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Projektet bag

- Projekthjemmeside: 

Værktøj til benchmarking af energiforbrug i etageboligbebyggelser -
Ydelser - Teknologisk Institut

- Folder

- Nøgletalskatalog 2021 (baseret på 175 bebyggelser)

- Værktøjerne: BEE (build.dk)

- Projektet er støttet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond

- Projektet er udført af Teknologisk Institut og BUILD

- Følgegruppe med DEAS, KAB, fsb, Himmerland Boligforening og 
Boligselskabet Sjælland 

https://www.teknologisk.dk/ydelser/vaerktoej-til-benchmarking-af-energiforbrug-i-etageboligbebyggelser/43516
https://bee.build.dk/


To værktøjer til forskellige behov

• Det offentlige værktøj

Denne del af værktøjet ligger offentligt 
tilgængeligt. Der kan laves overordnede 
søgninger i databasen ud fra en række filtre.

• Det udvidede værktøj

Den udvidede del af platformen giver mulighed for at 
bruge egne data og lave målrettet benchmarking ud fra 
egen bygningsportefølje. Dataleverance og login 
påkrævet.

https://bee.build.dk/


• Forsyningsarter
• Fjernvarme

• Naturgas

• Vand

• Varmt brugsvand

• El

• Filtre

• Sammenligning – Gruppe A og B

Det offentlige værktøj



• Login

• Afdelingsdata
• Stamdata
• Input til filtre

• Forbrugsdata
• Forbrugsdata
• Formater og upload
• Energisignatur

• Benchmark
• Som den offentlige, 

men med egen 
bygning, som 
reference

• Fremskrivning
• CO2-emission
• Med og uden 

besparelsestiltag
• Frem til 2030

Det udvidede 
værktøj



Det udvidede værktøj - Energisignatur

Specifikt varmetab (hældning): -1.69 kWh/m² pr. ºC
Balancetemperatur rumvarme: 14.4 ºC
Varmeforbrug til varmt vand/sommerforbrug: 3.71 kWh/m²
Korrelationskoefficienten: 0.87



Det udvidede værktøj – Fremskrivning af CO2-emission

Fremskrivning af emissionen fra varme og el er baseret på 
Energistyrelsens basisfremskrivning 2020

Link til beregning af energibesparelser i Besparelsesberegneren som 
Videncenter for Energibesparelser i Bygninger stiller til rådighed:
Besparelsesberegner - Videncenter for Energibesparelser (sbi.dk)

http://www.besparelsesberegner.sbi.dk/


Det udvidede værktøj – Fremskrivning af CO2-emission

Uændret

Med renovering



Tak for opmærksomheden!

- Vi er interesseret i at udvide databasen med flere etageejendomme

- Vi er ved at være på plads med en løsning til drift i 2022

- Vi har forskellige idéer til at videreudvikle værktøjet, men vi vil også gerne høre din idé


