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EVALUERING AF PROJEKT DYNAMISK VARMEREGNSKAB - KVANTITATIV DEL 

Forord 

Denne rapport indeholder den kvantitative del af en forskningsbaseret evaluering af projekt 
Dynamisk Varmeregnskab. I projektet har fire boligorganisationer afregnet varme efter et 
dynamisk varmeregnskab, hvor fordelingen af varmeudgiften skete på baggrund af 
indeklimamålinger i stedet for varmefordelingsmålere.  
 
Bevidstheden om betydningen af varmeforbrug for opvarmningsudgifter og det fælles ansvar for 
at reducere boligers miljøbelastninger kan understøttes af varmeregnskaber, der er baseret på 
målinger af parametre med relation til varmeforbruget i de enkelte boliger. Det er baggrunden 
for, at EU’s Varmemålerdirektiv understøtter individuel måling af energiforbrug i boliger.  
 
I almene boliger kan udgiften til varme, køling og vand ifølge almenlejeloven fordeles mellem 
lejemålene enten efter egnede varmefordelingsmålere eller efter bruttoetageareal eller rumfang. 
Desuden giver §54 stk.7 i almenlejeloven mulighed for, at boligministeren kan fastsætte regler 
om forsøg, hvorefter udlejeren kan fordele udgifterne efter indeklimamålere [1].  
 
Denne mulighed har dannet baggrund for et forsøg med dynamisk varmeregnskab, hvor den 
samlede varmeudgift blev fordelt på lejemålene ud fra indeklimamålinger af temperatur, relativ 
luftfugtighed og CO₂-koncentration i hver lejlighed. Projekt Dynamisk varmeregnskab blev 
støttet af Landsbyggefonden i 2017 og strakte sig fra 2018 til udgangen af 2021. 
 
Projektet er gennemført i samarbejde mellem beboere og boligorganisationer i de berørte 
bebyggelser, firmaet EXERGI og forskere på BUILD og DTU. 
 
De kvantitative analyser er hovedsageligt blevet udført af forskere fra DTU. BUILD har stået for 
analyserne i afsnit 5. Arbejdet er udført uafhængigt af den øvrige projektgruppe, for at sikre en 
uafhængig evaluering i forhold til både Domea.dk og EXERGI. Arbejdet bag denne rapport er 
ledet af seniorforsker Rune Korsholm Andersen.  
 
Vi vil gerne takke Jeppe Lildal og Ricardo Forgiarini Rupp, som gennem deres hhv. 
kandidatspeciale og post doc projekt har bidraget til databehandling og de indledende analyser. 
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Sammenfatning 

I danske etageejendomme fordeles bygningens samlede varmeudgift som regel blandt 
lejlighederne ved hjælp af varmefordelingsmålere. Denne regnskabsform resulterer ofte i et 
lavere varmeforbrug sammenlignet med metoder, hvor udgiften fordeles efter lejlighedernes 
areal. Men den traditionelle regnskabsform tager ikke højde for den varme, der overføres 
gennem vægge, gulv of loft til de omkringliggende lejligheder, som i nogle tilfælde kan udgøre 
op mod 90% af opvarmningsbehovet. På den baggrund er der i fire boligforeninger blevet 
gennemført forsøg med dynamisk varmeregnskab, hvor varmeudgifterne fordeles efter målinger 
fra indeklimamålere i de enkelte lejligheder. Denne rapport udgør en kvantitativ 
forskningsbaseret evaluering af forsøgene.  
 
I forsøget blev der indført dynamisk varmeregnskab, og de eksisterende varmefordelingsmålere 
blev fortsat aflæst og brugt til at følge lejlighedernes forbrug for at se, hvordan varmeudgiften 
ville være blevet fordelt, med det traditionelle regnskab. Generelt set var der ringe 
sammenhæng mellem lejemålenes udgifter i de to regnskabsformer. Lejemål med høje udgifter 
i det traditionelle regnskab kunne have både lave og høje udgifter i det dynamiske regnskab og 
omvendt. Spredningen af udgifter var meget forskellig i de to regnskabsformer. Med det 
traditionelle regnskab var den højeste udgift op til 8 gange højere end den laveste. Med det 
dynamiske regnskab var spredningen generelt lavere, og den højeste udgift var ca. dobbelt så 
høj som den laveste udgift.  
 
Med det traditionelle regnskab var der generelt set store forskelle på udgiften blandt lejligheder 
med ens gennemsnitstemperatur. I én boligorganisation havde udgiften i det traditionelle 
regnskab en stigende tendens med stigende indetemperatur. I en anden boligorganisation var 
der ikke samme systematik. Blandt lejligheder med ens gennemsnitstemperatur var forskellen 
på højeste og laveste udgift markant. I lejligheder, der havde ens gennemsnitstemperatur, 
varierede udgiften i det traditionelle regnskab med mere end 100 kr/m² (i enkelt tilfælde tæt på 
200 kr/m²). I det dynamiske regnskab var variationen typisk mindre end 30 kr/m². 
 
Skiftet til dynamisk varmeregnskab betød en omfordeling af udgifterne, så de hos nogle 
beboere kom til at stige, mens de faldt hos andre. Der var altså nogle, som vandt, og andre, 
som tabte på at skifte til dynamisk varmeregnskab. Ved hjælp af socioøkonomiske oplysninger 
fra Danmarks Statistik blev det undersøgt, om omfordelingen i to af de fire boligorganisationer 
havde social slagside. Generelt havde de sociale forhold ikke indflydelse på om ændringen i 
afregningsform gav større eller mindre varmeudgifter, men i den ene boligorganisation vandt 
enlige kvinder signifikant mere end enlige mænd på skiftet til dynamisk varmeregnskab, og 
beboere i store lejligheder tabte mere end beboere i små lejligheder. Bortset fra det, var der 
ingen indikation på, at omfordelingen af udgifterne ramte nogle grupper af beboere hårdere end 
andre grupper.   
 
De to forskellige regnskabsformer har forskellige incitamentsstrukturer. Derfor er det relevant at 
undersøge, om regnskabsformen påvirkede indeklimaet, og om beboerne evt. skruede op for 
varmen, hvilket kunne øge energiforbruget. I boligorganisationen med den højeste 
gennemsnitstemperatur var temperaturen lavere med dynamisk varmeregnskab end med 
traditionelt regnskab. I boligorganisationen med laveste gennemsnitstemperatur, steg 
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temperaturen ved indførelse af dynamisk varmeregnskab. I den sidste boligorganisation kunne 
der ikke påvises en signifikant forskel på temperaturen under de to regnskabsformer. Der var 
altså ikke nogen entydige indikationer af, at beboerne hævede temperaturen ved overgang til 
dynamisk varmeregnskab.  
 
Sammenligning af bygningernes samlede varmeforbrug med de to regnskabsformer blev 
besværliggjort af, at flere af bygningerne blev renoveret kort tid inden indførelsen af dynamisk 
varmeregnskab. I én af de fire boligorganisationer forelå en komplet opgørelse af 
varmeforbruget med traditionelt regnskab efter renoveringen. Denne blev brugt som 
sammenligningsgrundlag for det graddagekorrigerede varmeforbrug i perioden med dynamisk 
varmeregnskab. Ud fra denne opgørelse er der ikke noget, der tyder på, at regnskabsformen 
påvirkede forbruget markant. Men der er brug for flere undersøgelser i en længere periode for 
at kunne fastslå, om regnskabsformen påvirker afdelingernes samlede varmeforbrug 
systematisk. 
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1. Introduktion 

Fordeling af etageejendommes samlede opvarmningsudgifter på de enkelte lejligheder, kan 
have stor indflydelse på såvel indeklima som energiforbrug. Når udgifterne fordeles efter 
varmefordelingsmålere på radiatorer frem for efter lejlighedernes areal, falder forbruget til 
opvarmning [2,3], og både indeklimaet og beboernes fokus på indeklima og energiforbrug 
påvirkes også [4]. 
 
Den traditionelle måde at fordele varmeudgiften på i Danmark er ved brug af 
varmefordelingsmålere. Selvom fordelingsmålere ikke måler det egentlige energiforbrug, kan 
det være en god indikation af fordelingen af energiforbruget til opvarmning i en etageejendoms 
lejligheder. Imidlertid afhænger forbruget i den enkelte lejlighed i etageboliger af temperaturen i 
de omgivende lejligheder, og varmeudveksling mellem tilstødende lejligheder kan resultere i 
store forskelle på, hvor meget energi der kræves for at opnå den ønskede temperatur i 
lejlighederne. I nogle tilfælde kan op mod 90% af den energi, der kræves til at opvarme 
lejligheden, blive overført gennem indvendige vægge fra de tilstødende lejligheder [5]. 
Gunnarsen og Andersen [6] viser en figur med en teoretisk gennemgang af effektbehovet til 
opvarmning som funktion af de omkringliggende lejligheders indetemperatur. Her er det klart, at 
temperaturforskelle mellem lejligheder kan inducere en under- eller overvurdering af den 
enkelte lejligheds opvarmningsbehov. Ling et al. [7] beskriver, hvordan varmetab fra varmerør i 
lejligheden kan anses for en fejlkilde, da varmetabet udgør et uens, men for den enkelte 
husstand gratis bidrag til opvarmning af lejligheden.  
Der har været flere forsøg på at tage højde for de interne varmestrømme mellem lejligheder og 
gratis varmetilførsel fra varmerør [8–10]. Men Yao et al. [11] påpeger, at forsøgene kun er testet 
teoretisk, at de kun er afprøvet vha. computersimuleringer, og at det i de fleste tilfælde vil være 
meget svært at gennemføre i praksis.  
 
Den teknologiske udvikling med stadig billigere og mere pålidelige sensorer og mere effektiv og 
distribueret opkobling af små måleapparater til centrale computere med betydelig regnekraft 
åbner for nye muligheder. Det kan omfatte mere direkte kommunikation med beboerne med 
kortere interval samt at medtage flere forhold i varmeregnskaberne af betydning for 
varmeudgifter, miljøbelastninger, beboernes sundhed og de udgifter til bygningsvedligeholdelse, 
der kan påvirkes af forhold ved beboernes adfærd. På den baggrund har boligministeren i en 
bekendtgørelse fra 2017 muliggjort forsøg med fordeling af varmeudgifterne i lejeboliger efter 
måleresultater fra indeklimamålere i de enkelte lejligheder i en periode frem til udgangen af 
2021.  
 
Denne rapport evaluerer effekterne af et forsøg, hvor fire boligorganisationer har afregnet 
varme efter et dynamisk varmeregnskab, hvor fordelingen af varmeudgiften skete på baggrund 
af indeklimamålinger i stedet for varmefordelingsmålere. Evalueringerne er baseret på 
kvantitative analyser af indeklimamålinger, målinger foretaget med varmefordelingsmålere og 
energimålere på bygningsniveau.  
 
Som en del af det dynamiske varmeregnskab fik beboerne adgang til de målinger i deres hjem, 
som lå til grund for fordeling af bygningens samlede varmeudgift og dermed beboernes 
varmeregning. Udenlandske og danske erfaringer viser, at elforbruget typisk falder 2 % til 5 %, 
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når beboerne får indsigt i eget forbrug [12,13], mens et relativt nyere dansk studie viste, at 
forbruget af el, vand og varme faldt med hhv. 12 %, 17 % og 17 %, da beboerne fik adgang til 
forbrugsmålingerne i deres hjem [14]. I det dynamiske varmeregnskab fik beboerne hver måned 
tilsendt en oversigt over indeklimamålingerne i deres lejlighed, hvilket kan have resulteret i en 
øget opmærksomhed på indeklima og energiforbrug til opvarmning. Samtidig blev det 
økonomiske incitament ændret fra fokus på varmefordelingsmålere til et indeklimafokus. Derfor 
var et af formålene med projektet at undersøge, om bygningens samlede varmeforbrug steg 
efter overgangen til det dynamiske varmeregnskab. Sammenhængen mellem indeklima og 
fordeling af varmeudgiften blev også undersøgt, da det kan indikere, hvor meget interne 
varmestrømme mellem lejligheder og varme fra varmerør påvirker fordelingen af varmeudgiften 
under de to regnskabsformer.  
 
Ændringer i afregningsformen betød pr. definition, at nogle beboeres varmeudgift steg, mens 
varmeudgiften hos andre faldt i forhold til den tidligere afregningsform. Et af formålene med 
projektet var at undersøge, om denne omfordeling af varmeudgiften ramte socialt skævt.  
 
Nærværende rapport redegør for kvantitative resultater fra de forsøg, som har været finansieret 
af Landsbyggefonden. Formålet var at undersøge konsekvenser af afregningsformen for  

• størrelsen og systematikken i omfordelingen mellem lejlighederne 
• eventuelle systematiske forskelle i varmeudgifter i relation til beboernes sociale forhold 
• indeklimaets kvalitet  
• bebyggelsernes samlede varmeforbrug 

 
Parallelt med de kvantitative analyser er der gennemført en kvalitativ evaluering af projektet, 
som er rapporteret selvstændigt [15]. Rapporterne kan tilsammen give et mere udbygget og 
solidt grundlag for fremtidens beslutninger om principperne for varmeregnskaber. 
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2. Beskrivelse af afdelingerne 

Dynamisk varmeregnskab blev indført i fire afdelinger af forskellig størrelse og med forskellige 
egenskaber.  
 
2.1 Afdelingen i Brøndby 
Afdelingen i Brøndby består af 560 boliger opført 1962-1965 og er aldrig blevet renoveret. 
Lejlighedernes etageareal varierer fra 55 m² til 129 m², og den månedlige husleje varierer fra 
3.879 kr. til 8.809 kr. Afdelingen er ikke udstyret med mekanisk ventilation [16–18]. 
Varmeregnskabsperioden går fra 1. januar til 1. januar. Afdelingen indførte dynamisk 
varmeregnskab d. 1. februar 2021 og fordelte varmeudgiften efter lejlighedernes gulvareal inden 
overgangen til dynamisk varmeregnskab. Afdelingen har ikke monteret varmefordelingsmålere.  
 
2.2 Afdelingen i Haderslev 
Afdelingen Haderslev består af 60 boliger opført i 1968. Bygningerne blev renoveret i 2019-
2020. Lejlighedernes areal varierer fra 66 m² til 118 m², og den månedlige husleje varierer fra 
4.045 kr. til 8.588 kr. Boligerne har mekanisk balanceret ventilation [17–19]. 
Varmeregnskabsperioden går fra 1. januar til 1. januar. Afdelingen indførte dynamisk 
varmeregnskab d. 1. januar 2020 og brugte varmefordelingsmålere til at fordele varmeudgiften 
inden overgangen til dynamisk varmeregnskab.  
 
2.3 Afdelingen i Svendborg 
Afdelingen Svendborg består af 247 boliger opført i 1961-1969. Afdelingen blev renoveret i 
2018-2019. Lejlighedernes areal varierer fra 53 m² til 124 m², og den månedlige husleje varierer 
fra 3.026 kr. til 7.131 kr. Boligerne har mekanisk balanceret ventilation [17,18,20]. 
Varmeregnskabsperioden går fra 1. januar til 1. januar. Afdelingen fordelte varmeudgiften efter 
dynamiske varmeregnskab i perioden fra 1. januar 2019 til 1. januar 2021 og gik herefter tilbage 
til fordeling efter varmefordelingsmålere.   
 
2.4 Afdelingen i Valby 
Afdelingen i Valby består af 201 boliger opført i 1979-1981 og renoveret i 2013-2016. 
Lejlighedernes areal spænder fra 71 m² til 134 m², og den månedlige husleje varierer fra 5.612 
til 11.386 kr. Boligerne har mekanisk ventilation i form af udsugning fra køkken og bad 
[17,18,21]. Varmeregnskabsperioden går fra 1. juni til 1. juni. Afdelingen indførte dynamisk 
varmeregnskab d. 1. juni 2019 og fordelte varmeudgiften efter varmefordelingsmålere inden 
overgangen til dynamisk varmeregnskab.  
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3. Det Dynamiske varmeregnskab 

I Dynamisk Varmeregnskab fordeles en ejendoms samlede varmeudgift på baggrund af 
indeklimamålinger i stedet for de traditionelle måder, enten på baggrund af areal eller 
varmefordelingsmålere på radiatorer (samt i nogle tilfælde energimålere på gulvvarme). I et 
dynamisk varmeregnskab måles indetemperatur, relativ luftfugtighed og CO₂-koncentration 
hvert 5. minut. Varmeregnskabet gøres op hver måned ud fra indeklimamålingerne. 
 
I Dynamisk Varmeregnskab opsættes kun én måleenhed i boligens største rum. Den måler 
temperatur, relativ luftfugtighed og koncentrationen af CO₂ i rummet og overfører 
måleværdierne hvert femte minut til en central computer. Beregning af varmeudgifter foregår 
her baseret på den samlede tid, hvor målingerne overskrider foruddefinerede grænser for 
måleparametrene. 
 
Det er centralt, at beboerne kan fastsætte styrken af omfordelingen af varmeudgifterne mellem 
de enkelte boliger ved at beslutte, hvor betalingsgrænserne skal ligge, og hvor meget 
tillægsbetaling overskridelserne skal medføre. 
 
Det skal til de anbefalede grænser for ekstrabetaling vist i Tabel 1 bemærkes, at der om 
sommeren ikke opkræves tillæg for overskridelser i bebyggelser, hvor der lukkes for varmen om 
sommeren, at tillægsbetalingerne for høj temperatur bortfalder, når solen skinner fra en skyfri 
himmel, og at tillægsbetalingerne for fugtighed ligeledes bortfalder, når højt vandindhold i 
udeluften ikke muliggør overholdelse af fugtgrænserne. Ofte vil den relative fugtighed i 
lejligheder med balanceret mekanisk ventilation være henholdsvis lavere om vinteren og lidt 
højere om sommeren. Derfor har grænserne været sat 10 %RH lavere om vinteren og 5-10 
%RH højere om sommeren i boliger med balanceret mekanisk ventilation.   
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Tabel 1. Anbefalede grænser for ekstrabetaling i boliger uden mekanisk ventilation. Udviklet i 
samarbejde mellem boligselskab og forskere på BUILD. 

 Sommer  
(1/5 – 31/10) 

Vinter  
(1/11 – 30/4) 

Temperatur (oC)   
Fast betaling 20-25 18-21/22 * 
Lille tillæg 18-20; 25-26 16-18; 21/22-23 
Stort tillæg <18; >26 <16; >23 
Fugtighed (%RH)   
Fast betaling 35-60 30-50 
Lille tillæg 25-35; 60-70 20-30; 50-60 
Stort tillæg <25; >70 <20; >60 
CO₂ (ppm)   
Fast betaling <800 <800 
Lille tillæg 800-1000 800-1000 
Stort tillæg >1000 >1000 

* Temperaturintervallet for fast betaling om vinteren var 18-21 °C i Svendborg, mens det var 18-
22 °C i Valby. 
 
3.1 Kalibrering af CO₂-målere 
De sensorer, som blev brugt til at måle luftens CO₂-koncentration var af typen Nondispersive 
infrared (NDIR). Denne type sensor måler koncentrationen af CO₂ ved at registrere, hvor meget 
infrarødt lys der bliver absorberet af CO₂-molekyler i luften. NDIR-sensorer er ikke stabile over 
tid, og målingernes fejl vil vokse, som tiden går, hvis de ikke bliver kalibreret. Derfor har de som 
regel en form for automatisk baselinekorrektion, der virker ved at lægge en konstant til 
målingerne for at korrigere for fejlen. Korrektionen virker groft sagt ved at finde den laveste 
måling over en given periode og antage, at dette er udekoncentrationen (som regel antages det, 
at koncentrationen uden for bygningen er 400 ppm).  
 
I en del af lejlighederne var det tydeligt, at kalibreringen ikke virkede efter hensigten i en periode 
indtil årsskiftet 2020/2021. Dette blev rettet ved hjælp af en algoritme, der antager, at 
koncentrationen i den enkelte lejlighed nåede ned på 400 ppm mindst én gang hver måned. 
Algoritmen virkede på samme måde som den baselinekorrektion, der blev indført ved årsskiftet 
2020/2021, og medførte ikke ændringer i data fra sensorer, hvor kalibreringen virkede. Derfor 
blev algoritmen anvendt på hele datasættet fra alle de analyserede perioder i alle lejligheder i 
nærværende rapport.  
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4. Sammenligning af varmeregnskaber 

I de fleste afdelinger blev der efter indførelsen af dynamisk varmeregnskab også lavet 
regnskaber efter varmefordelingsmålere til sammenligning med det dynamiske varmeregnskab. 
 
I afdelingen i Svendborg blev der foretaget målinger i 236 boliger i hele 2019 og 2020. Her var 
afregningsperioden fra 1. januar til 31. december. I afdelingen i Valby var afregningsperioden 
fra 1. juni til 31. maj. Her blev der foretaget målinger i 212 lejligheder i hele afregningsperioden 
2019/2020. Under målingerne var der flere til- og fraflytninger i lejemålene. For at få et ensartet 
sammenligningsgrundlag er disse lejemål blevet sorteret fra i de videre analyser. Tabel 1 er en 
oversigt over antallet af boliger, som analyserne er baseret på. I Brøndby blev der indført 
dynamisk varmeregnskab i en afdeling med 560 lejemål. Her var der ikke monteret 
varmefordelingsmålere, og der er derfor ikke lavet sammenligning mellem det dynamiske og det 
traditionelle varmeregnskab. I Haderslev var regnskabet baseret på varmefordelingsmålere (det 
traditionelle regnskab) ikke klar for hele bebyggelsen, og der er derfor ikke foretaget 
sammenligninger mellem udgifterne i de to regnskaber.    
 
Tabel 2. Overblik over antallet af boliger  

Afdeling Varmesæson  Boliger 
i alt 

Boliger med samme 
beboere i hele 
varmesæsonen 

Traditionelt regnskab 

Svendborg 2019 236 171 Varmefordelingsmålere 
Svendborg 2020 236 223 Varmefordelingsmålere 
Valby 2019/2020 201 191 Varmefordelingsmålere 
Haderslev 2020 84 - Varmefordelingsmålere 
Brøndby 2021 560 - Fordeling efter 

gulvareal 
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Figur 1 viser, hvordan lejernes udgifter fordelte sig i Svendborg i 2019 og 2020 samt i Valby 
med de to forskellige regnskabsformer i absolutte tal, hvor der ikke er taget hensyn til 
lejlighedernes areal.  

  
Figur 1. Fordeling af varmeudgifterne blandt lejemål i afdelingerne, når der ikke tages hensyn til 
lejemålenes forskellige areal. 
 
I Valby indgik et fællesrum i det traditionelle regnskab med en varmeudgift på over 75 000 kr. 
Fællesrummet indgik ikke i det dynamiske varmeregnskab. For at kunne sammenligne 
regnskabsformerne blev det traditionelle regnskab korrigeret ved at fordele udgiften til 
fællesrummet ligeligt på alle lejemål, idet det formodes, at udgiften alligevel blev betalt indirekte 
over huslejen.  
 
Spredningen i det traditionelle regnskab var større end i det dynamiske varmeregnskab i begge 
afdelinger.  
Figur 2 viser fordelingen af den arealspecifikke udgift i afdelingerne i Svendborg og Valby, efter 
korrektionen for udgiften til fællesrummet.  
I Valby var der få, der betalte over 100 kr/m² og mange, der betalte mindre end 50 kr/m² i det 
traditionelle regnskab. I det dynamiske regnskab fordelte udgiften sig ligeligt omkring 53 kr/m².  
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Figur 2: Fordeling af de arealspecifikke varmeudgifter blandt lejemål i to afdelinger  
 
Tabel 3 viser en sammenligning af de 10 lejligheder, der betalte mest, med de 10 lejligheder, 
der betalte mindst. Tabel 4 sammenligner det arealspecifikke varmeforbrug. I det traditionelle 
regnskab, var gennemsnittet af de 10 højeste regninger således over seks gange højere end de 
10 laveste regninger. Dette gælder for alle regnskabsperioder og i begge afdelinger. I det 
dynamiske regnskab var de højeste udgifter mellem 20% og 60% så høje som de laveste 
udgifter.   
 
Tabel 3. forskellen på den gennemsnitlige udgift for de 10 lejligheder, der betalte hhv. mindst og 
mest med de to regnskabsformer. 

Gennemsnitlig 
udgift 

Dynamisk regnskab Traditionelt regnskab 
 

Afdeling og 
regnskabsperiode 

Svendborg 
2019 

Svendborg 
2020 

Valby 
2019/2020 

Svendborg 
2019 

Svendborg 
2020 

Valby 
2019/2020 

10 lejligheder med 
lavest udgift [kr.] 

3302,82 2654,23 2881,34 1510,30 1273,14 1823,89 

10 lejligheder med 
højeste udgift [kr.] 

6147,74 6054,77 5520,37 11804,57 10501,51 11757,33 

Forhold 1,9 2,3 1,9 7,8 8,2 6,4 
 
Tabel 4. forskellen på den gennemsnitlige arealspecifikke udgift for de 10 lejligheder, der betalte 
hhv. mindst og mest pr. m² med de to regnskabsformer. 

Gennemsnitlig 
udgift 

Dynamisk regnskab Traditionelt regnskab 
 

Afdeling og 
regnskabsperiode 

Svendborg 
2019 

Svendborg 
2020 

Valby 
2019/2020 

Svendborg 
2019 

Svendborg 
2020 

Valby 
2019/2020 

10 lejligheder med 
lavest udgift 

[kr./m²] 

54,71 42,39 43,74 22,65 17,58 22,89 

10 lejligheder med 
højeste udgift 

[kr./m²] 

67,96 65,76 66,02 155,03 126,33 148,61 

Forhold 1,2 1,6 1,5 6,8 7,2 6,5 
 
Figur 3 viser sammenhængen mellem udgiften i de to regnskabsformer. I Svendborg var der en 
svag stigende tendens, så en høj udgift i det dynamiske regnskab medførte en høj medianudgift 
i det traditionelle regnskab. I Valby var der ikke samme tendens.  
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Figur 3. Boxplots af udgiften i traditionelt regnskab grupperet efter udgiften i dynamisk regnskab. 
De sorte vandrette fede streger markerer medianen. De farvede kasser markerer 50% af 
observationerne, og stregerne over/under kasserne markerer de resterende 50%. Grupper med 
færre end fem observationer vises ikke pga. GDPR. 
 
Generelt set var der ringe sammenhæng mellem lejemålenes udgifter i de to regnskabsformer 
(Figur 3). Dvs. at lejemål med høje udgifter i det traditionelle regnskab kunne have lave udgifter 
i det dynamiske regnskab og omvendt.  
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5. Havde omfordeling af varmeudgiften social 
slagside? 

Når man skifter fra én regnskabsform til en anden, vil nogle beboeres varmeudgift falde, mens 
andre beboeres udgift vil stige. I dette afsnit er det undersøgt, om omfordelingen af udgifterne 
ramte nogle grupper af beboere hårdere end andre grupper. Dette er undersøgt ved at 
analysere omfordelingen i forhold til beboernes sociale forhold. Analysen er foretaget ved at 
sammenkæde varmeregnskabsdata med socioøkonomiske variable fra Danmarks statistik. 
Analysen blev lavet på anonymiserede data ved at lave regresionsanalyse (ordinary least 
squares), med forskellen på udgiften i de to regnskabsformer som afhængig variabel, og de 
socioøkonomiske variable som uafhængige variable.  
Tabel 5: Oversigt over den afhængige variabel og de uafhængige variable i analysen.    

 Valby Svendborg 

Variabel N Gennemsnit N Gennemsnit 
Forskel på dynamisk og traditionelt regnskab [kr.] (afhængig 

variabel) 
200 -434.26 162 443.23 

Husholdningstype og køn      
Enlig mand 24 12% 58 35.8% 
Enlig kvinde 70 35% 51 31.4% 

Enlig forsørger 30 15% 9 5.56% 
Par (gift/ugift) uden hjemmeboende børn   31 15% 32 19.75% 

Par (gift/ugift) med hjemmeboende barn/børn   45 22.5% 12 7.41% 
Husholdnings disponible indkomst      

Blandt laveste 20% af alle indkomster i analysen 25 12.5% 48 29.6% 
2. kvintil  25 12.5% 47 29% 
3. kvintil 42 21% 31 19.1% 
4. kvintil  46 23% 26 16% 

Blandt højeste 20% af alle indkomster i analysen 62 31% 10 6.1% 
Uddannelsesniveau for personen i husstanden med højeste 

indkomst 
    

Primær  64 32% 76 46.9% 
Sekundær  86 43% 67 41.3% 

Tertiær   50 25% 19 11.7% 
Arbejdsstatus for personen i husstanden med højeste indkomst      

Uden for arbejdsstyrken  98 52.4% 109 70.3% 
Arbejder (faglært/ufaglært) 47 25.13% 35 22.6% 

Selvstændig/leder 21 11.2% 4 2.6% 
Rutine ikke-manuel 21 11.2% 7 4.5% 

Lejlighedens areal (m2)     
≤ 80m2 128 64% 105 64.8% 
≥ 81m2 72 36% 87 35.2% 

 
Det blev undersøgt, om de socioøkonomiske variable (Tabel 5) havde en statistisk signifikant 
indflydelse på forskellen i beboernes udgifter i de to regnskabsformer. Analysen viste om de 
uafhængige variable havde indflydelse på hvor meget beboernes udgift til det dynamiske 
varmeregnskab var højere eller lavere end udgiften til det traditionelle regnskab. 
Med andre ord, hvor meget beboerne vandt eller tabte på det dynamiske regnskab. Grundlaget 
for analysen var data fra Valby og Svendborg (kun regnskabsperioden i 2019).  Data for de to 
afdelinger blev analyseret separat. 
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I analysen indgik kun lejligheder, der havde samme beboere igennem hele afregningsperioden, 
mens regnskaberne var baseret på samtlige lejligheder i de to boligforeninger. Derfor var den 
gennemsnitlige forskel på udgiften med de to regnskaber forskellig fra 0 (Tabel 5).  
 
Tabel 6 viser koefficienterne for regressionsanalysen i de to boligforeninger. I Valby havde 
ingen af de uafhængige variable statistisk signifikant indflydelse på hvor meget beboerne vandt 
eller tabte på det dynamiske regnskab. I Svendborg vandt enlige kvinder signifikant mere end 
enlige mænd på det dynamiske regnskab og beboere i lejligheder, der var større end 80 m² 
tabte signifikant mere end beboere i lejligheder mindre end 80 m². I analysen havde de andre 
variable ikke signifikant indflydelse (signifikansniveau=0,05) på hvor meget beboerne vandt eller 
tabte på det dynamiske varmeregnskab. 
 
Overordnet set, viste analysen at der var meget lidt social slagside i omfordelingen af 
udgifterne.  
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Tabel 6. Resultatet af regresionsanalysen af de socioøkonomiske faktorers indflydelse på 
omfordelingen.  

Variable Koefficient for 
Svendborg 

Standard 
fejl 

Koefficient 
for Valby 

Standard 
fejl 

Husholdningstype og køn (reference=enlig 
Mand) 

    

Enlig kvinde 0.261** -0.106 0.234 -0.386 
Enlig forsørger 0.16 -0.195 -0.135 -0.451 

Par (gift/ugift) uden hjemmeboende børn   0.0574 -0.148 0.442 -0.497 
Par (gift/ugift) med hjemmeboende 

barn/børn   -0.0112 -0.216 -0.369 -0.456 

Husholdnings disponible indkomst 
(reference= blandt 20% laveste) 

    

2. kvintil  0.166 -0.11 0.18 -0.434 
3. kvintil 0.204 -0.139 -0.0559 -0.385 
4. kvintil  0.184 -0.175 0.082 -0.419 

Blandt højeste 20% af alle indkomster i 
analysen 0.132 -0.27 -0.325 -0.457 

Uddannelsesniveau for personen i 
husstanden med højeste indkomst 

(reference= Primær) 
    

Sekundær  -0.113 -0.0912 -0.0206 -0.258 
Tertiær   -0.101 -0.143 -0.515 -0.322 

Arbejdsstatus for personen i husstanden 
med højeste indkomst (reference = 

Arbejder (faglært/ufaglært)) 
    

Uden for arbejdsstyrken  0.209* -0.121 -0.362 -0.301 
Selvstændig/leder 0.17 -0.286 0.301 -0.42 

Rutine ikke-manuel 0.00732 -0.241 0.0162 -0.413 
Lejlighedens areal (m2) (reference= <80 

m²) 
    

≥ 81m2 -0.303*** -0.0947 -0.365 -0.233 

Konstant  8.060*** -0.158 8.298*** -0.473 

     

Antal observationer 155  187  

Modellens R² 0.183  0.098  

Note: Den afhængige variable var logaritmen til Forskellen på dynamisk og traditionelt regnskab. For at 
undgå numeriske problemer, med negative værdier, blev der lagt en konstant til variablen inden log-
transformationen. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
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6. Sammenhængen mellem indeklima og 
varmeudgiften 

Boligernes gennemsnitstemperatur i varmesæsonen var stabil i de to varmesæsoner i 
Svendborg. Gennemsnitstemperaturen i de fleste lejligheder i Svendborg var mellem 20 °C og 
25 °C (Tabel 4). I Valby var fordelingen af gennemsnitstemperaturen højere end i Svendborg. 
Temperaturmålingerne fra nogle få lejligheder i Svendborg viste tegn på at nogle af målingerne 
var påvirket af direkte solstråling. Målingerne fra disse lejligheder blev udelukket fra den videre 
analyse.  

  
Figur 4. Fordeling af gennemsnitstemperaturer i de 2 afdelinger over hele varmesæsonen. 
 
I Figur 5. er lejlighederne opdelt efter den gennemsnitlige indetemperatur i varmesæsonen. I det 
traditionelle varmeregnskab i Svendborg steg medianudgiften med stigende 
gennemsnitstemperatur i begge varmesæsoner. I Valby var der ikke samme systematik.  
 
I Svendborg i 2019 var medianudgiften i det dynamiske varmeregnskab nogenlunde ens for 
lejligheder med en gennemsnitstemperatur på 19 °C - 22 °C. Herefter steg medianudgiften med 
gennemsnitstemperaturen. Spredningen i det traditionelle regnskab var generelt større end i det 
dynamiske. I lejligheder, der havde ens gennemsnitstemperatur, varierede udgiften i det 
traditionelle regnskab med mere end 100 kr/m² (i enkelt tilfælde tæt på 200 kr/m²). I det 
dynamiske regnskab var variationen typisk mindre end 30 kr/m².  
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Figur 5. Boxplots af varmeudgiften grupperet efter den gennemsnitlige indetemperatur i 
varmesæsonen. De sorte vandrette fede streger markerer medianen. De farvede kasser markerer 
50% af observationerne, og stregerne over/under kasserne markerer de resterende 50%.  
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7. Hvordan påvirkede regnskabsformen 
indeklimaet? 

Tidligere undersøgelser har vist, at måden at afregne varme på kan have stor indflydelse på 
indeklimaet i beboede lejligheder [4]. Når regnskabsformen skifter, vil det økonomiske 
incitament ændre sig, og dermed kan man forvente, at beboernes adfærd ændrer sig. Dette 
forudsætter dog, at beboerne forstår, hvordan det økonomiske incitament har ændret sig. Altså 
at de ved overgangen til dynamisk varmeregnskab betaler ud fra indeklimamålingerne i stedet 
for aflæsninger af varmefordelingsmålere på radiatorerne. I tre af de fire afdelinger, som blev 
afregnet efter dynamisk varmeregnskab, blev regnskabsformen indført et stykke tid efter 
monteringen af indeklimamålerne. Derfor foreligger der i de fleste afdelinger indeklimamålinger 
fra en periode forud for indførelsen af det dynamiske varmeregnskab, som kan bruges som 
reference til en sammenligning af indeklimamålingerne med og uden dynamisk varmeregnskab.  
 
Tabel 7 viser afdelingernes gennemsnitlige indetemperatur i perioderne med hhv. traditionelt og 
dynamisk varmeregnskab. Da afdelingen i Valby indførte dynamisk varmeregnskab, faldt 
indetemperaturen, mens det modsatte gjorde sig gældende i Haderslev. I Svendborg var der 
ingen forskel på temperaturen i perioderne med dynamisk og traditionelt varmeregnskab. 
Opgørelsen i Tabel 7 dækker over forskellige perioder, hvor forhold som f.eks. udetemperatur 
har været forskellige.  
 
Tabel 7. Den gennemsnitlige indetemperatur i opvarmningssæsonen i hele afdelingen  

Afdeling Gennemsnitlig indetemperatur med 
traditionelt regnskab [°C] 

Gennemsnitlig indetemperatur med 
dynamisk regnskab [°C] 

Valby 23,0 22,7 
Svendborg 22,1 22,1 
Haderslev 22,0 22,2 

 
Figur 5 viser sammenhængen mellem indetemperaturen og udetemperaturen i 
opvarmningssæsonen og sammenligner perioden med og uden dynamisk varmeregnskab. I 
Svendborg var forskellen på indetemperaturen i de to perioder lille. I Valby var der tendens til en 
lavere indetemperatur i perioden med dynamisk varmeregnskab, mens der var en svag tendens 
til det modsatte i Haderslev. Figur 5 giver en indikation af forskelle i indetemperaturen, men det 
er vigtigt at påpege, at figuren sammenligner forskellige perioder, hvor mange andre faktorer 
end regnskabsformen også kan have haft indflydelse på indeklimaet. F.eks. har beboernes 
hverdag i løbet af måleperioden været påvirket af forskellige restriktioner pga. Covid-19-
pandemien. Restriktionerne kan bl.a. have påvirket, hvor meget beboerne opholdt sig i 
lejlighederne og deres udluftningsadfærd. For at tage højde for dette, er måleperioden blevet 
opdelt efter graden af nedlukning af samfundet (Tabel 8). Perioderne blev defineret ud fra en 
detaljeret gennemgang af litteraturen og kommunikationen omkring Covid-19 fra ministerier og 
styrelser (se Bilag A).  
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Figur 5. Sammenligning af indetemperaturen i perioderne med forskellige regnskabsformer ved 
fast interval for udetemperaturen. Bredden af hvert boxplot er et udtryk for andelen af data i 
intervallet.  
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Tabel 8. definition af nedlukninger i forbindelse med Covid-19 pandemien. (Se Bilag A for en 
nærmere gennemgang) 

 
Figur 5 sammenligner indetemperaturen i perioderne med hhv. dynamisk og traditionelt 
varmeregnskab. Her er der til en vis grad taget højde for, at udetemperaturen var forskellig i 
perioderne med de to regnskabsformer. Men sammenligningen i figuren tager ikke hensyn til at 
beboerne i forskellige lejligheder kan have reageret forskelligt på ændringen i regnskabsformen. 
Desuden var indetemperaturen ikke kun påvirket af udetemperaturen. F.eks. er det nærliggende 
at tro, at nedlukningerne i forbindelse med Covid-19 kunne have påvirket temperaturen i 
lejlighederne, da det med stor sandsynlighed har haft indflydelse på, hvornår og hvor længe 
beboerne opholdt sig i deres boliger. Målingerne afslørede meget store forskelle på 
indeklimaforholdene i lejlighederne, og en gennemsnitsbetragtning over alle lejligheder (som 
den i Figur 5) giver dermed ikke nødvendigvis det fulde billede.  
 
For at korrigere for disse effekter, og dermed få et mere klart billede af regnskabsformens 
påvirkning, er der lavet statistiske modeller af indetemperaturen i lejlighederne i 
opvarmningssæsonen. Modellerne er såkaldte ”mixed effects”-modeller, som både tager 
hensyn til påvirkningerne fra vejret (faste effekter) og såvel forskelle i indeklimaet mellem 
lejlighederne som forskellige reaktioner på skiftet til dynamisk varmeregnskab (tilfældige 
effekter). En lineær mixed effects-model kan skrives som formel 1.  
 
Når indflydelsen af en variabel er ens i alle lejligheder, kalder man det en "fast effekt (fixed 
effect). Når indflydelsen af en variabel er unik for hver lejlighed, kaldes det en tilfældig effekt 
(random effect). Variabler, der indgår som både faste og tilfældige effekter, er kendt som 
blandede effekter (mixed effects). Den faste effekt beskriver boligernes gennemsnitlige respons, 
mens den tilfældige effekt kan forstås som den 'korrektion', der skal til for at modellere 
indetemperaturen i en individuel bolig [22].  
 
 

𝑦𝑦 = 𝑿𝑿𝐴𝐴 + 𝑹𝑹𝑐𝑐 + 𝜀𝜀             (1) 
Hvor,  
y er den observerede variabel, der modelleres  
X er er en matrice med observationer, der bruges til at modellere y 
A er en vektor, med koefficienter, til de faste effekter 
R er en designmatrice med de tilfældige effekter 
c er en vektor med koefficienter til de tilfældige effekter 
ԑ er en vektor med residualer for modellen 

Periode Nedlukning 
 Før 13-03-2020 Inden nedlukning 

14-03-2020 Til 26-05-2020 Hård nedlukning 
27-05-2020 Til 25-10-2020 Blød nedlukning 
26-10-2020 Til 05-04-2021 Hård nedlukning 
06-04-2021 Til 09-09-2021 Blød nedlukning 
10-09-2021 Til 29-11-2021 Efter nedlukning 
30-11-2021 Til 31-12-2021 Blød nedlukning 
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Observationerne kan ikke med rimelighed antages at være uafhængige af afdelingerne, da der 
kan være store forskelle på bygningernes egenskaber, beboersammensætning osv. Derfor er 
der lavet separate modeller for hver afdeling efter formel 1. Tabel 9 er en oversigt over variable, 
der indgik i modellerne for indetemperaturen. Både udetemperaturen og regnskabsformen 
indgik som fast og som tilfældig effekt og dermed er der taget højde for at begge variable kan 
have påvirket indetemperaturen forskelligt i de forskellige lejligheder. Desuden indgik 
vekselvirkningen mellem udetemperaturen og regnskabsformen som blandet effekt, og 
modellen tager dermed højde for, at udetemperaturen kan have haft forskellig påvirkning på 
indetemperaturen under de forskellige regnskabsformer. Af praktiske årsager1 indgik 
vindstyrken og nedlukningen kun som faste effekter, hvilket vil sige, at det antages, at vinden og 
nedlukningerne havde ens effekt på indetemperaturen i alle lejligheder i afdelingen. 
  
Alt databehandling og udledning af modellerne er lavet i statistikprogrammet R version 4.1.2 
[23]. 
 
Tabel 9. Oversigt over variable i modellerne for indetemperatur.  

Variabel Fast effekt Tilfældig effekt 
Udetemperatur X X 

regnskabsformen (Dynamisk eller traditionelt) X X 
Vekselvirkning mellem udetemperatur og regnskabsform X X 

Vindstyrken i m/s X  
Nedlukning (se Tabel 8) X  

 
Tabel 10 viser de faste effekter og standardafvigelsen for de tilfældige effekter for de tre 
afdelinger, som havde data nok til at lave modellerne. Skæring med y-aksen angiver den 
overordnede indetemperatur inden nedlukningerne, ved en udetemperatur på 0°C og en 
vindstyrke på 0 m/s. Koefficienterne for udetemperaturen og vindstyrke angiver stigningen i den 
overordnede indetemperatur ved hhv. 1 °C stigning i udetemperaturen og en stigning i 
vindstyrken på 1 m/s.   
 
Tabel 10. Koefficienter for de faste effekter og standardafvigelsen for de tilfældige effekter i 
modellen.  

Afdeling (antal 
lejligheder) 

 Haderslev (60) Valby (201) Svendborg (247) 

Effekter  Faste  Tilfældige 
Std. Afv. 

Faste  Tilfældige 
Std.  Afv. 

Faste  Tilfældige 
Std. Afv. 

Skæring med y-
aksen 

Dyn 22,0 1,43 22,1 1,20 21,9 1,31 
Trad 21,7 1,43 22,6 1,20 22,0 1,31 

Udetemperatur 
koefficient 

Dyn 0,045 0,06 0,079 0,06 0,052 0,08 
Trad 0,057 0,06 0,092 0,06 0,047 0,08 

Vindstyrke 
koefficient 

 -0,01 - -0,02 - -0,03 - 

Tillæg ved 
nedlukning [°C] 

Hård 0,05 - 0,42 - 0,09 - 
Blød 0,09 - 0,31 - -0,09 - 
Efter 0,13 - 0,02 - -0,21 - 

 
 

 
1 Udledningen af modeller, der var mere komplekse, end dem der er beskrevet her, havde problemer med at konvergere 
i nogle af afdelingerne.  
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Figur 6 viser et eksempel på en illustration af modellens faste og tilfældige effekter. Der var 
store forskelle på temperaturerne imellem lejlighederne (de grå linjer). De fleste lejligheder 
havde en positiv korrelation mellem inde- og udetemperaturen, mens enkelte havde en negativ 
sammenhæng, så indetemperaturen faldt med stigende udetemperatur. Den blå linje illustrerer 
den faste effekt – altså den overordnede sammenhæng mellem inde- og udetemperaturer i 
bygningen. Bilag B viser lignende figurer for andre kombinationer af nedlukningsstatus og 
regnskabsform for afdelingerne i Svendborg, Valby, og Haderslev.  

 
Figur 6. Illustration af modellens faste og tilfældige effekter for Svendborg under dynamisk 
varmeregnskab efter nedlukning i forbindelse med Covid-19. De grå stiplede linjer viser 
sammenhængen mellem ude- og indetemperaturen i de enkelte lejligheder (tilfældige effekter), og 
den blå linje viser den overordnede faste effekt for alle lejlighederne. Se Bilag B for lignende grafer 
for de andre afdelinger, regnskabsformer og nedlukningsstatus.   
  



 
 

26 EVALUERING AF PROJEKT DYNAMISK VARMEREGNSKAB - KVANTITATIV DEL 

 

Figur 7, Figur 8 og Figur 9 viser modellens faste effekter for afdelingerne i hhv. Svendborg, 
Valby og Haderslev. I Svendborg viste modellen, at der overordnet set var meget lille forskel på 
indetemperaturen under dynamisk og traditionelt varmeregnskab (Figur 7). Her havde 
regnskabsformen ikke en statistisk signifikant (Type II Wald chisquare tests) indflydelse på 
indetemperaturen. Desuden havde nedlukningerne i forbindelse med Covid-19 en relativt lille 
indflydelse på indetemperaturen.  
 
 
 

 
Figur 7. Illustration af de faste effekter for Svendborg. Vindstyrken er sat til 5 m/s.  
 
 
  

Svendborg 
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I Valby var indetemperaturen i perioden med dynamiske varmeregnskab statistisk signifikant 
lavere (Type II Wald chisquare tests) end under det traditionelle regnskab (Figur 8). Desuden 
havde udetemperaturen mindre indflydelse på indetemperaturen under dynamisk 
varmeregnskab sammenlignet med traditionelt varmegernskab (hældningen på grafen er lavere 
under dynamisk varmeregnskab). Indetemperaturerne i Valby var generelt højere end i 
Svendborg og Haderslev. Det er værd at bemærke, at det dynamiske varmeregnskab i Valby 
adskilte sig fra de andre boligorganisationer. I Valby var den øvre temperaturgrænse mellem 
fast betaling og et lille tillæg 1 °C højere end i Svendborg og Haderslev (hhv. 22°C, 21 °C og 21 
°C). 

 
Figur 8. Illustration af de faste effekter for Valby. Vindstyrken er sat til 5 m/s.  
 
 
 
  

Valby 
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Figur 9 viser modellens faste effekter i Haderslev. Her var indetemperaturen statistisk signifikant 
højere under dynamisk varmeregnskab end under traditionelt varmeregnskab. Der var ikke 
statistisk signifikant forskel på hældningen på grafen (sammenhængen mellem inde- og 
udetemperatur) mellem de to regnskabsformer.  
 
Bebyggelsen i Haderslev gennemgik en omfattende renovering inden indførelsen af dynamisk 
varmeregnskab, og her var hældningen på linjen mindre end i Valby. Med andre ord var 
indetemperaturen mindre påvirket af udetemperaturen i Haderslev, end den var i Valby. 
Indetemperaturen under det traditionelle varmeregnskab var generelt højere i Valby end i 
Haderslev. Under dynamisk varmeregnskab blev temperaturen højere i Haderslev, mens den 
blev lavere i Valby. Temperaturforskellen imellem de to afdelinger blev dermed mindre under 
dynamisk varmeregnskab end under traditionelt regnskab.  
 

 
Figur 9. Illustration af de faste effekter for Haderslev. Vindstyrken er sat til 5 m/s.  
 
I afdelingen med den højeste gennemsnitstemperatur var temperaturen lavere med dynamisk 
varmeregnskab end med traditionelt regnskab. I afdelingen med laveste 
gennemsnitstemperatur steg temperaturen ved indførelse af dynamisk varmeregnskab, og i den 
sidste afdeling kunne der ikke påvises en signifikant forskel på temperaturen under de to 
regnskabsformer. Statistiske modeller, der tog hensyn individuelle forskelle mellem lejligheder 
og til forskelle i udetemperatur, vindstyrke og Covid-19-nedlukning, resulterede i de samme 
tendenser. Dog var temperaturstigningen i Haderslev mindre end temperaturfaldet i Valby ved 
overgangen til dynamisk varmeregnskab.  
  
  

Haderslev 
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8. Steg det samlede varmeforbrug efter indførelse 
af dynamisk varmeregnskab? 

Datagrundlaget fra de fire boligforeninger muliggjorde ikke en præcis vurdering af dynamisk 
varmeregnskabs betydning for det samlede energiforbrug til opvarmning. I tre boligforeninger 
blev bygningerne renoveret samtidigt med indførelsen af dynamisk varmeregnskab. 
Boligforeningen i Svendborg indførte dynamisk varmeregnskab i forbindelse med en renovering 
og det er derfor ikke muligt at adskille effekten af renoveringen og effekten af regnskabsformen i 
Svendborg. I boligforeningen i Haderslev var det samlede varmeforbrug efter renoveringen ikke 
tilgængeligt. Det samme gjaldt for det samlede varmeforbrug inden indførelsen af dynamisk 
varmeregnskab i Brøndby.  
 
Figur 10 viser det samlede varmeforbrug for hele boligforeningen i hhv. Svendborg og Valby i 
forskellige år. Alle forbrug er graddagskorrigeret efter Teknologisk Instituts graddagesystem 
[24]. 
 
Det var ikke muligt at adskille effekten af renoveringen og effekten af regnskabsformen i 
Svendborg. Så selvom det samlede varmeforbrug for hele boligforeningen i Svendborg faldt, 
efter indførelse af dynamisk varmeregnskab (Figur 10), var det ikke muligt at afgøre hvor meget 
af faldet, der kunne tilskrives hhv. renoveringen og ændring i regnskabsform.  
 

 
Figur 10. Det samlede varmeforbrug i afdelingen i Svendborg (venstre) og afdelingen i Valby 
(højre). Varmeforbruget er graddagekorrigeret. Afdelingen i Svendborg blev renoveret i forbindelse 
med indførelse af det dynamiske varmeregnskab. Det formodes at noget eller hele faldet i 
varmeforbrug skyldes renoveringen. Varmeregnskabet i Svendborg blev opgjort for kalenderår, 
mens det i Valby blev opgjort i juni måned. 
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Afdelingen i Valby gennemgik en renovering i 2016 og indførte først dynamisk varmeregnskab 
tre år efter renoveringen. I løbet af 2018 fik beboerne adgang til visualiseringer af deres 
indeklimamålinger, inden det dynamiske varmeregnskab trådte i kraft. I denne periode 
(2018/2019) var forbruget 8% lavere end i 2017/2018. Forbruget i regnskabsperioden med 
dynamisk varmeregnskab var hhv. 7% lavere og 0,1% højere end i perioden med traditionelt 
regnskab (2017/2018). Ud fra varmeopgørelsen i Valby er der ikke noget, der tyder på, at 
regnskabsformen påvirker forbruget betydeligt. Men der er brug for flere undersøgelser i en 
længere periode for at kunne fastslå, om regnskabsformen påvirker afdelingernes samlede 
varmeforbrug.  
 

9. Begrænsninger  

Temperaturen, den relative fugtighed og CO₂-koncentrationen blev målt med én føler i hver 
lejlighed. Føleren var placeret et centralt sted, så den i videst muligt omfang registrerede de 
gennemsnitlige forhold i boligerne. Der kan være store forskelle på indeklimaet i forskellige rum 
i en bolig, og det er således ikke sikkert, at målingerne er repræsentative for forholdene i alle 
rummene i lejlighederne.  
 

10. Konklusion 

• Spredningen i udgifterne var større i det traditionelle varmeregnskab end i det 
dynamiske varmeregnskab. Dette gjaldt både den absolutte udgift (i kr.) og den 
arealspecifikke udgift (i kr/m²). 

• Der var ringe sammenhæng mellem temperaturen i lejlighederne og beboernes 
varmeudgift i det traditionelle varmeregnskab. I boliger med ens gennemsnitlige 
temperatur i varmesæsonen varierede varmeudgiften i det traditionelle regnskab med 
mere end 100 kr/m². I det dynamiske regnskab var variationen typisk mindre end 30 
kr/m². 

• Kun få af de socioøkonomiske variable, der indgik i undersøgelsen, havde statistisk 
signifikant indflydelse på hvor meget beboerne vandt eller tabte på det dynamiske 
varmeregnskab, i forhold til det traditionelle regnskab. 

• Der var ingen entydig indikation på, at beboerne havde højere temperatur i 
opvarmningssæsonen under dynamisk varmeregnskab sammenlignet med traditionelt 
varmeregnskab.  

• Det samlede varmeforbrug i afdelingen i Valby steg ikke, efter afdelingen gik fra 
traditionelt regnskab til dynamisk varmeregnskab.  
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 Bilag A Definition af Covid-19 nedlukningsperioder  

Dette bilag er baseret på kandidatspecialet ”Impact of the COVID19 lockdown on indoor air 
quality in social housing apartments in Denmark” [25].  
De politisk vedtagne restriktioner i forbindelse med Covid-19 påvirkede ikke indeklimaet i sig 
selv. Men restriktionerne ændrede sandsynligvis på brugen af boligerne og hvor lang tid 
beboerne opholder sig der, hvilket kan have haft store påvirkninger af indeklimaet.  
Det første tilfælde af Covid-19 i Danmark blev påvist d. 27. februar 2020 (Sundhedsstyrelsen 
2020a). Herefter spredte sygdommen sig hurtigt, og den 11. marts annoncerede den danske 
regering de første restriktioner, herunder forbud mod fysisk undervisning på skoler, lukning af 
alle ikke-kritiske indendørs offentlige institutioner og forskellige rejserestriktioner, der trådte i 
kraft fra den 13. til 16. marts (Regeringen 2020a). Sammen med lukning af grænserne for 
rejsende uden et anerkendt formål den 14. marts (Regeringen 2020c), markerede dette 
begyndelsen på epidemien i Danmark. 
På grund af forbedrede epidemiologiske parametre blev restriktionerne lempet i det sene forår 
og sommeren 2020. Fra midten af april fik børneinstitutioner og de yngste børn i skolerne lov til 
at genoptage fysisk fremmøde (Statsministeriet 2020a), efterfulgt af forskningsinstitutioner, 
forskellige liberale erhverv (Statsministeriet 2020b), og sundhedsvæsenet (Sundhedsstyrelsen 
2020c). Omkring midten af maj fik blandt andet mere af uddannelsessystemet, forhandlere og 
fritids- og professionel idræt lov til at genåbne (Regeringen 2020d). Ved udgangen af maj blev 
det tilladt for resten af uddannelses- og forskningsinstitutionerne at genoptage driften, der 
kræver fysisk tilstedeværelse, ligesom mange kulturelle og rekreative institutioner og aktiviteter 
(Regeringen 2020e). Generelt var lempelserne betinget af, at folk handlede 
”sundhedsmæssigt forsvarligt”. Epidemien aftog i løbet af sommeren 2020. Den 19. juni blev 
der indgået en bred politisk aftale om at give 700 mio. kr. med det formål at sætte skub i 
indenlandsk turisme og ferier, blandt andet hel eller delvis finansiering af offentlig transport, 
adgangsgebyrer til kulturinstitutioner og øget aktivitetsniveau i fritidsforeninger (f.eks. 
idrætsforeninger) (Erhvervsministeriet 2020; Kulturministeriet 2020). Disse tilbud blev brugt 
bredt (Transportministeriet 2020; Folketinget 2021; Baumgarten 2021; A. K. Andersen 2021; 
Jørgenssen 2021). 
Fra omkring begyndelsen af september 2020 til midten af januar 2021 steg de epidemiologiske 
parametre støt, hvilket førte til en tilsvarende støt genindførelse af restriktionerne, der fandt 
sted fra omkring midten af september til udgangen af december (Regeringen 2020f; 
Regeringen 2020g ; Regeringen 2020h; Statens Serum Institut 2021). Bortset fra trinvise 
lempelser af fysisk fremmøde i folkeskoler forblev disse restriktioner stort set uændrede indtil 
den 6. april (Regeringen 2020i; Regeringen 2021a; Regeringen 2021b; Regeringen 2021c), 
hvor de epidemiologiske parametre igen var faldet og stabiliseret på et håndterbart omfang 
(Statens Serum Institut 2021), og restriktionerne blev lempet endnu en gang. Lempelsen af 
restriktionerne fulgte stort set samme formel som tidligere: Unge skolebørn, friluftsliv og små 
butikker først, efterfulgt af ældre skolebørn, større butikker, liberale erhverv, sport og kulturelle 
og religiøse institutioner (Regeringen 2021c; Danmarks Radio 2021; Coronasmitte.dk 2021). 
Den 6. maj blev især rekreative restriktioner yderligere lempet, så restriktionerne næsten kun 
gjaldt store forsamlinger (fx koncertsale, indendørs faciliteter i zoologiske haver osv.) 
(Vestergaard 2021). Den 21. maj blev restriktioner for skolegang reelt afskaffet, mens 
restriktioner for faglige aktiviteter blev lempet i en sådan grad, at den eneste større restriktion, 
der stadig var gældende, var kravet om hjemmearbejde, hvor 20 % tilstedeværelse på 
arbejdspladsen blev tilladt fra den 21. maj, stigende til 100 % den 1. august (Vestergaard 
2021; Scheel 2021). I lyset af succesen fra den foregående sommer blev der den 19. maj 
indgået endnu en bred politisk aftale om en fordobling af indenlandsk turisme, som gav 1.650 
mio. kr. med det formål at fremme indenlandsk turisme (Finansministeriet 2021; Klærke og 
Eller 2021), hvilket indikerer fravær af nedlukning af samfundet. 
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Den 10. september 2021 – cirka 1 år og 6 måneder efter, at de første restriktioner blev indført 
– udløb klassificeringen af COVID19 som en ”kritisk trussel mod samfundet”, og dermed også 
alle restriktioner baseret på en sådan klassificering. Imidlertid var COVID 19 stadig 
klassificeret som en almindeligt farlig sygdom, og derfor kunne nogle lokale restriktioner og 
nationale restriktioner for immigration stadig gælde. Desuden ville situationen stadig være 
”stærkt overvåget” (Sundhedsministeriet 2021a; Pedersen 2021). Den 11. november blev 
COVID19 omklassificeret som en ”kritisk trussel mod samfundet” (Sundhedsministeriet 2021b), 
og den 29. november blev nationale restriktioner genindført (Erhvervsministeriet 2021). 
For at opsummere indledte Danmark med en relativt hård nedlukning i foråret 2020, som blev 
lempet til en blødere nedlukning den følgende sommer. Den hårde nedlukning vendte gradvist 
tilbage i efteråret 2020 og varede ved gennem vinteren 2021. I løbet af foråret 2021 blev 
restriktionerne igen lempet. I efteråret 2021 var restriktionerne reelt ophørt. I løbet af vinteren 
2021, blev en blød nedlukning genindført.  
Nedlukningsperioderne blev baseret på beskrivelsen af restriktionerne ovenfor, og blev 
defineret som beskrevet i tabellen neden for.  
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https://sum.dk/nyheder/2021/november/covid-19-er-igen-en-samfundskritisk-sygdom#%3A%7E%3Atext%3DP%5C%C3%5C%A5%5C%20baggrund%5C%20af%5C%20en%5C%20indstilling%2Chale%5C%20af%5C%20stigninger%5C%20i%5C%20indl%5C%C3%5C%A6ggelser
https://sum.dk/nyheder/2021/november/covid-19-er-igen-en-samfundskritisk-sygdom#%3A%7E%3Atext%3DP%5C%C3%5C%A5%5C%20baggrund%5C%20af%5C%20en%5C%20indstilling%2Chale%5C%20af%5C%20stigninger%5C%20i%5C%20indl%5C%C3%5C%A6ggelser
https://em.dk/nyhedsarkiv/2021/november/mundbind-og-coronapas-genindfoeres-i-dele-af-erhvervslivet-1/
https://em.dk/nyhedsarkiv/2021/november/mundbind-og-coronapas-genindfoeres-i-dele-af-erhvervslivet-1/
https://em.dk/nyhedsarkiv/2021/november/mundbind-og-coronapas-genindfoeres-i-dele-af-erhvervslivet-1/
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