
Værktøjer til udvikling af retvisende energiindikatorer

Sæt tal på energipræstationen 
med retvisende nøgletal



Måske kender I udtrykket ”You cannot manage what 
you cannot measure” eller ”If you can measure it, you 
can improve it”. Det er en af Peter Druckers læresætnin-
ger indenfor moderne ledelsesfilosofi, og sætningen er 
også relevant, når det kommer til arbejde med energi- 
effektivisering og energinøgletal.

Ikke desto mindre er der en tendens til, at simple nøgle- 
tal udtrykt ved energiforbrug pr. produceret ton, m3 eller 
stk. – også kaldet specifikke nøgletal – er den mest frem- 
herskende metode til at monitorere virksomheders 
energipræstation. Ofte anvendes de specifikke nøgletal 
også til at opgøre om energisparetiltag giver de ønskede 
resultater. De fleste virksomheder vil imidlertid opnå et 
langt mere retvisende billede af deres energipræstation 
ved at anvende metoder, som baserer sig på, hvad der 
reelt påvirker virksomhedens energiforbrug. Samme 
metode kan anvendes til at opgøre resultater af energi- 
sparetiltag og meget andet.

Temahæftet omhandler metoder til at etablere retvisen-
de nøgletal, på engelsk kaldet ”Energy Performance 
Indicators” eller blot EnPI.

Hvad kan I opnå ved at anvende retvisende nøgletal?
Retvisende nøgletal, EnPI, giver virksomheden mulig-
hed for at:

• Vurdere om virksomheden er blevet mere energi-
 effektiv sammenlignet med referenceåret
• Udvikle trends for energiforbruget der afspejler 

sæsonudsving eller ændringer i driftsparametre.
• Allokere energiomkostningerne til afdelinger/
 processer og produkter
• Identificere energispild
• Hvordan udviklingen i det fremtidige energiforbrug 

vil være, hvis der ændres i produktionen eller 
 gennemføres energisparetiltag
• Budgettere mere realistisk
• Understøtte arbejdet med systematisk vedlige-
 holdelse
• Understøtte kvalitetssystemer ved at øge kvaliteten 

af data til processtyring  
• Gennemføre benchmarking med lignende 
 produktionssteder
• Opsætte mål for energieffektiviteten 
• Måle effektiviteten af projekter for energirigtig
 adfærd
• Give mulighed for objektiv feedback/information til 

operatører, afdelingsledere og ledelse vedrørende 
energieffektiviteten

Skab bedre energinøgletal 
– og dermed bedre beslutningsgrundlag
for jeres energieffektiviseringsarbejde
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Vidste du …
• At når I anvender specifikke nøgletal, så 

antager I indirekte, at tomgangsforbruget i 
virksomheden er lig 0? 

 Og det er sjældent tilfældet.
• At det ofte slet ikke er det producerede 

antal eller -mængde, som er primær driver 
af energiforbruget i virksomheden?



Fundamentet i at udvikle et godt og retvisende energi- 
nøgletal, EnPI, er at finde ud af, hvad der påvirker ener-
giforbruget i virksomheden. 

Vi kender det fra bygningers energiforbrug: Her ved vi, 
at vejret har betydning for, hvor meget energi der skal 
bruges for at opvarme eller afkøle bygningen. Derfor 
indgår graddage i EnPI for bygningers varmeforbrug. 
Graddage-korrektion gør det muligt at sammenligne 
varmeforbruget år for år, selvom vejret varierer, og grad-
dage-korrektionen gør, at vi ikke behøver at bruge vejret 
som ”undskyldning”, når vi skal forklare udviklingen i 
varmenøgletallet for bygningen. Graddage-korrektion er 
et eksempel på en simpel form for EnPI.

Graddage og vejrlig er blot eksempler på forhold, som 
kan have indflydelse på energiforbruget. 
Andre eksempler er:

• Produktionsmix – og mængder af de enkelte 
 produkttyper
• Driftstimer på nøgleudstyr
• Fugtighed i råmateriale
• Mængde af bestemte typer af råmateriale
• Temperatur på materialer eller processer
• Forskellige driftsparametre i den energi-
 forbrugende proces
• Og meget andet

Metoder til udvikling af nøgletal
I skemaet nederst på siden er vist de mest almindelige 
måder at lave energinøgletal. På side 6 og 7 ser du, 
hvordan du udvikler normaliserede EnPI, som typisk er 
den metode, der giver de mest retvisende EnPI. 

Find ud af hvad der påvirker energiforbruget
– det er indgangsvinklen til gode energinøgletal

 Metode Kendetegn ved Metoden Fordele Ulemper

 Faktisk målt 
 forbrug

Det faktisk målte forbrug, som det kan 
aflæses på måleren, og hvor der ikke 
korrigeres for noget

• Der bliver holdt øje med data, som 
svarer til det der bliver betalt for

• Lille datamængde

• Siger ikke noget om energieffektiviteten
• Rummer ikke forklaringer på hvorfor energi-

forbruget udvikler sig som det gør

 Specifikt 
 energiforbrug

Energiforbruget sættes i forhold til 
fx produktionsaktiviteten i form af et 
nøgletal for kWh pr. ton, m3, stk. eller 
tilsvarende

• Letforståelig,  og umiddelbart logisk, 
måde at korrigere energiforbruget på

• Læner sig ofte opad nøgletal som 
anvendes i økonomifunktionen eller 
virksomhedens øvrige KPI’er 

• Kan give vildledende info om energieffek- 
tiviteten, fordi der ikke tages højde for fakto-
rer, som reelt påvirker energiforbruget

• Rummer ikke forklaringer på hvorfor energi-
forbruget udvikler sig som det gør

 Normaliserede 
 energinøgletal

Energiforbruget korrigeres for faktorer, 
som har vist sig at have indflydelse på 
energiforbruget. Typisk ved brug af 
regressionsteknik

• Giver reel info om energieffektiviteten
• Rummer forklaringer på hvorfor ener-

giforbruget udvikler sig som det gør

• Kan virke kompleks, og er ikke så let at for-
midle som de velkendte specifikke nøgletal

• Kræver at der er data til rådighed for fakto-
rer, som energiforbruget skal korrigeres for

Vidste du …
• At der er mange typer af energiforbrug, 
 som påvirkes af vejret? Fx energi til tørre-
 processer eller til drift af køleanlæg.
• At I sagtens kan udvikle EnPI, som tager 

højde for flere faktorer på én gang?



CASE · Fødevarevirksomhed satte fokus på 
energirigtig adfærd

En stor del af energiforbruget i virksomheder kan spares 
ved at ændre på adfærd. Det erfarede en dansk føde-
varevirksomhed, som i et år satte ekstra fokus på energi-
rigtig adfærd for at spare på både el, varme og vand.

Adfærdskampagnen omfattede blandt andet en syste-
matisk tilgang til at samle op på forslag fra medarbej-
derne. Det blev prioriteret højt, at der faktisk blev gjort 
noget ved de ideer, som medarbejderne kom med, og 
gode forslag blev belønnet med præmier. Kampagnen 
samt implementering af nogle større tekniske tiltag 
førte til, at virksomheden opnåede et resultat på over 
700.000 kr. om året på bundlinjen.

Opgørelse af mange små tiltag, som der ofte er tale om i 
forbindelse med adfærdskampagner, stiller krav til valide 
energinøgletal, så der kan være troværdighed omkring 
resultaterne. Derfor havde virksomheden forud for kam-
pagnen undersøgt, hvilke faktorer, der påvirkede deres 
el-, varme- og vandforbrug. Indtil da havde virksomheden 
blot målt på forbruget pr. produceret ton. El, varme og 
vand blev analyseret hver for sig ved hjælp af regres- 
sionsanalyse. Det viste sig faktisk, at de producerede kg 
slet ikke skulle tages med i fx el-nøgletallet. I stedet var 
det de indstemplede arbejdstimer og antallet af køle-
graddage, som havde størst indflydelse på elforbruget, 

og som derfor endte med at indgå i nøgletal og baseline- 
beregning for el. I graferne nederst på siden ses det 
også visuelt, at især kølegraddage har stor indflydelse 
på elforbruget. Det hænger sammen med, at en stor del 
af elforbruget går til drift af køleanlæg, hvor udetempe-
raturen betyder noget for kondensatorens afgivelse af 
varme til omgivelserne.

I kampagneperioden var der en periode med faldende 
produktionsaktivitet i et fabriksområde.

Hvis virksomheden havde anvendt nøgletal målt i kWh 
pr. ton til opgørelse af kampagnens resultat for dette 
fabriksområde, ville resultatet have set således ud:

Nøgletal i baselineperiode: 0,213 kWh/kg
Nøgletal i opgørelsesperiode: 0,211 kWh/kg

Det vil sige et stort set uændret nøgletal til trods for de 
gennemførte tiltag. Problemet er, at det fastholdte nøgle- 
tal blot skyldes den lavere produktionsaktivitet, idet 
grundlastforbruget er fordelt på færre kg.

Ved at anvende nøgletal baseret på regression, som 
vist på side 6, kunne resultatet i stedet opgøres til en 
elbesparelse på 3,6%.
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CASE · Idé-Pro knækkede koden til 
optimering af gasforbruget – og opnåede
et operationelt værktøj til driftsstyring

Idé-Pro er en af Europas førende producenter af proto-
typer og mindre serier i plast, letmetal og i de opskum-
mede materialer EPS (Expanded polystyrene) og EPP 
(Expanded polypropylen).

Idé-Pro arbejder målrettet og systematisk med energi-
optimering og har nedsat et energiteam, som evaluerer 
energinøgletal månedligt.

I produktionen anvendes gas til at fremstille proces-
damp, som bruges til produktion af opskummede 
materialer. 

Idé-Pro startede med et nøgletal for gas, som var base-
ret på den samlede produktionsmængde af opskum-
mede materialer. Her var der store, uforklarlige udsving 
i energipræstationen måned for måned, som gjorde 
nøgletallet uanvendeligt. Mistanken blev rettet mod de 
to hovedtyper EPS og EPP, og gættet var at EPP kræve-
de dobbelt så meget gas pr. kg i forhold til EPS. Dermed 
ville fordelingen mellem de to typer have stor betydning 
for gasforbruget.

Ved at gennemføre multibel regressionsanalyse for 
gasforbrugets variation som følge af de producerede 
mængder af EPP og EPS viste det sig, at gasforbruget 
for EPP var hele 14 gange større end for EPS. Den 
eksisterende model med samlet produktionsmængde 
havde således ikke den fornødne kompleksitet.

Den model, som viste sig at være bedst var:

Gasforbrug=0,46×EPP[liter]+0,03×EPS[liter]

Modellen repræsenterer en periode efter at der er sket 
optimeringer, hvilket kommer til udtryk ved, at grundlast-
forbruget er stort set lig 0.

Modellens egnethed blev 
vurderet ud fra følgende:

1. Validitetsovervejelser i form af tal for 
 R2 og p-værdier, som fortæller noget om, 
 hvor stor en del af variationerne i gasforbruget, 

som modellen kan forklare samt hvor signifikante 
modellens variable er. 

2. Troværdighed af de forklarende faktorer – fx ved at 
vurdere fortegn for koefficienter og deres størrelse 
ud fra kendskabet til produktionsprocessen.

3. Troværdighed i forhold til virksomhedens udvikling 
af teknik og ændringer i produktionsprocessen.

Konklusionen hos Idé-Pro er klar:
Hvis du skal arbejde med energinøgletal, så gør det 
ordentligt! Når modellen afspejler kompleksiteten af 
produktionen tilstrækkeligt, er energinøgletal et værdi-
fuldt styringsværktøj.

Faktisk kan modellen for gasforbruget bruges til andet 
end at optimere energiforbruget. Der er af og til proble-
mer med at holde damptrykket i produktionen, når alle 
maskiner til opskummede materialer er i drift. Den nye 
model for gasforbruget viser sig at være velegnet til at 
belyse, om årsagen til lavt damptryk ligger i kapacitets-
begrænsninger.
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Sådan kommer I frem til nøgletallene
– og får en basis for at opgøre energibesparelser

Tid N-gas kWh, Egas Graddage, HDD Produktion ton, P

Jan 17 139070 398 2050

Feb 17 149622 410 2130

Mar 17 124672 249 1872

Apr 17 118528 197 1788

Maj 17 116611 95 1650

Juni 17 118359 39 2130

Juli 17 107267 29 1800

Aug 17 76861 25 1340

Sep 17 87981 59 1290

Okt 17 83215 156 1180

Nov 17 90954 348 1250

Hust at …
• Alle data i din regression skal have samme 

tidsopløsning
• Kvalitetssikre data, så der ikke er huller i 

datasættene
• ”Unormale” data skal indgå i analysen, 
 medmindre I ved, at der er tale om målefejl
• Du behøver ikke at købe avanceret software 

for at foretage regressionsanalyse. 
 Excel har indbygget regressionsværktøj

E_gas [kWh]=45,6×350+52,6×2.100+12.803[kWh]=139.211 kWh

E_gas [kWh]=45,6×HDD+52,6×P [ton]+12.803[kWh] 

De normaliserede EnPI fremkommer ved at foretage en 
regressionsanalyse på et datasæt bestående af:

• Energiforbrug, hvor hver energikilde (el, gas, fjern-
varme mv.) analyseres for sig

• Data for faktorer, som forventes at påvirke energi-
forbruget (fx produktionsmix, graddage, fugtighed i 
råvare mv.)

Det er vigtigt, at alle data i analysen har samme tids-
opløsning. Det vil sige, at hvis du har energiforbrug på 
timebasis og graddagedata på ugebasis, så er du nødt 
til først at akkumulere data for energiforbruget, så det 
også er på ugebasis. Tilsvarende for de øvrige data.

Hvad giver regressionsanalysen svar på?
Når I har foretaget regression på datasættet, kan I 
udlede af resultatet:

• Hvilke faktorer i jeres datasæt, som er væsentlige at 
have med i jeres EnPI

• Hvilke I kan udelade, fordi faktoren ikke påvirker 
energiforbruget

• Hvordan en baseline kan defineres for en valgt 
referenceperiode. Jeres fremtidige energiforbrug 
sammenlignes med denne baseline fremadrettet, 

indtil der sker større ændringer, som skaber behov 
for at lave en ny baseline

Eksempel:
En virksomhed har vurderet og analyseret, at deres 
naturgasforbrug afhænger af graddage og produceret 
mængde i ton. Datasættet er:

Regressionsresultatet for dette datasæt viser følgende 
sammenhæng mellem naturgasforbrug, graddage og 
produktion:

Dette er samtidig baseline-formlen for år 2017.
I marts 2018 brugte virksomheden 130.000 kWh ved en 
produktion på 2.100 ton og med et graddagetal på 350. 
Har virksomheden i marts 2018 haft en bedre energi-
effektivitet end i 2017?

Det beregnes således:

Det forventede gasforbrug er således 139.211 kWh, og 
virksomheden har kun brugt 130.000 kWh. Dermed har 
virksomheden en højere energieffektivitet i marts 2018 
end i 2017.



Når I skal i gang med at udvikle retvisende EnPI baseret 
på regression, så kommer her en række anbefalinger til, 
hvordan I kan gå frem:

1. Start med at diskutere internt, hvad jeres EnPI skal 
bruges til. Vil I kunne forklare udviklingen i jeres 
energiforbrug?, efterleve krav i fx ISO 50001?, veri-
ficere energisparetiltag? Måske har I flere ønsker. 
Men jo bedre I har styr på hvad I vil, des bedre 
mulighed har I for at ”ramme plet på skiven”.

2. Vær grundig i jeres overvejelser omkring, hvilke fak-
torer, der påvirker jeres energiforbrug. Måske bliver 
listen lang – og så kan I sidenhen sortere i det. Lis-
ten kan samtidig tjene som et godt udgangspunkt 
for at lede efter mulige tiltag til energibesparelser. 

3. Involver gerne flere i organisationen i at drøfte 
faktorer, som påvirker energiforbruget. De forskellige 
”kasketter” i virksomheden kan bidrage med forskel-
lige syn på sagen.

4. Det kan meget vel ske, at I får listet faktorer, som I 
ikke har data for lige nu. Lad ikke dette stå i vejen for 
at komme i gang. Start med de data I har!

5. Du kan finde klimadata på degreedays.net. Her er 
der også hjælp at hente i forhold til vejledning om 
regressionsanalyse.

6. Afvej at udgifter til nye målere og dataindsamling i 
det hele taget skal stå i et fornuftigt forhold til den 
gevinst der potentielt kan være at hente ved at spare 
energi. Jo større potentiale, des større indsats er det 
værd at investere.

7. Vær opmærksom på, at der kan være forskellige 
behov at tilgodese i organisationen, når I kommuni-
kerer om EnPI. Tænk over hvordan I bedst kommuni-
kerer for at skabe motivation og grundlag for beslut-
ninger på forskellige niveauer i organisationen.

Sådan kommer I frem til nøgletallene
– og får en basis for at opgøre energibesparelser

En praktisk guide til at komme godt i gang
– og gode råd til anvendelse af metoden

Vidste du …
• At EnPI ved regression, som beskrevet i 

dette temahæfte, efterlever kravene om 
energinøgletal i energiledelsesstandarden 
ISO 50001?

• At du kan læse mere om metoderne i dette 
temahæfte i standarderne ISO 50006, ISO 
50015 og ISO 17747, som samtidig alle 
understøtter kravene i ISO 50001?

Hvad påvirker
energi-

forbruget?

Produktions-
chefen?

Kvalitets-
chefen?

Økonomi-
chefen?

Vedlige-
holds-

chefen?

Miljø-
chefen?
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Få mere at vide
– på SparEnergi.dk/erhverv

Fo
to

s:
 E

ne
rg

is
ty

re
ls

en
 o

g 
C

ol
ou

rb
ox

På SparEnergi.dk/erhverv finder I bl.a.:

• Tjeklister til energieffektivisering
• Kravspecifikationer til udstyr
• Analyser af potentialet for effektivisering af dansk erhvervsliv
• Øvrige temahæfter i denne serie

Serien af temahæfter omfatter bl.a.:
• Energieffektivisering af inddampnings-, tørrings- og destillationsanlæg
• Vurder økonomien ved investeringer i energieffektivisering
• Energieffektivisering af ventilations- og udsugningsanlæg
• Energieffektivisering af køle-, trykluft- og vakuumanlæg
• Energieffektivisering af ovne og smelteprocesser
• Energiledelse og medarbejderinddragelse
• Energibesparelser er mere end energi
• LEAN og produktivitet

CASE · Skift til LED-lys i en tøjbutik 
betyder meget mere end bare 
en lavere elregning

CASE · Isolering af tekniske installationer
medførte en vifte af forbedringer

I fødevareindustrien anvendes der store mængder 
varmt vand til rengøring for at undgå bakterievækst og 
sikre god hygiejne i fødevareproduktionen.

Derfor er der ofte store energibesparelser at hente ved 
at sørge for, at isoleringen af de tekniske installationer 
til produktion af damp og varmt vand er tilstrækkelig tyk 
og i vedligeholdsmæssig god stand.

En større dansk fødevarevirksomhed foretog en gen-
nemgang af isoleringen på varmtvands- og dampinstal-
lationerne i kedelrummet. Nogle steder viste det sig, at 
isoleringen var i dårlig stand eller mangelfuld. Derfor 
blev det besluttet at investere i bedre isolering for at 
spare naturgas.

Da opgraderingen af den tekniske isolering var tilende-
bragt, viste det sig hurtigt, at temperaturen i kedelrum-
met faldt betragteligt som følge af, at der ikke længere 
blev afgivet store mængder varme til lokalet.

Det gav anledning til eftertanke, idet der som følge af 
den tekniske isolering var opnået meget mere end bare 
energibesparelser:

• Som følge af varmen i kedelrummet havde det 
ofte været nødvendigt at åbne døren ud til det fri 
for at kunne udholde at arbejde i lokalet. En åben 
dør betød også adgang for skadedyr som fx rotter, 
hvilket er kritisk i fødevarevirksomheder. Med lavere 
rumtemperatur var det ikke længere nødvendigt at 
have åbentstående dør.

• Den lavere temperatur i lokalet medførte bedre 
arbejdsmiljø, da det tidligere var svært at holde til at 
arbejde i lokalet. 

• Eltavlerne er placeret i kedelrummet. Den lavere 
rumtemperatur medfører mindre slid på tavlerne og 
dermed lavere vedligeholdsudgifter.

Vedligeholdschefen vurderede værdien af de opnåede 
forbedringer ud fra metoden ”Værdisætning af NEB’er 
ved vurdering”, som du kan læse mere om på næste 
side. Resultatet af vurderingen ses i skemaet.

Resultatet kan tolkes således, at NEB’erne tilsammen 
udgjorde større værdi og betydning for virksomheden 
end selve energibesparelsen (indeks 100), som var 
udgangspunktet for at sætte tiltaget i gang.

Selv om metoden ikke er nøjagtig i forhold til kroner og 
ører for NEB’erne, så giver den et værdifuldt indspark 
til beslutningsprocessen, hvis NEB’erne inddrages 
allerede her.

Udsigten til at spare penge på 
elregningen er måske nok hoved-

årsagen til at mange butikker skifter 
deres halogenbelysning ud til LED-be-

lysning. Men der er mange andre fordele, 
som bør tages med i regnestykket.

Hvad kan butikker opnå udover energibesparelser 
ved at skifte fra halogenlys til LED?

1. LED-lys har længere levetid end halogenlys. Det 
betyder, at omkostningerne til udskiftning af lyskil-
derne bliver mindre målt over tid. Og det er ikke kun 
selve udgiften til lyskilden, for der spares også tid og 
”bøvl” i forbindelse med de færre skift.

2. LED-lys afgiver mindre varme end halogenlys. 
Dermed opnås en direkte besparelse på energi til 
aircondition om sommeren. Til gengæld er varme-
bidraget fra lamperne mindre om vinteren. Men el 
er en dyr varmekilde, så også her er det en fordel at 
lyskilderne afgiver mindre varme.

3. LED får ikke tøjet til at falme i samme omfang som 
nogle typer halogenlys. Dermed vil der på sigt være 
et mindre spild i form af tøj, som bliver usalgbart el-
ler må sættes ned i pris på grund af, at det er falmet.

4. Der er mindre risiko for brand i LED-belysningsan-
læg end i halogenbelysningsanlæg, igen på grund 
af den mindre afgivelse af varme.

5. I butikker uden aircondition vil den mindre varme-
afgivelse opleves som en bedre komfort i butikken 
– både for kunden, som måske vil blive og handle i 
længere tid … og for dem der er med og bliver utål-
modige af at sidde og vente i varmen.

6. LED kan bidrage til et grønnere image for butikken.

Nogle af disse NEB’er kan værdisættes direkte, fx de 
mindre omkostninger til udskiftning af lyskilder og til 
aircondition. Andre NEB’er fra eksemplet er sværere at 
sætte værdi på, da de har mere kvalitativ karakter.

Sådan er det ofte. Du kan læse mere om værdisætning 
af begge typer NEB på side 6 og 7.

Tiltag NEB
Værdi tillagt denne NEB
(hvor energibesparelsen er indeks 100)

Teknisk isolering af 
rør og dampinstallationer

Mindre risiko for skadedyr, fordi dør til kedelrum kan holdes lukket 100

Bedre arbejdsmiljø på grund af lavere rumtemperatur 100

Mindre vedligehold på eltavler 50
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Nogle gange er det udsigten til en energibesparelse, 
der driver motivationen for at investere. Andre gange er 
energibesparelsen blot én af flere gevinster – og ofte 
er energibesparelsen i virkeligheden sekundær. For 
eksempel kan det være muligheden for at opnå større 
komfort eller et bedre arbejdsmiljø, som udløser beslut- 
ningen om at etablere et nyt og mere energieffektivt 
ventilationsanlæg i en virksomhed.

Som energiansvarlig i virksomheden er det naturligt at 
have fokus på energibesparelsen og den deraf afledte 
tilbagebetalingstid. Ved at have øje for alle de andre 
effekter, som en investering i energieffektivisering fører 
med sig, opnås et bredere billede af investeringens 
fordele og evt. ulemper.

Tilsammen kan det være løftestang for at flytte flere 
energispareprojekter fra skrivebordsskuffen til at blive 
ført ud i livet.

Få overblik over de mulige sidegevinster
Eksempler på sidegevinster kan være:

• Lavere vedligeholdsomkostninger i form af interne 
arbejdstimer, materielle vedligeholdsomkostninger 
og eksternt udførte reparationer

• Større komfort
• Bedre arbejdsmiljø / sikkerhed
• Større fleksibilitet i produktionen
• Mindre materialebehov i produktionen
• … Og meget andet

Sidegevinsterne benævnes også ”non energy benefits”, 
eller blot NEB. Denne betegnelse vil blive benyttet i 
dette temahæfte. 

Især i USA er der gennemført mange studier og under-
søgelser af, hvilke NEB’er virksomheder har opnået som 
følge af at investere i energieffektivisering.

I dansk regi er der indenfor ELFORSK-programmet* 
udviklet en database med mere end 100 eksempler, 
hvor energispareprojekter har medført NEB’er. I data- 
basen er der både data for, hvilke typer af NEB’er virk-
somhederne har opnået, og der er også sat værdi på 
NEB’erne.

Det danske ELFORSK-projekt om NEB’er samler op 
på 23 undersøgelser fra ind- og udland om emnet og 
kategoriserer på den baggrund NEB’erne i de organisa-
toriske områder og temaer, som ses i skemaet nederst 
på siden.

I NEB-databasen er energieffektiviserings-tiltagene delt 
ind efter, hvilken type virksomhed, der har gennemført 
tiltagene og hvilken type tiltag, der er tale om.

Formålet er at gøre det let for brugere af databasen at 
finde tiltag eller virksomheder, som er sammenlignelige 
med ens eget eksempel.

Nogle NEB’er er lette at sætte værdi på – andre er svære. 
På side 6 og 7 gennemgås metoder til at værdisætte 
NEB’er, herunder også den metode, som ligger til grund 
for værdisætningen af eksemplerne i NEB-databasen.

Brug sidegevinsterne som løftestang
for energieffektivisering
– de kan i sidste ende have større betydning

Få glæde af andres erfaringer
– der kan være inspiration at hente til 
jeres egne projekter

* ELFORSK-projektet “Energieffektivitet er mere end energi (1 og 2)

Effektivitet og kvalitet Salg Arbejdsmiljø og sikkerhed Eksternt miljø og ressourcer

• Fleksibilitet i produktionen
• Materialeforbrug
• Nødvendig arbejdskraft
• Pladsbehov
• Produktivitet
• Produktkvalitet
• Uplanlagt nedetid
• Øget produktionskapacitet
• Øvrige

• Bedre energimærke på bygningen
• Bæredygtighed
• Bygningens ydre
• Kundetilfredshed/loyalitet
• Opmærksomhed
• Unique selling point
• Øvrige

• Dampe/fugt/skimmelsvamp
• Luft/støv
• Lyd/støj
• Lys
• Medarbejdergennemstrømning
• Rumtemperatur
• Sikkerhed
• Stress
• Træk
• Tunge løft
• Øvrige

• Affald
• Andre drivhusgasser
• Andre emissioner
• CO2-emissioner
• Selvforsyningsgrad
• Øvrige

* ELFORSK er Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram. 
Programmet støtter udvikling af innovative energieffektive grønne løsninger.

Energi-
besparelser

Højere
produktivitet

Lavere
vedligeholds-

omkostn.

Større
produktions-

volumen

Længere
levetid på 

udstyr

Mindre 
sygefravær

Miljø-
forbedringer

Større
komfort
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Vidste du …
• At værdien af sidegevinsterne til energi-
 spareprojekter ofte er flere* gange større 
 end selve energibesparelsen?
• At du også kan ”opdage” energibesparelser 

som sidegevinst til en lang række andre 
optimeringsprojekter?

Vidste du …
• At du kan få adgang til andres erfaringer med 

NEB via databasen neb.teknologisk.dk?
• At du selv kan bidrage med eksempler til 
 databasen, så erfaringsgrundlaget vokser 

sig større?

Værdisætning af sidegevinster til energispareprojekter

Energibesparelser er 

mere end energi

FÅ SVAR PÅ …
hvorfor værdien af side-

gevinster ofte er større end 
selve energibesparelsen

http://SparEnergi.dk/erhverv
http://SparEnergi.dk/erhverv

