperioden går igang. Den samlede 

omkostning til entreprenøren til tilsyn og uddannelse af det driftstekniske personale for 

bygherre estimeres at koste 30.000 DKK pr. år.  

9.5 Garanti og incitament 

Bygherre har valgt at stille entreprenøren til ansvar for opnåelse af et faktisk forbrug ved at 

gøre det til et garantikrav. Ved manglende opnåelse af det faktiske energiforbrug stiller 

bygherre krav om, at bygherren får en erstatningsbod på den manglende energibesparelse i 5 

år. Tilsvarende tilbydes leverandøren en bonus svarende til ekstra opnåede energibesparelser 

i den etårige måleperiode ganget med 5, så det svarer til 5 års besparelse. Derudover kræves 

en sædvanlig garantistillelse i AB 92, hvor sikkerheden efter aflevering nedskrives til 10 % og 

efter 1 år igen til 5 % som fastholdes til 2 år efter endt aflevering, hvor endelig verifikation af 

det faktiske energiforbrug gennemføres. Herefter nedskrives den til 2 pct. Det koster 

entreprenøren 26.000 kr. i alt at opretholde den krævede ekstra garantistillelse.   
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Bygherre har som nævnt indlagt en usikkerhedsmargin på 15 % på målte faktiske 

energiforbrug set i forhold til baseline.  Entreprenøren indregner i forbindelse med granskning 

af rådgiverens projekt selv en yderligere usikkerhed på 10 % - dvs. 10 % af de 165.000 kr./år i 

energiforbrug i 5 år på samlet set 82.750 kr.  

I Tabel 13 er de samlede udgifter knyttet til garantien opsummeret: 

 

Samlede udgifter til garanti 

Bygherrens direkte udgifter:   

Usikkerhed på 15 % af baseline over 5 år (15 

% * 165.000 kr./år * 5 år) 

123.750 DKK 

Ekstra målere  100.000 DKK 

Ekstra omkostning til måling og verifikation 25.000 DKK 

Ekstra omkostning til drift og kompetenceløft i 

2 år 

60.000 DKK 

Udgifter entreprenør indregnet i tilbud:  

Yderligere usikkerhed på baseline over 5 år 82.750 DKK 

Udgifter i forbindelse med garantistillelse  26.000 DKK 

Total udgift for bygherre for at sikre 

baseline  

417.500 DKK 

Tabel 13 udgifter knyttet til garantien 

9.6 Samlet business case ved anvendelse af garanti 

I den konkrete case var der et årligt merforbrug til energi på 81.600 DKK pr. år uden brug af 

en garanti. Ved brug af garantimodellen reduceres dette beløb til 0 DKK, da 

usikkerhedsmarginen på 15 % er medregnet som en omkostning. Bygherre sparer således 

81.600 DDK årligt.  

Omregnet til en simpel tilbagebetalingstid vil det betyde, at bygherre tjener merinvestering på 

417.500 DDK hjem på godt fem år (417.500 DDK/81.600 DDK).  

Gennem brug af garantimodellen har bygherre derudover en række afledte besparelser og 

fordele. Først og fremmest er det bevist, at bygningen kan performe energimæssigt efter den 

baseline, der var stillet i sigte. For at verificere dette er der opbygget et afrapporteringssystem, 

der sikrer opfølgning på energiforbruget. Det er til glæde for bygherre, som kan følge sit 

energiforbrug og løbende sikrer, at bygningen fortsat energimæssigt performer som ønsket.  

Undervejs i byggeprocessen er også der opnået et kompetenceløft af driftspersonalet. Det 

giver grundlag for at kunne fastholde et faktisk energiforbrug svarende til baseline samt 

fastholde energiforbruget ved ændringer i bygningen. Bygherre bør derfor ikke forvente 



 
 

 
 

 
Side 79 af 94   

uforudset driftsudgifter i forbindelse med sit videre brug af bygningen. I forhold til aflevering 

overtager bygherre også en bygning, som er kørt hurtigere ind efter ibrugtagning, i forhold til 

andre byggerier. Til glæde for slutbrugeren er der også en stabil drift af bygningen og et 

forbedret indeklima. 
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10 Perspektivering 

I det følgende afsnit perspektiveres anvendelse af garantimodellen i konkrete projekter. Der 

diskuteres kort problemstillinger forbundet med håndtering af usikkerhed knyttet til brugernes 

adfærd og de tilgængelige beregningsprogrammer. Slutteligt ses der på, hvordan 

garantimodellen spiller sammen med udbudsreglerne og de primært anvendte 

entrepriseformer i Danmark. 

Afslutningsvis samles der op på perspektiveringen i forhold til hvilke udfordringer, som 

anvendelse af garantimodellen skal håndtere i en tilpasset form til de forskellige 

entrepriseformer og kontraktmodeller. Derudover vil der blive samlet op på, om der skal ske 

en afgrænsning i brugen af modellen, da det på nuværende tidspunkt i visse byggeprojekter 

ikke anses for hensigtsmæssigt at stille krav om garanti. 

10.1 Brugeradfærd 

Modellen er primært tænkt anvendt i projekter, hvor det bygningsrelaterede og 

brugerrelaterede energiforbrug måles og opgøres separat. Det bygningsrelaterede 

energiforbrug er som tidligere nævnt (i afsnit xx) dog alligevel væsentlig påvirket af 

brugeradfærden i bygningen særligt omkring brugsmønstre og belastning. Selv om der 

efterhånden i mange år har været fokus på brugernes indvirkning i forhold til 

indeklimaparametre, gratis varme, forbrug af varmt brugsvand mv., så mangler der generel 

viden om, hvor meget disse spiller ind på det samlede energiforbrug. Der er derfor en risiko 

forbundet med, de ønskede genberegninger af baseline og verifikation af det faktiske 

energiforbrug, hvis bygningen anvendes anderledes end forudsat. 

I mange bygninger er det ikke muligt for at måle separat på alle de enkelte delenergiforbrug, 

der indgår i energirammen. Dette ville være den ideelle løsning i forhold til verifikation af det 

samlede energiforbrug. Det vil være lettere at finde frem til, hvor afvigelserne i forbruget er 

placeret, og hvor der skal sættes ind i forhold til optimering eller bedre drift. En god 

måleropdeling vil således nedsætte risikoen for en entreprenør i forhold til en garanti. 

Generelt gør det sig gældende i boligejendomme med mange bo-enheder, at det kan være 

meget dyrt at installere målere på delforbrug samt at få separeret måling af elforbruget til 

henholdsvis bygningsrelateret forbrug og stikkontakter. I boliger gør det sig desuden 

gældende, at, beboeren skal kunne foretage individualiserede valg omkring sit indeklima f.eks. 

temperaturen i boligen samt brugsmønsteret i forhold til personbelastning. Det kan derfor 

være yderst vanskeligt for nogen at give en garanti for et energiforbrug i boliger selv for det 

bygningsrelaterede energiforbrug – da det både er svært at estimere på forhånd, svært at 

måle separat pr. boligenhed samt at give fuld frihed til brugeren i forhold til brugen. 

Generelt sker der dog en stor udvikling i udvikling af målere der prisbilligt kan logge parametre 

såsom temperatur, fugtighed og CO2 i enkelte rum (dvs. det bygningsrelaterede energiforbrug 

f.eks. i en lejlighed). Ved at knytte disse parametre til det målte energiforbrug, vil det på sigt 

være muligt, at udvikle beregningsmodeller, der korrigerer det målte forbrug set i forhold til 

forudsætningerne. Denne metode er kendt fra varmefordelingsregnskaber. En videreudvikling 

af sådanne beregningsmodeller vil således betyde, at et garanteret forbrug kan opgøres, selv 

om forudsætningerne har ændret sig. Der er flere pilotprojekter i gang, som undersøger, 

hvordan måling på disse parametre, kan omsættes til en konkret afregningsmodel for den 

enkelte lejer. 
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Trods udvikling af forbedrede beregningsmodeller baseret på konkrete målinger af 

indeklimaet, som kobles til energiforbruget, vil der stadig være stor usikkerhed knyttet til dette. 

Særligt i lavenergibyggeriet af boliger har gratisvarmen fra personer og el-forbrugende udstyr 

en stor indflydelse på energiforbruget. I Eksempelsamlingen om Energi fra Energistyrelsen
8
 er 

der regnet på et konkret eksempel. En ændring i bidraget fra el-forbrugende apparater og 

belysning fra 5 W pr. m2 til 3 W pr. m2 fører til en samlet forøgelse af energiforbruget på 16 

%. 

Det er en krævende opgave at koble ændringer undervejs i personbelastning og mængden af 

det el-forbrugende udstyr sammen med til det beregnede energiforbrug, da begge parametre 

ikke er stationære og svære at logge.  

Det vil samlet set på nuværende tidspunkt være svært, at kræve en garanti for det faktiske 

energiforbrug i etageboliger, hvis der ikke er individuel måling af de enkelte boligenheders 

energiforbrug og indeklima. Selv under disse forhold vil der stadig være en del usikkerhed 

knyttet til beregninger og verifikationen. Det bør dog kunne håndteres ved brug af en 

usikkerhedsmargin, hvor et energiforbrug som bygherre accepterer, viser at garantien er 

overholdt. Desto friere hænder entreprenøren i øvrigt har, i forhold til at påvirke beboernes 

adfærd og den energioptimale drift, vil det være muligt, at få en garanti i etageboliger med 

flere enheder. 

10.2 Beregningsmodeller 

Der er i indeværende rapport fokus på det kendte og mest anvendte beregningsprogram af 

bygningsrelaterede energiforbrug Be10. Som diskuteret i foregående afsnit omkring brugernes 

adfærd har Be10 en række begrænsninger i forhold til anvendelse til beregning og 

genberegning af energiforbruget selv efter normalisering af beregningen ud fra de reelle 

forudsætninger.  

Der er dog konkrete projekter i gang, hvor der ses på, hvor den største følsomhed i 

energiberegningerne er i forhold til forudsætninger for beregningerne. Dette arbejde vil lede til 

en større forståelse af den usikkerhed, der ligger i beregningerne og forbedre rådgivernes 

mulighed for at foretage bedre estimater. 

Konkret er det på nuværende tidspunkt meget svært at vurdere usikkerheden i de forskellige 

beregninger. Som nævnt under brugeradfærd viser eksemplet omkring bidrag fra gratis varme, 

at mindre ændringer kan have en stor betydning og at det kan være muligt at logge og justere 

sine beregninger i forhold til disse ændringer.  

En tilgang som med fordel kan anvendes ved beregninger af energiforbruget er, at rådgiveren 

opstiller 2 til 3 forskellige brugsscenarier, som der regnes på. Herved opnås et spænd for det 

fremtidige energiforbrug hvor bygherre kan forvente at det fremtidige energiforbrug kan ligge 

inden for. Dette vil gøre det lettere at opstille en usikkerhedsmargin, som det garanterede 

energiforbrug må ligge indenfor. Krav om flere beregninger vil naturligvis øge omkostninger til 

rådgiveren. 

                                                   
8
 http://eksempelsamling.bygningsreglementet.dk/beregnet_faktisk_eforbrug 

http://eksempelsamling.bygningsreglementet.dk/beregnet_faktisk_eforbrug
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10.2.1 Beregning af ændringers effekt på baseline 

Be10 ikke er egnet til at håndtere ændringer over en længere periode, som er varierende. Her 

må der foretages beregninger for hver periode eller anlægges en gennemsnitsbetragtning af, 

hvor store ændringerne har været. 

Der findes os bekendt ikke sådanne beregningsprogrammer, hvor varierende brug f.eks. 

logget via CTS kan simuleres og samlet set lave en beregning af betydningen af ændringer 

undervejs. Tilsvarende gælder vedrørende manglende modeller som logger brugernes adfærd 

og omsætter det via en genberegning til en oversættelse af, hvad baseline ville have været 

under disse ændrede forudsætninger.  

Derved vil enhver ændring, som ikke direkte kan måles, medføre en risiko for såvel rådgiver, 

entreprenør og bygherre i forhold til rigtigheden af beregningen af ændringens betydning. 

Nogle ændringer kan naturligvis måles, såsom en tilbygning, hvor der opsættes en bi-måler. 

10.3 Udbudsregler 

Garantimodel forholder sig i udgangspunktet ikke til de gældende udbudsregler. I det følgende 

diskuteres dog modellens egnethed set i forhold til udbudsreglerne. Der tages udgangspunkt i 

fase- og ydelsesfordelingen samt i den skitserede tilgang, hvor entreprenøren er den aktør 

som giver bygherre en garanti. 

 

Ved gennemførelse af et udbud er det gældende princip, at udbudsgrundlaget skal være 

gennemsigtigt og sikre ligebehandling. Første kriterie for at anvende garantimodellen er 

således, at det står klart for byderen, hvilke ydelser som der gives tilbud på, samt hvad 

ordregiver lægger vægt på i vurderingen af tilbudsgivers tilbud.  

 

I forhold til udbudssituationen vil det primært være de dele, som vedrører, at tilbudsgiver 

påtager sig en øget risiko, som skal beskrives meget klart i udbudsmaterialet. Det bør således 

allerede omtales i udbudsbekendtgørelsen. Derudover skal ændringer og tilføjelser i forhold til 

ABR og AB 92/ABT 93 fremhæves i udbudsmaterialet.  

10.3.1 Entrepriseudbud 

Det er dog ikke uproblematisk at bede om en garanti for energiforbruget fra entreprenøren i et 

udbud, hvor entreprenøren overtager risikoen forbundet med det projekterede projekt fra 

rådgiveren. Det er ikke tilladt for entreprenøren at have direkte dialog med rådgiveren omkring 

projektet og forståelsen af de valg rådgiver har gjort i forhold til energiforbruget. Derfor skal 

bygherre overveje alternativer i lyset af forhandlingsforbuddet.  

 

Følgende virkemidler kan overvejes enkeltvis eller i kombination: 

 Invitation af entreprenører og leverandører til optimeringsworkshop omkring rådgiverens 

tidlige overvejelser om løsninger før udbuddet. For at sikre ligebehandling skal 

workshoppen være åben for alle. Rådgiveren har ikke pligt til at anvende input. 

 

 Bygherre kan indgå aftaler med udvalgte entreprenører og/eller leverandører til at 

granske rådgiverens projekt og komme med optimeringsforslag. Al dokumentation fra 

dette arbejde vedlægges, som en del af udbudsmaterialet. 

 

 En tredje part, f.eks. en commissioning part, gransker rådgiverens projekt i forhold til 

energi- og driftsforhold. Commissioningsrapporten vedlægges i udbudsmaterialet. 
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 De prækvalificerede entreprenører inviteres til en fælles gennemgang af rådgiverens 

projekt, hvor rådgiveren fortæller om sine antagelser og løsninger i relation til energi. 

 

 Entreprenøren får forlænget tilbudsperioden for at have tilstrækkelig med tid til at 

granske rådgiverens projekt for at kunne beregne risikoen knyttet til opgaven. 

 

 Brugen af en logbog som dokumenterer specifikt energiforhold, som giver 

entreprenøren sikkerhed for, at denne ikke bliver hængt op på ændringer i projektet . 

 

 Øget brug af udbud ved forhandling jf. det nye udbudsdirektiv 

Bygherre bør derfor have fokus på at give gode muligheder for, at entreprenøren kan vurdere 

risikoen i rådgiverens projekt. Derudover bør bygherre sikre, at entreprenøren efterfølgende 

kan gøre regres hos rådgiveren for fejl samt, at udbuddet sker på baggrund af en 

kravspecificering, hvor entreprenøren har et løsningrum til at vælge forskellige løsninger i form 

af materialer, anlæg og komponenter. Samlet set vil entreprenøren have mulighed for at 

beregne risikoen i rådgiverens projekt, have sikkerhed for ikke at blive hængt op på direkte 

fejlprojektering samt have rum til med valg af løsninger og udførelse af påvirke det endelige 

energiforbrug. Denne kombination vurderes, at være tilstrækkelig til, at en entreprenør vil byde 

ind på opgaver, hvor der kræves en garanti. Dette vil naturligvis være afhængig af de øvrige 

betingelser knyttet til garanti i form af incitamenter og grundlaget for at kunne påvirke 

bygherrens drift. 

Selve incitamentet i konkurrenceudsættelse af en ydelse må i denne sammenhæng ikke 

undervurderes. En tilbudsgiver har tendens til at påtage en øget risiko i 

konkurrencesituationen for at vinde opgaven set i forhold til normalt. Som nævnt tidligere 

kunne en konkret metode til at vurdere både rådgiverens projekt samt at vurdere 

entreprenørens projekt være, at lade det være op til entreprenøren at tilbyde under hvilket 

usikkerhedsspænd/-margin en garanti gælder. Med desto ”mindre” margin garantien gælder 

desto bedre vurdering af entreprenørens tilbud. Dette kan være en konkret metode til at skabe 

konkurrence omkring prissætningen af risikoen i projektet. 

10.3.2 Rådgiverudbud 
Selv om rådgiveren ikke giver en garanti for det faktiske energiforbrug, vil et projekt som 

anvender garantimodellen alligevel være forbundet med øget risiko. Det skal tydeligt fremgå, 

hvis entreprenøren har mulighed for at gøre regres mod rådgiver, samt skal tilføjelser og 

ændringer i forhold til bod og sikkerhedsstillelse fremgå. Dette skal fremgå allerede i 

udbudsbekendtgørelsen. 

Bygherre har dog en særlig mulighed for at anvende udbudssituationen af rådgiverydelsen til 

at få fastlagt sin baseline. I stedet for selv at ”kloge” sig på, hvilket faktisk energiforbrug 

bygherrens fremtidige bygning vil have, ved krav om en bestemt energiramme, vil rådgiveren i 

sit tilbud skulle regne på, hvad de mener baseline bliver samt beskrive, hvordan håndtering af 

baseline, beregning samt krav til måling og verifikation håndteres. I så fald bør bygherre 

overveje at tilbyde tilbudsgivere et vederlag for denne ”ekstra” ydelse. Det skal dog overvejes, 

hvilken værdi det vil have, at tillægge et lavt fremtidigt beregnet energiforbrug, hvis der ikke er 

tale om en totalentreprise. I så fald vil rådgiveren ikke blive holdt op på det faktiske 
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energiforbrug og risikoen for rådgiverens optimistiske tilbud set i forhold til energi overføres 

herefter til entreprenøren. 

10.4 Forskellige entrepriseformer 

Garantimodellen er opbygget med henblik på at kunne anvendes under de traditionelle 

entrepriseformer, herunder bygget op omkring det traditionelle aftalesystem i AB. Der er dog 

en række overvejelser knyttet til anvendelse af modellen i de forskellige entrepriseformer, som 

skal gøres før modellen direkte kan anvendes. I det følgende er disse meget kort beskrevet: 

10.4.1 Totalentreprise 

I totalentreprisen indgår bygherre en aftale med en juridisk part – totalentreprenøren – 

omkring levering af den ønskede ydelse både set i forhold til projektering og udførelse. 

Ansvarsfordelingen mellem bygherre og entreprenør er således entydig. 

Totalentrepriseformen er således særdeles oplagt at anvende i sammenhæng med 

garantimodellen. 

10.4.2 Stor/hovedentreprise 

I en hovedentreprise indgår bygherre henholdsvis en aftale med en totalrådgiver eller flere 

fagrådgivere omkring projektering, men kun aftale med en enkelt entreprenør omkring selve 

udførelsen. Det vil således være entydigt, hvilken aktør som holdes op på garantien. Hvis der 

har været flere rådgivere vil entreprenøren skulle overtage ansvaret for flere rådgivere, hvilket 

naturligvis gør det sværere for ham at køre regres, da det bliver mere utydeligt, hvilken 

rådgiver der er skyld en konkret fejl. 

10.4.3 Fagentreprise 

Fagentreprisen adskiller sig i forhold til hoved- og totalentreprisen sig ved, at der er flere 

fagentreprenører – og dermed flere aftaleparter knyttet til udførelsen. Bygherren kan således 

ikke kræve en garanti for det faktiske energiforbrug hos en aftalepart. I garantimodellen er der 

lagt op til, at der skal være et entydigt ansvar. For at dette gør sig gældende i en 

fagentreprise, skal det være muligt at opgøre baseline i form af målinger for det 

delenergiforbrug, som den enkelte fagentreprenør har ansvaret for. Dette vil ofte være muligt 

for de tekniske anlæg, hvor det ofte er muligt at måle deres energieffektivitet eller 

energiforbrug set over en periode. Dertil ligger, at det på anlægsniveau kan være lettere at 

sikre og dokumentere, at anlæggene driftes som anvist. Her kan bygherre f.eks. indgå en 

serviceaftale med entreprenøren på det konkrete anlæg eller ved brug af serviceaftale 

dokumentere overfor en entreprenør, at anlægget har været driftet korrekt. Det kan således 

reelt være lettere, at få en garanti for et anlægs energiforbrug end for en hel bygning. 

10.5 Afgrænsning i brugen af garantimodellen 

Der peges i indeværende perspektivering på, at garantimodellen som udgangspunkt kan 

anvendes i alle former for byggesager. Der vil dog være en meget forskellig risikoprofil 

forbundet med anvendelsen, hvorfor der peges på en foreløbig afgrænsning af brug af 

modellen i de tilfælde, hvor der er en stor risiko og dermed omkostning forbundet med brugen 

af modellen. Der skrives her foreløbig, da det forventes, at den udvikling der sker inden for 

måling, vil bidrage til at nogle risici kan minimeres uden for store omkostninger.  

10.5.1 Stor adfærdspåvirkning 

I projekter, hvor en stor del af energiforbruget knytter sig til adfærden f.eks. i boliger og/eller 

stor variation hen over en cyklus i anvendelse og brug af bygningen, kan det med de 

tilgængelige beregningsprogrammer være stor risikoforbundet med en garanti. Særlig i 
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bygninger med CTS vil der være de tilgængelige data til at kunne simulere ændringer og 

baseline, men der er her en stor risiko for, at bygherre ikke kan gennemskue om garantien er 

overholdt. 

10.5.2 Mangel på driftsteknisk viden, ressourcer og kompetencer 

I projekter hvor der mangler meget viden om den fremtidige brug og/eller den fremtidige 

driftsorganisation ikke har ressourcer og kompetencer til at drifte bygningen energioptimalt, vil 

en garanti med stor sandsynlighed miste sin værdi. Der er en stor sandsynligheden for, at 

bygherre ikke kan leve op til sine driftsforpligtigelser og at baseline ikke skal korrigeres kraftigt 

i forhold til de reelle forhold, hvorved garantien mister sin værdi. I sådanne tilfælde skal 

bygherre konkret overveje om entreprenøren ikke kan overtage driften af bygningen. Herved 

reduceres bygherrens risiko og entreprenøren har det fulde ansvar for dokumentation af 

ændringer og målinger.  

10.5.3 Mangel på kontraktstyring 

Mange bygherrer har en manglende fokus på kontraktstyring overfor rådgiver og entreprenør. 

Dette betyder, at rådgiverne og entreprenørerne ikke bliver holdt ansvarlige for deres ydelser 

f.eks. en garanti. Hvis bygherre ved med sig selv, at han ikke selv har kompetencer eller 

ressourcerne til kontraktstyring og ikke ønsker at bruge de tilstrækkelige ressourcer på at 

anvende en ekstern part, bør bygherre ikke kræve en garanti. Rådgiver og entreprenør vil 

hurtig finde ud af, at de ikke bliver holdt op på deres ansvar – hvorved garantier og 

incitamentsbestemmelser mister deres værdi. Derudover er der konkrete eksempler fra 

voldgiftssager på, at sagerne falder ud til rådgiver og entreprenørens forhold, hvis bygherre 

ikke undervejs har håndhævet aftalen. 
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11 Opsamling vedr. garantimodellen 

Udgangspunktet i indeværende notat har været at udvikle en garantimodel, som forøger 

bygherrens sikkerhed for opnåelse af det forventede energiforbrug. Garantimodellen anses 

som en samlet betegnelse for, hvordan roller, ansvar og risiko fordeles i det konkrete 

byggeprojekt. Kravet om øget sikkerhed i form af en garanti afføder forskellige overvejelser 

omkring, hvordan modellen skal opbygges for på en omkostningseffektiv måde at opnå den 

ønskede sikkerhed. Til opnåelse af den ønskede sikkerhed knytter der sig en række risici, som 

aktørerne vil have en omkostning ved at holde. For at sikre, at omkostningerne knyttet til 

garantien bliver så lave som muligt, er der i modellen fokus på, hvordan bygherre kan 

reducere risikoen knyttet til at få en garanti for sit energiforbrug.   

Der er således analyseret på en lang række punkter, som bygherre skal tage stilling til i 

forhold til det konkrete byggeprojekt – og der er generelt afdækket diverse løsningsrum for 

bygherre. Analyserne har været vidt omkring, men opsummeret i en enkelt figur er vist 

princippet om, at det er garantien, som er genstand for modellen, illustreret i Figur 21. 

 

 

11.1 Kendetegn ved garantimodellen 

Helt overordnet er der en række kendetegn ved garantimodellen, som angivet i nedenstående: 

 Modellen kan anvendes i alle former for byggeprojekter, men fokuserer på projekter, 

hvor der ønskes en sikkerhed for det bygningsrelaterede energiforbrug. 

 Modellen skal tilpasses det konkrete byggeprojekt i forhold til brug og størrelse af 

incitamenter, metode til fastlæggelse, beregning samt måling og verifikation af baseline.  

 Risikoen og dermed omkostningen til at håndtere risikoen, afhænger af den konkrete 

tilpasning. Der vil derfor være projekttyper, hvor omkostningen til garantien ikke står mål 

med besparelsen i energiforbrug. 

 Der er en tydelig ansvarsfordeling i modellen for hver fase med en enkelt 

hovedansvarlig i fasen. 

 Modellen sætter fokus på, at viden omkring forudsætninger, behov, ønsker og 

beslutninger logges gennem projektets faser. 

Figur 21 Garantien som central genstand for modellen og områder afdækket 
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 Det er entreprenøren, som i modellen er den bedst egnede til at bære risikoen knyttet til 

en garanti. 

 Entreprenøren overtager risikoen i rådgiverens projekt med mulighed for at prissætte 

denne i sit tilbud.  

 For at minimere omkostningerne ved overdragelse af risikoen i rådgiverens projekt til 

entreprenøren lægger modellen op til enten tidlig involvering af entreprenør eller 

mulighed for granskning/kontrol af rådgiverens projekt. 

 Rådgiver skal holdes ansvarlig for sine beregninger og løsninger ved endt projektering, 

for at sikre, at fejl og mangler i projektet fanges så tidligt som muligt.  

 Fase- og ydelsesfordelingen følger i udgangspunktet byggeriets traditionelle faser og 

ydelser, dog kræver brug af modellen en tilpasning af AB systemet i forhold til 

verifikation af garantien og udløsning af evt. økonomisk kompensation 

 Entreprenøren leverer det fulde ansvar tilbage til bygherre ved opnåelse af en 

energirigtig drift. 

 

I modellen er der skitseret, hvordan risikoen for bygherre og entreprenør kan reduceres ved at 

fastholde entreprenørens engagement ind i starten af drift og brugsfasen frem til, at garantien 

verificeres. 

11.2 Grundelementer i modellen 

Det er centralt for garantimodellen, at byggeprojektet betragtes som en række faser, der leder 

frem til et endeligt byggeri i drift og brug. Det endelige energiforbrug afhænger af en lang 

række parametre, omhandlende bygningens funktionalitet, brug og drift. For at kunne designe 

et projekt i de tidlige faser, som matcher slutbrugernes behov og hverdag, er der brug for 

viden om denne brugssituation. Desto bedre og tidligere datagrundlag og viden om 

forudsætninger, desto mere klart er ydelsen, som aktørerne skal løse. 

For at denne viden om slutbruger er tilgængelig for alle aktører i alle faser, skal den følge 

projektet i takt med, at der specificeres og udføres til konkrete løsninger. I Figur 22 er dette 

princip illustreret som et videns-loop, hvor viden om slutbrugeren vedr. energi tilføres projektet 

fra begyndelsen og herefter følger projektet. 

 

Figur 22 Grundlæggende tilgang til garantimodel om viden og ansvars-/risikodeling 
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I modellen er der indlagt et ansvarsskift mellem hver fase fra én aktør til den næste aktør. Heri 

ligger, at der er en hovedansvarlig, som har ansvar for at drive processen og sikre 

overlevering af info m.m. til den hovedansvarlige for den efterfølgende fase.  

Princippet er, at ansvar for de forskellige aktiviteter skal kunne efterprøves og verificeres så 

tidligt som muligt. En rådgiver vil derfor ikke, skulle stå til ansvar for et energiforbrug, der ligger 

2-3 år inden i driftsfasen. Her vil ansvaret være almindelig rådgiveransvar som beskrevet i 

ABR 89. Entreprenøren derimod er den sidste aktør før brug af bygningen. Ved at trække 

entreprenørens engagement med ind i driftsfasen giver det entreprenøren mulighed for at 

påtage sig et ansvar for det faktiske energiforbrug. Garantimodellen peger derfor på, at det er 

den udførende part/entreprenøren, som er bedst egnet til at bære risikoen forbundet med en 

garanti for energiforbruget.  

For at kunne overtage ansvaret er der mellem de forskellige faseskift indlagt kontrolpunkter, 

som verificeres af enten: 

 Byggeprojektets eventuelle bygherrerådgiver 

 Ekstern projektgranskning (kendt fra commissioning) 

 Intern projektgranskning: den næste part i byggeprocessen foretager kontrol. 

 

Det er ikke meningen, at det entydige ansvar skal skabe mere polarisering i branchen, men til 

gengæld skabe et øget incitament til samarbejde. Derfor lægger garantimodellen også op til, 

at relevante parter inddrages som sparringsparter mellem faseskiftene. Dette er nødvendigt 

både for at reducere usikkerheden i processen, men også for at kunne give ansvaret videre.  

For at viden, der opbygges, kan fastholdes undervejs, er der også introduceret elementet 

’logbog’ som skal følge byggeprocessen. Logbogen skal gøre det nemmere at gå tilbage i 

værdikæden og placere ansvaret hos den part, som var hovedansvarlig for de tilknyttede 

ydelser. Logbogen har desuden det formål, at der ikke opstår tvivl og tvister omkring 

manglende opnåelse af målsætninger, som reelt skyldes ændringer i forudsætningerne. 

11.3 Fase- og ydelsesfordeling 

De forskellige aktørers roller og ansvar i de enkelte faser i Figur 22 er også vurderet. Formålet 

er at få en entydig ansvarsfordeling mellem aktører, sådan at både aktører og bygherre ved, 

hvilke ydelser og risici, de har ansvaret for. I modellen arbejder vi med, at der for hver fase i 

byggeprojektet bør udpeges:  

 En hovedansvarlig, som har ansvar for at drive processen og sikre overlevering af info 

m.m. til den hovedansvarlige for den efterfølgende fase. 

 En sekundær ansvarlig, der har ansvar for at kvalitetssikre og granske den 

hovedansvarliges arbejde, men ikke for beregninger m.v. ELLER er blevet overdraget et 

ansvar. 

 

I denne betydning har aktørerne overordnet set følgende ansvarsområder i følgende faser af 

projektet: 

A. Bygherre er ansvarlig for forudsætninger, tydeligt formulerede behov og valg truffet 

omkring byggeri.  

B. Alt efter om bygherre anvender en bygherrerådgiver i programfasen, vil ansvaret for 

programmet være bygherrerådgiverens. 
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C. Rådgiver er ansvarlig for beregninger og projektering af løsninger på baggrund af 

bygherrens oplistede forudsætninger, behov og valg. 

D. Bygherrerådgiveren gransker rådgiverens projektforslag for at se, om rådgiveren lever 

op til det ønskede program. Bygherrerådgiven overtager ikke ansvaret for de 

gennemførte beregninger men kontrollerer, at der er de ønskede beregninger og at de 

lever op til de stillede krav.  

E. Entreprenøren er ansvarlig for udførelsen i henhold til de projekterede løsninger 

herunder de løsninger, som leverandørerne spiller ind med.  

F. Hvis leverandører anvendes direkte af bygherren til at levere en løsning, vil det være 

leverandøren som har ansvaret for den konkrete løsning. 

G. Bygherre i form af drift ansvarlig for drift af sine ejendomme – dette kan så være dem 

selv eller en tredje part, som varetager driften. 
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Denne fordeling af ansvaret i hver fase er gennemgående for modellen både set i forhold til 

den enkelte aktørs ydelser, ansvar og hvordan denne blive holdt op på sit ansvar.  

Garantien løber ind i driftsfasen, da det først er efter bygningen er i brug, at det faktiske 

energiforbrug kan måles og verificeres. Der er derfor behov for at få udbygget faseinddelingen 

for et byggeprojekt med drift og brug. Da den gennemførte drift og brug af en bygning har stor 

indflydelse på bygningens faktiske energiforbrug, vil der være ret stor risiko forbundet med 

fasen, som skal håndteres. Bygherre har, som redegjort i fasemodellen, i udgangspunktet 

ansvaret for, at drifte sine bygninger energioptimalt. Men det vil, som tidligere redegjort for, 

være entreprenøren, som stiller en garanti for energiforbruget og dermed har risikoen for 

opnåelse af et faktisk energiforbrug. For at reducere entreprenørens risiko vil den krævede 

garanti blive stillet under forudsætning af, at bygherren drifter sin bygning energioptimalt i 

henhold til driftsinstrukser og reagerer på afvigelser i forbruget. I modellen er der redegjort for, 

at ydelsesfordelingen mellem bygherre og entreprenør kan varieres i forhold til at reducere 

risikoen for såvel bygherre og entreprenør, ved enten at give entreprenøren et udvidet ansvar 
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for driften, at entreprenøren hjælper bygherre med driften i form af tilsyn og træning eller sidst, 

at bygherren dokumenterer overfor entreprenøren, at driften kører optimalt. 

11.4 Generiske elementer i garantimodellen 

Modellen peger på, at bygherre skal tage et opgør med den traditionelle 

energirammeberegning, som retningsgivende for ens faktiske energiforbrug. Der er således 

behov for nye måder at tilgå beregningerne og stille krav til, hvad bygherre vil acceptere af 

forbrug. Centralt heri er desuden håndtering af den brugerafhængige del af energiforbruget i 

beregningerne.  

Til at støtte op omkring opnåelse og verificering af en bygnings faktiske energiforbrug set i 

forhold til det beregnede forbrug kommer der fokus på måling. Måling og verifikation er en ny 

disciplin set i forhold til traditionelt byggeri, men bliver kernen i et hvert byggeri, hvor der er 

ønske om at sammenligne det faktiske forbrug med det beregnede. Dette afleder bl.a. at 

beregningerne skal korrigeres i forhold til ændringer undervejs i projektet, sådan at det er 

muligt at sammenligne beregningerne med det faktiske forbrug.  

Det ligger implicit i modellen, at det først er muligt at opgøre det faktiske forbrug efter at 

bygningen og de tekniske anlæg er taget i brug – dvs. at modellen har et udvidet fokus ind i 

brugs- og driftsfasen. Modellen fordrer hermed et fokus på at få opbygget en energioptimal 

drift. 

I garantimodellen benævnes dette fokus på krav til det faktiske energiforbrug, beregninger, 

måling og verifikation samt drift, som de generiske elementer. For at bygherren kan gøre brug 

af garantimodellen, vil bygherre skulle tage stilling til, hvordan de generiske elementer skal 

håndteres. Formålet med de generiske elementer er:  

 At ved at skabe gennemsigtighed, at minimere risikoen og usikkerheden for de aktører 

der bærer den undervejs i projektet, 

 At sikre der kan stilles garanti og fordeles et ansvar undervejs i byggefaserne.  

.  

I modellen anvises et bredt løsningsrum knyttet til de generiske elementer, hvor valg af 

anvendelse knytter sig til det konkrete projekt. Håndtering af de generiske elementer medfører 

en række aktiviteter, der således ligger ud over hovedopgaverne i et traditionelt byggeprojekt. 

Med andre ord ”nye” aktiviteter set i forhold til en normal byggeproces, der skal sikre at 

bygherre får det forbrug, som der rent faktisk er lovet.   

11.4.1 Brug af incitamenter og beregning af omkostning knyttet til brugen 

Generelt i garantimodellen skelnes der mellem to primære former for incitamenter, som kan 

tilskynde leverandører til at levere den garanterede ydelse. 

3. En reel garanti, hvor leverandøren udbedrer de mangler, der er nødvendige for, at det 

faktiske energiforbrug ligger inden for det garanterede.  

4. En økonomisk kompensation for manglende opfyldelse af garantien, hvor bygherren i 

et vist eller helt omfang kompenseres for merforbruget af energi. Dette kan være i form 

af forskellige former for bod og bonus. 

Bygherre skal således gøre sig klart, om han ønsker en reel garanti i form af udbedring eller 

en økonomisk kompensation for manglende garantiopfyldelse eller en kombination heraf.  
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En gennemgang af økonomiske overvejelser knyttet til anvendelse af garantimodellen viser, at 

det generelt ikke er muligt at opbygge en generisk beregningsmodel af risiko og 

sandsynlighed for udfald, som bygherre kan bruge til at fastlægge risikospænd og størrelsen 

af en økonomisk kompensation. Usikkerheden vil knytte sig til det konkrete projekt.  

11.5 Risikofordeling - rådgiver og entreprenør 

Rådgiver 

Principielt ønskes det så tidligt som muligt at få verificeret, om rådgiverens beregninger og 

løsninger er realistiske og vil lede til det ønskede energiforbrug. I garantimodellen er 

rådgiverens ydelse og ansvar knyttet til beregninger af baseline og projektering af løsninger, 

som sikrer forbruget. Rådgiver anses ikke som den mest oplagte aktør til at påtage sig 

risikoen for det faktiske energiforbrug i form af en garanti, bl.a. fordi da deres ydelse slutter 

meget tidligere i byggeprocessen. Derudover vil rådgiveren med stor sandsynlighed ikke 

kunne blive holdt ansvarlig ved brug af AB systemet. Medmindre ABR 89 ændres til at dække 

en skade grundet forøget energiforbrug, vil rådgiverne med stor sandsynlighed ikke kunne 

forsikre sig mod dette ansvar. 

Rådgiveren bliver i modellen derfor alene holdt ansvarlig for sine ydelser ved faseovergangen 

til udførelsen af entreprenøren, som skal overtage risikoen knyttet til rådgiverens projekt. I 

modellen er der angivet direkte metoder til, hvordan rådgiveren rent økonomisk set kan holdes 

ansvarlig for sin indsats. 

Entreprenør 

I garantimodellen er det entreprenøren der giver en garanti på det faktiske energiforbrug. Det 

er således entreprenøren, som skal stå til ansvar. Enten gennem en økonomisk kompensation 

eller positiv interesseopfyldelse i form af udbedring, hvis det faktiske energiforbrug er for højt. 

Set i forhold til AB systemet kræver dette en tilpasning af AB systemet. Konkret foreslås det, 

at der udarbejdes et tillæg til AB til brug i projekter, som anvender garantimodellen. 

Proceduren omkring verifikation af opfyldelse af garantien er særlig interessant. I 

garantimodellen lægges op til, at selve verifikationen af det faktiske energiforbrug først skal 

ske efter, at anlægget/bygningen er indkørt med en energioptimal drift efter ibrugtagning. 

Herved mindskes både bygherrens og entreprenørens risiko for, at eventuelle afvigelser 

skyldes forkert idriftsættelse og drift af anlæg. I måleperioden følges op på det faktiske 

energiforbrug og entreprenøren har her mulighed for at udbedre mangler.  

I modellen er der lagt op til, at hvis det faktiske energiforbrug er højere end baseline efter endt 

måleperiode så udløses en økonomisk kompensation. Dvs. at entreprenørens muligheder for 

at udbedre mangler – dvs. den reelle garanti – ligger i måleperioden. 
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Bilag 1 Supplerende eksempler på direkte forsikring og reel 

udbedring 

Der er i indeværende bilag angivet et par yderligere eksempler vedrørende forsikring og reel 

udbedring 

Eksempel på direkte forsikring – projektforsikring 

Projektforsikringer anvendes ofte i rådgiverbranchen, når en opgaves størrelse nødvendiggør 

en større dækningssum end på virksomhedens løbende forsikring, eller når flere rådgivere 

skal dækkes af samme forsikring. Det vil sige, at det er en form for ansvarsforsikring. 

Selve præmiefordelingen sker ofte efter risikoen på den enkelte rådgivers område set i forhold 

til honoraret. Danske Ark har udarbejdet et regneark til at beregne præmiefordelingen. 

http://www.danskeark.dk/Medlemsservice/Forsikring/professionel-ansvarsforsikring-

forside/Projektforsikring/Fordeling-af-projektforsikringspraemier.aspx. 

I mange tilfælde tegner bygherre en projektforsikring med en selvrisiko. Denne anvendes ofte i 

store komplekse byggesager såsom hospitalsbyggeri eller store anlægsprojekter. En kendt 

udfordring herfra er, at det fra sag til sag afgøres, hvem af rådgiverne og hvor stor en del af 

selvrisikoen, den enkelte rådgiver skal dække.  

Det har ikke været muligt at finde eksempler på projektforsikringer på tværs af brancherne 

altså mellem rådgiver og entreprenør. 

 

Eksempel på direkte forsikring - kautionsforsikring 

Der findes forsikringsprodukter i bl.a. Tyskland og USA, hvor forsikringsselskaberne dækker 

differencen mellem den garanterede energibesparelse og den reelt opnåede f.eks. 

International Insurance Company of Hannover Ltd. Forsikringsselskabet kører i tilfælde af, at 

forsikringen bliver udløst, efterfølgende regres mod ESCO leverandøren. I udlandet er det ofte 

bygherre, der kræver at ESCO entreprenøren tegner en forsikring. Forsikringen tegnes 

primært for at dække bygherre mod en konkursrisiko. I udlandet har der været flere eksempler 

på ESCO firmaer, som er gået konkurs. Dvs. her virker forsikringen reelt som det vi i Danmark 

kender som en finansiel garantistillelse, hvor der en garant bag sikkerhedsstillelsen f.eks. et 

kautionsfirma eller en bank. 

Denne form for forsikring benævnes i Danmark som en kautionsforsikring. Dette er nærmere 

beskrevet i bogen ”Entreprise, 6. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2009, s. 100”  

”Sikkerhedsstillelse i form af kautionsforsikring betegnes i praksis som forsikringsgaranti. 

Dette tilslører den realitet, at vilkårene i praksis er identiske. Selv om retsgrundlaget for 

pengeinstitutter og retsgrundlaget for forsikringsselskaber er forskelligt, kan der i relation til det 

omtalte område ikke påvises nogen forskel i retsvirkning på sikkerhedsstillelse i form af garanti 

fra et pengeinstitut og i form af garanti fra et forsikringsselskab (kautionsforsikring).” 

Eksempel på direkte forsikring- ydelsesforsikring 

Det har ikke været muligt, at finde et konkret eksempel på en forsikring i relation til en lovet 

egenskab eller konkret ydelse f.eks. en besparelse i Danmark. Det forlyder dog fra flere 

leverandører af solceller, at udenlandske forsikringsselskaber vil dække manglende garanteret 

http://www.danskeark.dk/Medlemsservice/Forsikring/professionel-ansvarsforsikring-forside/Projektforsikring/Fordeling-af-projektforsikringspraemier.aspx
http://www.danskeark.dk/Medlemsservice/Forsikring/professionel-ansvarsforsikring-forside/Projektforsikring/Fordeling-af-projektforsikringspraemier.aspx
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produktion fra solceller. Det har ikke været muligt at finde eksempler på entreprenører eller 

leverandører som har tegnet en sådan forsikring i Danmark, men flere har undersøgt 

mulighederne. 

 Tilbagemeldingerne har været, at forsikringsselskaberne ”kun” er interesseret i at dække op til 

70 – 80 % af produktionen, hvilket er et niveau som de danske leverandører ikke har fundet 

tilstrækkeligt, da de erfaringsmæssigt sagtens kan nå de 70 – 80 %, mens et interessant 

produkt skulle dække de sidste 20 – 30 %. 

Eksempel på reel garanti – sædvanlig afhjælpningspligt 

En reel garanti omkring udbedring omfatter den sædvanlige afhjælpningspligt, som udspringer 

af, at entreprenøren er forpligtiget til at levere som aftalt også kaldet natural-opfyldelse. I 

medfør af AB 92 og ABT 93 skal entreprenøren afhjælpe mangler, som påpeges ved 

afleveringsforretning, 1. års gennemgangen og under den 5 årige ansvarsperiode. 

I rådgiverkontrakter vil der ofte være aftalt en omprojekterings-klausul, som dækker over, at 

rådgiver skal foretage omprojektering indtil et konkret og aftalt niveau er nået. 
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Bilag 2 Eksempel på risikofordeling i et konkret ESCO projekt 

Energieffekt ved ændring relation i 

forbindelse med  

  Bemærkning 

 Totalleve-

randøren 

Kommune  

Bygningens anvendelse  Ansvarlig Mindre justeringer må forekomme uden at det får 

effekt på den indbyrdes aftalerelation. 

Bygningens benyttelsestid 

(åbningstider m.v.) 

 Ansvarlig Der justeres for ændringer > +- 10 % 

Graddage  Ansvarlig Sol og vind korrigeres der ikke for. 

Det graddøgns-uafhængige forbrug (GUF) sættes 

som udgangspunkt til 30 %, men opgøres af 

totalleverandøren pr. bygning i Fase 1. Der 

anvendes TI graddagetal. 

Forbrugerpriser, herunder afgifter  Ansvarlig Forventning at Totalleverandør rådgiver kommunen i 

forhold til at gøre sig mindre afhængig af 

prisændringer på energi og vand. 

Renovering/ombygninger  Ansvarlig Konkret vurdering baseret på objektive kriterier 

Foranstaltningernes evne til at 

reducere energimængderne / 

energieffektiv drift 

Ansvarlig   

Adfærdsregulering Indgår 

ikke. 

Ansvarlig 

Indgår ikke, 

som del af 

udbud. 

Kommunen har indgået en 3-årig Kurveknækker-

aftale med Elsparefonden. Aftalen sikrer, at 

kommunen foretager tiltag rettet mod brugernes 

adfærd. 

Indeklima/komfort temperatur i 

bygninger, hvor der er foretaget 

foranstaltninger af totalleverandøren 

Ansvarlig  Garanterede niveauer fastlægges i forbindelse med 

baseline pr. bygning 

Vedligehold af anlæg  Ansvarlig Grænsefladen mellem vedligehold af anlæg og 

energieffektiv drift er genstand for drøftelse i fase 1. 

Vedligehold i henhold til produkt- og 

servicegaranti/aftaler af installerede 

anlæg. 

Ansvarlig   

Tabel 4 Eksempel på risikodeling anvendt i et konkret ESCO projekt 


