
 
ENERGIEFFEKTIVISERING 

SIDEGEVINSTER 



Ville mulighederne for energibesparelser være dit 
bedste argument for at renovere dette hus 



Sidegevinster til energibesparelser…. 

Eller energibesparelser som sidegevinst! 



Projektet 

• AURA Rådgivning, Teknologisk Institut og Ea Energianalyse har i 
perioden 2012-2013 med støtte fra Elforsk udarbejdet en metode og 
et web-værktøj til at værdisætte sidegevinster af 
energieffektiviserings-projekter. 

• Web-værktøjet er tilgængeligt online på http://neb.teknologisk.dk  
• Værktøjet er afprøvet på 5 virksomhedscases og omfatter lige nu 44 

energieffektiviseringsprojekter.  
• I perioden 2014-2016 arbejder vi på at udvide databasen betydeligt.  

 

http://neb.teknologisk.dk/


Ny metode og web-værktøj 
Sæt værdi på sidegevinsterne – og skab et bedre beslutningsgrundlag! 



Metodeovervejelser 



Metode til bestemmelse af sideeffekter 

• Værdien af sideffekter måles i forhold til den økonomiske værdi af selve energibesparelsen.  
• Den opnåede energibesparelse anvendes som simpel målestok.  

• Indeks 100 = den vurderede nytte af energibesparelsen, som projektet medfører nu og i 
fremtiden. 

• Sideeffekterne tildeles derefter en indekseret værdi. 
• Eksempel: Et energispareprojekt har ført til mindre støj (indeks 50), begrænsning af uplanlagt 

nedetid af produktionsanlægget (indeks 120). Den samlede nytte af energispareprojektet er 
derfor 100+50+120=270 – med andre ord 2,7 gange besparelsen på energiregningen. 



Eksempel: Teknisk isolering på en asfaltfabrik 



Eksempel: Teknisk isolering på en asfaltfabrik 

Tilbagebetalingstiden er 27% kortere, når værdien af sidegevinsterne regnes med! 



Eksempel: Behovstyret ventilation i mødelokale 

Dvs. sidegevinsten havde større værdi end selve energibesparelsen! 



Sådan gør vi i praksis: 

1. Bruger interview-skemaet ved et interview med / hos kunden: 
 

• Hvad har været det vigtigste resultat for jer ved projektet?” 
• Hvilke fordele/ulemper har I opnået, som ligger udover selve 

energibesparelsen?” 
• Hvilke fordele/ulemper har været en overraskelse for jer?” 
• Hvilke fordele/ulemper ville have haft indflydelse på jeres beslutning, hvis I 

havde kendt dem på forhånd?” 
 
Stryhns interview.mp4 
 
2. Lægger resultatet ind i web-værktøjet 
 



Hvordan opretter man en ny sag? 











Vurdering af værdi 



Vi vil gerne hjælpe med at skabe værdi 
– og derfor har vi brug for flere projekter i værktøjet 

• Et stort antal projekter er vigtigt for at kunne udlede generelle betragtninger om 
typen og størrelsen af sidegevinster.  

• En bred vifte af projekter er vigtigt for at afdække mulige sidegevinster for 
forskellige områder og brancher.  

• Vi søger derfor nogen, som har lyst til at bidrage til at udvide databasen med 
projekter.  

• Vi hjælper gerne med at lave de første interviews og få projekterne ind i 
værktøjet. 



Synliggørelse af de gode historier 
– og opfølgning på kundens oplevelse 

• Den gode historie kan bruges som løftestang for nye projekter 
• Et NEB-interview er også en evaluering af energispareprojektet 
• Fasthold dialog med kunden 
• Mulighed for at drøfte fremadrettede projekter 
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