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Hvem er Domea.dk?



Baggrunden for denne præsentation er en konstatering…



Og to projekter!



Udgangspunktet var at energiforbrug er ”usynligt” i 
dagligdagen 

• Så hvad skal der til for at synliggøre energiforbruget? 

• Og hvordan kan man gøre det, så det motiverer beboerne til en 
hensigtsmæssig energiadfærd?



1. ØsterBO

2. AKB København (KAB)

3. FSB

4. Fruehøjgaard

Derfor udviklede og implementerede 
vi fire koncepter…



Bruger din boligafdeling meget energi?



Bruger din boligafdeling meget energi?



Bruger din boligafdeling meget energi?



FRUEHØJGAARD



Analyserede effekten og interviewede en del beboere



1. Mennesker ikke oplever et behov for at ændre deres adfærd 
– Det er os/jer, der vil ændre deres adfærd

2. Hvis vi skal ændre folks adfærd, må vi forstå den først 
– Hvad gør de, hvordan gør de det, og hvorfor gør de det

3. Mennesker er IKKE energiforbrugere 
– Energiforbrug er skjult medieret forbrug

4. Vi skal skabe værdi for det HELE menneske med vores løsninger 
–Hvorfor skulle de ellers bruge den?

Der ledte til en erkendelse af at…



Nemlig at energiadfærd er betinget af en række elementer



Og vi fik en række nye erkendelser….
1. Beboerne ikke ser en nødvendighed for 
at ændre deres praksis, da der er en 
generel oplevelse af, at de ikke fråser 
eller har et højt forbrug. 

2. Beboerne ser forbrug af vand og varme 
som en naturlig og nødvendig 
forudsætning for deres dagligdag og 
tilværelse. 

3. Infrastrukturen ikke understøtter 
hensigtsmæssig adfærd – men direkte 
opfordrer til uhensigtsmæssig adfærd og 
forbrug. 

4. En stor motiverende faktor for nogle er 
individuel forbrugsafregning - det økonomiske 
incitament. Øget synliggørelse kan ikke forventes 
at resultere i reduktioner i forbruget i samme 
størrelsesorden.

5. Beboerne anser sig selv for værende normale 
og deres forbrug i den lave ende. 

6. Beboerne tager ikke af sig selv initiativ til at 
opsøge hjælp eller viden 



7. Ikke alle beboerne har et vidensniveau, der gør 
dem i stand til at agere på visningen og 
synliggørelsen. 

8. Synliggørelse bliver ikke en del af den daglige 
praksis og rutiner, men kræver en indsats af 
beboeren, f.eks. password, hente en app, 
tabletten skal tændes m.v. 

9. Det er økonomien, der er det interessante for 
beboeren - hvad koster det?! 

10. Aconto er sat i forhold til det historiske 
individuelle forbrug og ofte reguleret, så beboeren 
får penge retur. 

11. Boligens grundlæggende infrastruktur ejes af 
boligorganisationen. 

12. Nogle beboere agerer anderledes end 
forventet på informationen. 

13. Sammenligningsgrundlaget og grafer m.v. er 
uklart for nogle beboere. 



Samt en masse anbefalinger



Konklusioner 

Synliggørelse virker når:

• Bygningen er klar 

• Beboerne er kompetente og motiverede

• Synliggørelsen indgår i den daglige praksis.

• Beboeren har tillid til afsenderen.

• Synliggørelsen er meget nem at forstå og opfattes relevant. 

• Boligadministrator overvåger lejemålene og proaktivt 
informere/understøtte beboerne 

• Synliggørelsen fortælle beboerne om forbruget er højt eller 
lavt. Der bør gives en alarm ved indikation af spild eller 
lignende.



Og nye projekter  



Undersøgte 
virkemiddel



Andre 
virkemidler

Andre 
virkemidler



Hvis du vil vide mere…
• www.almennet.dk
• www.denalmeneforsoegspulje.dk



Spørgsmål?


