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Domea.dk leverer administration, udlejning, rådgivning og drift til almene boligorganisationer i 73 
af Danmarks 98 kommuner

90 kunder (boligorganisationer), ca. 60.000 almene boliger

Ca. 200 projekter i byggeporteføljen til en samlet anlægssum på ca. 11 mia. kr. (2019)



Baggrund



Baggrund



Best practice manual
Bedre indeklima ved renoveringer i den almene sektor



Program (Skema A) 

Bygningen som ramme

Indeklima på dagsordenen

Dialog: beboernes 
oplevelser og hverdag

Før-måling



Projektering (Skema B)

Stil krav: dokumentation, performance 
test, indregulering, kvalitetssikring

Aftal:



Fra renovering til drift (aflevering)

• Teknisk gennemgang
• Dokumentation, drift og oplæring af driftspersonale



Beboerkommunikation 



Drift: årlig opfølgning 



Værktøjskasse 

• Indeklima-kit
• Kontrakter og udbud
• Viden om indeklima
• Tjekliste ”Er du klar?”
• Skabelon til ”Velkommen hjem pjece”
• Spørgeskema

• Projektweb: https://forsoegspuljen.almennet.dk/projektbibliotek/bedre-
indeklima-ved-renoveringer/

https://forsoegspuljen.almennet.dk/projektbibliotek/bedre-indeklima-ved-renoveringer/


Indeklima-kit
Bedre indeklima ved renoveringer i den almene sektor



Indeklima-kit

1) Forstå 
indeklima

2) Oplevet 
indeklima

3) Måling: ”Er 
der noget om 
snakken?”

4) Måling og 
analyse af 
indeklima og 
energiforbrug

5) Permanent overvågning 
og digital vidensplatform



1) Forstå indeklima



2) Oplevet indeklima

Udsend spørgeskema: 
hvordan oplever 
beboerne indeklimaet?



3) Måling: ”Er der noget om snakken?”

Etabler måling af indeklima i udvalgte lejemål. 

Log systematisk og digitalt. Rapporter til beboerne.



4) Måling og analyse af indeklima og 
energiforbrug



5) Permanent overvågning og digital 
vidensplatform



Projektets parter



Spørgsmål?

• ”Treenighed”: byggeri, drift og adfærd. Hvordan balanceres dette? 

• Er indeklima på dagsordenen hos jer?



Projekterfaringer

- Om bedre indeklima ved renoveringer



Dynamiske varmeregnskaber



Deltagende boligafdelinger

Landsbyggefondens demonstrationsprojekt:

• BSB Svendborg, Afd. 75-02 Toftemarken, 250 boliger. 1/1/19
• BSB Svendborg, Afd. 75-04 Jægermarken, 246 boliger
• Haderslev Boligselskab, Afd. 16-25 Skovvænget/Brombærvej, 245 boliger

Forsøgsprojekt med Københavns Kommune

• Boligselskabet Domea København, Afd. 35-10 Gertsvej, 46 boliger
• Boligselskabet Domea København, Afd. 35-25 Gadekærvej, 203 boliger. 

1/6/19
• Boligselskabet Domea København, Afd. 35-30 Ved Kanalen, 50 boliger



Fordeling af varmeudgifter afd. 75-02, 2016



Toftemarken m.fl. – varmefordelingsregnskab 

Før (2016 tal):
• Gennemsnitlig betaling 3,70 kr./m2/måned
• Store variationer – fra 0,7 til 17 kr/m2/måned

Efter (maj 2019 tal): 
• Gennemsnit betaling: 4,90 (maj)*
• Små variationer – fra 4,75 - 7,13 kr./m2/måned

*stor prisstigning hos Svendborg Fjernvarme i 2019 = højere gns. betaling 



ETABLERING AF NYT FJERNVARMELEDNINGSNET OG NYE VARMECENTRALER, v4

Temperaturen i radiatorerne justeres 
› Efter vejrudsigt
› Temperatur i lejlighederne

Temperaturen af det varme brugsvand 
justeres
› Efter aktuelt behov

SMART Autotuning (PreHEAT) m. indeklimamåling



SMART Autotuning

• Varmebesparelse: 20 % ved omlægning af 
fjernvarmeforsyning! 

• SMART Autotuning: yderligere 5-10 %

• Tilbagebetalingstid: 2-4 år



Intelligent energistyring i almene boliger
• Samarbejde - Københavns Kommune, DOMEA, 

KAB, AAB, DAB og HOFOR – med støtte fra 
Energifonden

• 25 boligafdelinger deltager

• Mål: 6% varmebesparelse og 3% vandbesparelse 
inden projektafslutning d. 1. april 2021

• Data:
• Intelligent energistyring med timeaflæste 

data (varme, vand og afkøling)

• Benchmark kvartalsvis til brug for 
ledelsesfokus og måling af fremdrift

• Kompetenceudvikling af driftsfolk

Mere info: Mariann Anderson, marian@kk.dk, tlf. 3033 9544

mailto:marian@kk.dk
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