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1. Problemformulering 

Projektet har til formål at skabe drejebogen for et værktøj, hvis hovedformål er at visualisere og 

forståeliggøre vanskelig by-, og bygningsmæssig data for beslutningstagere. Beslutningstagere 

omfatter parter som kommune, bygningsejere og borgere. Den beskrevne data omhandler 

energiforbrug, dagslysfaktorer, potentialer for grønne løsninger (sol, vind grønne tage) m.m. 

Visualiseringen skal foregår fra det store perspektiv (byplan), ned til gadeplan og videre ind i 

selve bygningen.  

Det konkrete resultat af denne opgave bliver at definere den fremadrettede fremgangsmåde for 

udviklingen af et webbaseret beslutnings- og visualiseringsværktøj. 

Der vil i opgaven blive uddybet hvilke elementer der vil indgå i det endelige værktøj, og hvordan 

disse inkorporeres. Det vil blive beskrevet hvordan byplansmodeller (3D-bymodeller), 3D-

Bygningsmodeller (CAD/BIM-modeller) og bygningsberegninger (Be10, Ecotect eller lign.) 

indgår i den samlede visualisering. Inddragelser af databaser som BBR-registret vil også blive 

berørt.  

Til sidste vil bygningen på Ryesgade 30, København N, og det tilstødende byområde indgå som et 

eksempel for visualisering af disse data. 
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2. Indledning 

Klimaproblematikken i nutidens Danmark er i løbet af de sidste 10 år kommet mere og mere i 

fokus. Den almene dansker tager varme, el og rent vand som en selvfølge i dagligdagen, hvilket er 

en dejlig luksus. Faktum er, at verdens resourser bliver færre og færre, og vores klima betaler 

hårdt for det. 

 

Figur 1: Energifordeling på anvendelser (2011)1 

I Danmark er vores forbrug således at 26% går til transport, 39% går til erhverv og 28% går til at 

varme vores boliger op (se Figur 1). Ca. 15 % af vores energi kommer fra vedvarende energi som 

i Danmark primært er fra vindmøller og afbrænding af biomasse (træ, halm og bionedbrydeligt 

affald), men størstedelen kommer stadig af fossile brændsler som olie og naturgas (se Figur 2).  

 

 

Figur 2: Produktion af primær energi (2011)2 

                                                                    
1 Energistatestik 2011, ”Brutto energiforbrug” http://www.ens.dk/DA-.� 

DK/INFO/TALOGKORT/STATISTIK_OG_NOEGLETAL/AARSSTATISTIK/Sider/Forside.aspx ) 
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Altså har vores husholdningsforbrug en stor del af ansvaret for Danmarks CO2-udledning. 

Heldigvis er der masser af steder vi kan forbedre os. Især opvarmning af vores bygninger kan 

optimeres, da hele 83% af energiforbruget til husholdningen går til netop opvarmning (se Figur 

3). 

 

Figur 3: Fordeling af energiforbrug i husholdningen3 

En måde at lokalisere disse potentialer for energiforbedringer er, ved at bruge værktøjet som 

forklares i denne rapport. Værktøjet kaldes ”RenoverDK”, da det først og fremmest skal danne 

baggrund for beslutninger angående renoveringer.  

2.1 Vision 

Værktøjet har den primære vision at være beslutningsunderstøttende for renovering af ældre 

etageejendomme i København, og på lang sigt alle bygninger i Danmark – måske endda verden. 

Denne beslutning skal tages på baggrund af al den data som vi har liggende i diverse digitale 

arkiver samt evt. data man selv skal indtaste. Løbende vil mængden af den sidstnævnte data dog 

blive mindre og mindre efter digitalisering af flere og flere bygninger. 

Den sekundære vision, som er en vigtig del af præcis denne rapport, er at visualisere denne 

kæmpe mængde data på en overskuelig, brugervenlig og intuitiv måde. Dataen skal, på trods af, 

at den er kompleks og at mængden er stor, kunne kombineres og være let at forstå 

 

Figur 4: Illustration af vision 

                                                                                                                                                                                                  
2 Energistatestik 2011, ”Produktion af primærenergi” http://www.ens.dk/DA-.� 

DK/INFO/TALOGKORT/STATISTIK_OG_NOEGLETAL/AARSSTATISTIK/Sider/Forside.aspx ) 
3 Energistatestik 2011, ”Produktion af primærenergi” http://www.ens.dk/DA-.� 

DK/INFO/TALOGKORT/STATISTIK_OG_NOEGLETAL/AARSSTATISTIK/Sider/Forside.aspx ) 
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2.2 Målgruppe 

Målgruppen for RenoverDK er meget bred. Fra den nysgerrige borger og andels- og 

ejerforeninger til tegnestuer, rådgivende ingeniører og kommunen.  

Den primære målgruppe er dog beslutningstagere for energirenoveringer. Dette vil typisk være 

andels- og ejerforeningerne som vha. RenoverDK kan få en idé om hvad der skal gøres eller 

tegnestuer og rådgivende ingeniører, der skal lokalisere hvor der er behov for deres rådgivning.  

Det skal dog heller ikke undervurderes at gøre den nysgerrige borger opmærksom på 

eksistensen af værktøjet, som kan gøre den almene dansker opmærksom på hvor mange steder 

der rent faktisk er potentiale for forbedringer i dansk bebyggelser. 
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3. Metode 

Metode afsnittet har til formål at belyse to hovedemner. Først og fremmest beskrives 

inspirationen til RenoverDK og hvilken data der skal være tilgængelig for at værktøjet kan 

fungere. Herunder hvilke lignende værktøjer der har ligget til grund for udviklingen af dette 

værktøj. Det vil blive beskrevet hvilke fordele og ulemper disse værktøjer besidder.  Derudover 

beskrives opsætningen af selve RenoverDK. Herunder opsætning af brugerinterface og generelle 

beregningsmetoder til beregning af den fremlagte data. 

 

3.1 Dataindsamling 

Størstedelen af den brugte data bag RenoverDK skal hentes andetsteds fra – noget skal dog 

indtastes af brugeren selv.  For den data der skal hentes andre steder, er det vigtigt at belyse hvor 

dette kommer fra. Herunder er opridset de største databaser og datasæt brugt i RenoverDK. 

BBR-registeret fungerer allerede som en god database for grundlæggende bygningsdata i blandt 

andet et energimæssigt øjemed. Herinde er meget data allerede præsenteret. Herunder 

ejendomsværdi, grundværdi, ejer, områdebyplaner, tilstandsrapporter, energimærkerapporter 

osv. Hvor meget der skal inddrages, er stadig uklart. Når dette er sagt, er der behov for mere 

detaljeret data hvis flere funktioner ønskes.  

Københavns kommune har udviklet en tredimensionel skalmodel af hele København, som er 

afgørende for de geometriske dimensioner på de forskellige bygninger i byen. Denne er især 

brugbar når det handler om geometriske beregninger på hele byområder. Herunder beregninger 

som solpotentiale, skyggesimulationer mv. Visionen er at en model som denne skal være udviklet 

overalt. Google Earth er et godt eksempel på en uniform model for det meste af den vestlige 

verden. Programmet Google Earth er i besiddelse af en 3D-skalmodel af de fleste storbyer i 

verden. Desværre er modellen ikke særlig detaljeret for København, men deres skalmodel på 

f.eks. Manhattan er et rigtig godt eksempel på en fælles skalmodel over hele verden. Modellen 

virker både som en almindelig flademodel uden teksturer, som det ses i Københavns kommunes 

skalmodel, men har også fotorealistiske teksturer i de fleste storbyer i verden. I Figur 5 ses et 

billede af Google Earth 3D-skalmodel over Manhattan, med fotorealistiske teksturer: 
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Figur 5: Skalmodel af Manhattan i Google Earth 

   

Ønskes mere detaljerede beregninger, såsom energiberegninger, dagslysfaktorer og andre 

beregninger, hvor især bygningens indre geometri er nødvendig, er man nødt til at have 

kendskab til flere detaljer om bygningen. Her er der tale om BIM modeller af bygningen. Disse 

giver vigtig information vedr. materialer i f.eks. væg og loft, samt geometrisk data for skaltyper, 

såsom fladearealer og linjelængder for vinduer, ydervægge, fundament, mm. Her er mulighed for 

at ”gætte” sig frem til en tilnærmet konstruktionstype efter ”Dokument om bygningsskik i 

København igennem tiden”4 og Webula-webtool5 – Se afsnit ”Lignende værktøjer” nedenfor. 

Adresse, opførelsesår, bygningstype mm. fra BBR-registret kan bruges til at fastslå 

bygningstypen i denne sammenhæng.  

DRY – Danish Reference Year – er et statistisk gennemsnit for dansk vejrdata i alle kalenderårets 

timer. Dette datasæt er beregnet efter mange års meteorologisk dataindsamling flere steder i 

landet. Datasættet indeholder udetemperaturer, vinddata, luftfugtighed, soldata mm. Denne data 

er nødvendig i flere henseende. 

 

3.2 Lignende værktøjer 

For at komme frem til et endeligt produkt skal der samles information ind om hvad der findes i 

forvejen, både i form af data, men også i form af inspirerende værktøjer der allerede er udviklet.  

Der findes allerede en god del webværktøjer på markedet som visualiserer forskellige potentialer 

og problemer med bygninger, men ingen af dem tager både byplans- og bygningsinformation 

                                                                    

4 Haagensen, Hans mfl.: Ældre Etageejendomme, Skaarup & Jespersen 1989 

5 http://webtool.building-typology.eu/ 
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med i beregningerne. F.eks. arbejder programmet A+E:3D6 med den specifikke bygning, mens 

København Kommunes ”københavnerkort” visualiserer forskellige informationer på byplans 

niveau. Man kan med stor fordel hente inspiration fra disse sites.  

3.2.1 Københavnerkortet 

Københavnerkortet7 er desværre ikke et særligt kendt kort for den almene dansker. Det har til 

gengæld et kæmpe stort potentiale. Man kan herinde trykke lag med forskellig information frem 

på et kort over København. For eksempel kan man se hvilke rammeområder der er defineret 

hvor, fra kommuneplanen fra 2011. Det handler om, at områderne består af f.eks. boliger (1-2 

etager), boliger (3-6 etager), serviceerhverv, industri mv. (se Figur 6).  

 

Figur 6: Rammeområder i København 

I Københavns Kommunes egen database er der endnu flere informationslag der kan vælges end 

man kan som almen borger. Disse oplysninger er holdt tilbage af flere årsager. Bl.a. ligger der 

personfølsom data. En for stor mængde data kan også være forvirrende at navigere rundt 

mellem. Dette er netop en af udfordringerne for vores værktøj (Se afsnittet ”3.5.2 Første fane – 

By”). 

 

Fordele Ulemper 

+ Platform med meget info 
ét sted 

+ Let tilgængeligt 
+ Informationslag der kan 

slukkes, tændes og 
kombineres næsten som 
man vil 

+ Forskellige underlagskort 

÷ Ikke alment kendt site 
÷ Kun på by-niveau 
÷ Kun Københavns 

kommune 
÷ Lagene beskrives primært 

kun ved farvekoder og 
ikoner 

÷ Hæmmet af personfølsom 
data 

Da Københavnerkortet ikke er almen kendt, ville en ny platform for det være mere optimalt. 

Sådan som det fungerer nu, kan man være heldig at finde københavnerkortet gennem 

                                                                    
6 http://apluse.dk/  
7 http://kbhkort.kk.dk/  
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hjemmesiden for Københavns Kommune, som formentlig ikke er en hjemmeside man besøger 

særlig tit alligevel. Denne platform kunne snildt udvikles i takt med RenoverDK.  

 

3.2.2 Google Maps 

Google har formået at oprette en platform med alverdens nyttige værktøjer, som hele verden 

kender til. Dette har ført det frem som det tredje mest kendte varemærke i verden8. Googles 

primære værktøj består af deres søgemaskine, men sekundært er deres kortværktøj også meget i 

fokus. Det er et værktøj der er i konstant udvikling. Google Maps er ikke kun land- og bykort. Man 

kan også gå ned på gadeplan og opleve byen gennem Google Streetview9 eller gå ind i større 

bygninger som lufthavne og shoppingcentre med Google Indoor Maps10. Google er ikke bange for 

at presse sig selv og tænke ud af boksen, og det er præcis sådan man kommer frem til unikke 

værktøjer. 

Samtidig gør de meget ud af, at deres forskellige værktøjer er lette at bruge lige så snart man 

møder dem. Det skal være intuitivt. Det skal være let forståeligt. Det skal være tilgængeligt.  

Google Maps er så indkoorporeret i folks brug af web-kort, at man ikke længere tænker over 

hvordan man navigerer rundt i sådanne kort. Man gør blot som man plejer, og det er sådan som 

man gør det i Google Maps. 

 

Figur 7: Google Maps, hvor trafikbelastede veje er indtegnet 

 

En ting som Google ikke har fokuseret så meget på endnu, er en egentlig 3D-model af byen. Den 

er til dels bygget op i Google Earth (se ”3.1 Dataindsamling”), som skal downloades, men det 

                                                                    
8 http://www.millwardbrown.com/brandz/2012/Documents/2012_BrandZ_Top100_Chart.pdf  
9 Google Streetview er den del af Google maps, som tager én helt ned på gade niveau. 
Datamængden er 360 graders billeder som er taget af et kamera på en bil der har kørt land og 
rige rundt. 
10 Google Indoor Maps er et endnu ikke fuldt udviklet værktøj, som har til formål at vise 
bygningers plantegninger. Dette er meget anvendeligt i store bygninger som indkøbscentre, 
lufthavne og museer, som er svære at finde rundt i. 
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siger sig selv at det er et kæmpe arbejde at opføre sådan en 3D-model. Google’s primære fokus er 

på at visualisere byen som man ser den med sit eget øje, og facadeudsmykninger er derfor vigtige 

at tilføje en 3D-model. Man kunne forestille sig at Streetview billederne kunne bruges til dette.  

Det er dog ikke det vi vil med RenoverDK, som primært skal visualisere teknisk data. 

 

Fordele Ulemper 

+ Almen kendt 
+ Forskellig niveauer af 

information i forhold til 
zoom niveau 

+ Linker over til streetview 
når man zoomer helt ind 

+ Forskellige underlagskort 
+ Meget intuitivt  

÷ Kun lidt teknisk 
information 

÷ Ikke præcis volumenmodel 

 

3.2.3 NYC Solar Map 

New York har startet et initiativ om at gøre New York et endnu bedre sted at leve i for de snart en 

million borgere. Planen kaldes PlaNYC11 og omfatter bl.a. en stærkere økonomi, forbedret 

levestandard og, ikke mindst, for at gøre New York til en af de førende grønne storbyer i verden. 

En del af dette initiativ hedder NYC Solar Map. Dette er et værktøj med to grundlæggende 

egenskaber.  

Den første egenskab er at man kan se hvor i New York der er placeret solcellesystemer, og hvor 

effektive disse solceller er.  

En endnu smartere funktion ved siden er hvordan man kan regne solcellepotentialet ud for sin 

egen bygning.  

I artiklen ”With Flyovers, a Solar Map of New York” fra The New York Times12  beskrives det 

hvordan bygningsmassen ret præcist er blevet opmålt af fly med lasermålere. Herved kan data 

om taghældninger og skygger fra omkringliggende bygninger trækkes ud, og bruges til at 

beregne potentialet for solceller på tagene. 

NYC Solar Map har arbejdet sammen med de bedste udbydere af data, hvilket gør kortet optimalt. 

Til selve GIS-delen er brugt OpenLayers, PostGIS og jQuery, mens selve kortene er fra Bing og 

ESRI World Topographic Map. Til gengæld har de brugt Google Maps til adressefinderen. 

Desuden har de selvfølgelig en masse data fra New York Citys forskningsafdelinger som hjælper 

med at beskrive potentialet. Dette omfatter bl.a. den tredimensionelle bygningsmasse (hermed 

hældninger og arealer på tagene, samt skyggeforhold) og pris- og skatteoplysninger. 

For at estimere om et tag har potentiale for solceller eller ej er der nogle faktorer der spiller ind: 

• Skyggeforhold, som afhænger af de omkringliggende bygninger samt byens vejrforhold. 

• Taghældninger 

• Tagmateriale 

                                                                    
11http://www.nyc.gov/html/planyc2030/html/home/home.shtmlhttp://www.nyc.gov/html/pl
anyc2030/html/home/home.shtml  
12 http://www.nytimes.com/2010/05/10/nyregion/10mapping.html?_r=1&  



Side 12 af 51 

 

• Der skal mindst være 10m2 sammenhængene tagareal med samme hældning og et 

solindfald på minimum 1030 kWh pr. m2 pr år. 

• Hvis den gennemsnitlige hældning er 

o Under 10 grader forudsættes en effekt på 8 Watt-DC pr. ft2 13 

o Over 10 grader forudsættes en effekt på 11 Watt-DC pr. ft214 

o Hvis man vælger selv at tegne tagfladen på sin bygning regnes med 9,5 Watt-DC 

pr. ft2 15 

Flere af disse faktorer har en hvis fejlmargin, og man skal derfor altid regne efter med en 

rådgiver, men det åbner for en god overvejelse om solceller kan betale sig på ens bygning. 

Det endelige resultat fås gennem fire trin. Det første trin ”Summary” giver et kort overblik, hvor 

man f.eks. på meget amerikansk og simplificeret vis får at vide hvor mange nyplantede træer ens 

solcelleanlæg kan måle sig op mod (se Figur 8). 

 

Figur 8: Eksempel på første resultattrin "Summary". 

Næste trin omhandler hvor stort og effektivt solcelleanlægget bliver. Her er bl.a. også en meget 

illustrativ kurve over solindfaldet i løbet af året, som afhænger af både hældningen på selve 

bygningen, skygger fra omkringliggende bygninger og vejrdata for New York (se fFigur 9). 

                                                                    
13 8
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Figur 9: Eksempel på andet resultattrin "Energy Generation". 

 

På tredje trin kan man lave om på diverse parametre for solcelleanlægget. I ”Solar Energy System 

Description” kan størrelse, orientering og hældning reguleres mens man i ”Building Owner 

Description” kan ændre på brugerdata som prisen på ens elektricitet.  

 

Figur 10: Eksempel på tredje resultattrin "Solar Energy System Description" og "Building Owner Description". 

 

I det endelige resultat ser man de tørre tal som i høj grad omfatter økonomien i projektet, hvilket 

er godt, da det er en af de vigtigste beslutningsgrundlag når man anskaffer sig et solcelleanlæg. 

På resultattrinnet er der også en meget illustrativ graf som viser økonomien over de næste 25 år, 

og altså hvornår solcelleanlægget er betalt tilbage. I eksemplet herunder er tilbagebetalingstiden 

altså 8 år. Når man undersøger flere bygninger på kortet, viser det sig at man på langt de fleste 

bygninger kan etablere solcelleanlæg som betaler sig tilbage inden før de første 10 år.  

Det er dog også en ulempe at vise så præcis en økonomi. Da der er mange usikkerheder 

forbundet med udregningerne vil den endelige økonomi aldrig se ud præcis som i udregningen. 

Det ville have været mere fornuftigt at vise resultaterne med en tilknyttet usikkerhed, som så kan 
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være større eller mindre alt efter hvor præcise udregningerne ansees for at være. Man kunne 

forestille sig at usikkerheden f.eks. ville være større hvis man selv tegnede arealet osv. 

Alternativt skal det mindst klargøres at der findes en usikkerhed for resultaterne. Overvejende 

får man dog et rigtig fornuftig overblik over økonomien ved at få et solcelleanlæg i New York. 

 

Figur 11: Eksempel på fjerde og sidste resultattrin "Calculator Output". 

 

Fordele Ulemper 

+ Brugervenligt 
+ Bagvedliggende algoritme 

med mange overvejelser 
om etablering af solceller 

+ Synliggør og forenkler 
muligheden om at få 
solceller 

÷ Omhandler kun solceller 
÷ Meget detaljerede 

udregninger. Det er 
misvisende da der er en 
del fejlkilder, og det derfor 
sjældent vil være præcis 
som i udregningerne 

 

3.2.4 Energimerking.no 

Energimerking.no er et norsk indberetningssite hvor alle norske boligejere kan gå ind og indtaste 

informationer om deres bolig, og herved få den energimærket. I Norge bruges den samme 

energimærke-skala som i Danmark – A til G. Her betegner A1 en bygning der overholder kravene 

til Lavenergiklasse 2015 og G en bygning med meget, meget dårlig energiregnskab. Et typisk 

etagebyggeri i København har et energimærke mellem C og E, mens nybyggeri typisk har A1 eller 

A216. Mht. renovering er der ingen krav, men det er selvfølgelig en fordel hvis man kan rykke op i 

niveau. 

                                                                    
16http://www.energitjenesten.dk/images/faktaark/energimaerkning/Energimarkning_af_nybyg
geri.pdf  
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Figur 12: Energimerking.no logo 

Energimerking.no er et initiativ som blev lavet på baggrund af at man fra 1. januar 2010 vedtog 

at alle bygninger der skal sælges eller lejes skal energimærkes17. For at gøre processen hurtigere, 

nemmere og dermed billigere, valgte man at oprette sitet. 

De informationer der skal opgives er: 

1. Bygningskategori: Bl.a. bygningstype og opførselsår 

2. Arealdetaljer: Bl.a. bygningsform og orientering (kun ved detaljeret registrering) 

3. Bygningsdetaljer: Bl.a. tilbygninger (kun ved detaljeret registrering) 

4. Teknisk udstyr: Opvarmning og ventilation 

5. Tidligere energiforbrug: energiforbrug de sidste tre år (kun ved detaljeret registrering)18 

    

Fordele Ulemper 

+ Brugervenligt 
+ Sitet er let tilgængeligt for 

alle boligejere i Norge 
+ Man kan indberette på to 

forskellige måder: Simpel 
og avanceret 

+ Sikkert og troværdigt da 
man logger ind med sit 
MinID 

÷ Ingen kontekst 
÷ Energimærkningen er ikke 

så præcis som den ville 
være ved en professionel. 

Da man skal logge ind med sit MinID, kan man kun komme til registreringen hvis man bor i 

Norge. Det er selvfølgelig en ulempe når man, som os, skal beskrive omfanget og funktionerne i 

værktøjet, men det giver en sikkerhed, og når man skal have lavet et så officielt og seriøst 

dokument er det vigtigt at nogen stilles til ansvar for indtastningerne.   

 

3.2.5 A+E:3D 

Igennem programmet A+E:3D19 kan man vurdere en bygnings dagslys, termiske indeklima og 

primærenergiforbrug på baggrund af nogle få, simple registreringer. Programmet, som er 

basseret på Be10-beregninger, hentes ned på ens personlige computer hvorefter man med det 

                                                                    
17 http://www.energimerking.no/no/Energimerking-Bygg/Om-energimerkesystemet-og-
regelverket/  
18 http://www.energimerking.no/no/Energimerking-Bygg/Energimerking-av-
bolig/Bruksanvisning-for-utfylling-av-data/  
19 http://apluse.dk/  
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samme kan gå i gang. Det består af fire trin: 1. Målsætning, 2. Geometri, 3. Beregning og 4. 

Rapport. 

1. Målsætning 

I denne fane bestemmes målsætningerne for dagslys, termisk indeklima og 

primærenergiforbrug.  

Der er fire forskellige niveauer af målsætninger for hver kategori. Ønsker man 2%, 3%, 

4% eller 5% i dagslysfakter, et termisk indeklima med overtemperatur (over 26 grader) 

i 0%, 5%, 10% eller 15% af året og et primærenergiforbrug som svarer til 0-energi, 

Lavenergiklasse2020, Lavenergiklasse2015 eller Bygningsreglementet fra 2010.  

Man sætter blot et mærke ud for den målsætning man ønsker, hvorefter man går videre 

til næste fane. 

2. Geometri 

I denne fane fastsættes geometrierne på bygningen samt tæthed og højde af bebyggelsen 

omkring. I bunden kan man følge med i hvordan geometrien bidrager til de 

målsætninger der blev sat i første fane. 

 

Figur 13: Fane 2 hvor geometrien fastsættes. Bemærk at man i bunden kan følge ens målsætninger. 

3. Beregning 

Her fastsættes diverse parametre for vinduer (og afskærmning heraf), byggematerialer 

og andre teknologier. I denne fane kan solceller/solfangere også tilføjes, hvilket giver 

store udslag på primærenergiforbruget. 

4. Rapport 

I denne fane fremkommer en rapport over ens valg og resultater.  
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Fordele Ulemper 

+ Brugervenligt 
+ Seriøst 
+ Nemt at komme frem til et 

konkret resultat 

÷ Program skal downloades 
÷ Snæver målgruppe 
÷ Kun på bygnings-niveau 

(samt en smule kontekst 
mht. dagslysfaktor-
udregningerne) 

÷ Regner kun på 
rektangulære bygninger 

 

3.2.6 Tabula Webtool 

Tabula webtool20, er et samarbejdsprojekt udarbejdet af repræsentanter fra størstedelen af 

Europas bygningsinstitutter – Herunder også det danske SBi. Værktøjet er webbaseret og 

fremlægger generelle bygningstyper for de fleste af Europas lande, fordelt på årrækker. 

Værktøjet fokuserer på beboelsesbyggerier – Herunder Parcelhuse, rækkehuse og 

lejlighedsbyggeri.  

 

Figur 14: Tabula-webtool screenshot 

Værktøjet er udviklet med fokus på energiforbrug. Ved valget af bygningstypen kan værktøjet 

fremlægge det generelle energiforbrug, konstruktionstype og forslag til forbedringer. Værktøjet 

fremlægger forslag til renoveringer i kategorierne ”almindelig renovation” og ”avanceret 

renovation”. Derudover fremlægger værktøjet detaljerede grafer over energitab igennem flader, 

                                                                    

20 http://webtool.building-typology.eu/ 
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CO2-udledning, energiøkonomi og meget mere. Dette beskrives både for bygningens 

eksisterende tilstand, samt efter tiltag. 

 

Fordele Ulemper 

+ Brugervenligt 
+ Højt dataindhold 
+ Nemt at komme frem til et 

konkret resultat 

÷ Meget generelt 
÷ Renovationer kan ikke 

modificeres 
÷ Ikke interaktiv 
÷ Usexet 

 

 

3.3 Layout 

Layoutet af siden er vigtig, da det er førstehåndsindtrykket og derfor blandt det, der i første 

omgang skal holde brugeren fast. Vigtige tillægsord til at beskrive det ønskede udtryk er 

moderne, overskuelig, troværdig og seriøs. 

  

3.3.1 Navigation 

Det er vigtigt, at der er en rød tråd gennem brugen af siden. Den røde tråd fører én fra en 

overordnet forside til de fire faner som består af: 1. By � 2. Område � 3. Bygning � 4. Rapport. 

Fanerne i toppen går fra venstre mod højre, og da det er læseretningen er det meget intuitivt at 

tage fanerne i denne rækkefølge. Det er meningen at oplevelsen skal være flydende, således at 

brugeren får indtrykket af at zoome ind eller ud imellem fanerne. Der skal være en oplevelse af 

tæt sammenhæng imellem de forskellige faner. 

 

Der er altid tre muligheder for at komme videre til næste fane: Ved at trykke på næste fane i 

toppen af siden, ved at trykke på knappen ”Næste �” i bunden af siden eller interaktivt ved at 

zoome eller trykke på bygningen på selve visualiseringen. Man skal i øvrigt altid kunne gå tilbage 

og bruge tidligere faner igen, hvis man ønsker at ændre noget. 

 

Hver fane har en beskrivelse af hvad man kan på netop den fane og der vil ved alle steder, hvor 

man kan komme i tvivl, være et lille i-ikon, som man kan holde musen hen over og se en 

uddybelse af hvad hvert felt betyder og hvordan man udfylder det. 

Sidste fane ”Rapport” skal sammenfatte udregninger og forslag til energiforbedringer. 

 

3.3.2 Design 

Det er vigtigt at designet af siden og farverne virker seriøse og tiltalende. Grøn og blå er farver 

der får én til at føle seriøsitet og troværdighed. Dette understøttes f.eks. af, at de fleste bank- og 
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økonomiorienterede firmaer har logoer i netop disse farver. Rød kan enkelte gange være brugt, 

da den har et socialt men samtidig konservativt udtryk. Grøn er ydermere udtryk for 

bæredygtighed, som er et vigtigt led i dette projekt. 

                         

Samtidig med at være seriøst, skal RenoverDK også være spændende og ungt, og der må derfor 

gerne komme lidt farvegimmicks som en stærk rød eller orange.  

 

3.4 Visualiseringsmetoder 

Information kan visualiseres på flere forskellige måder. Mest brugt er farver, men der er mange 

flere muligheder – især på 3D-modeller. 

 

3.4.1 Farver 

Farver kan bruges til visualisering og er en hurtig og umiddelbar måde at opfatte informationer 

på. Oftest vil farven være lagt som fyld på det element der skal fremhæves, men omridset kunne 

også farves eller skraveringer kunne have forskellige udformninger og farver. En stor fordel (og 

ulempe, hvis det ikke gøres overvejet) ved at visualisere med farver er, at farver kan tillægges 

værdier. Hvis en fyldning spænder fra rød til grøn opfattes det oftest som et spænd mellem noget 

dårligt og noget godt eller noget intenst og noget svagt. 

Denne metode er ekstremt anvendt, hvilket skyldes at det er simpelt og man meget hurtigt 

opfatter informationen. Det vil derfor i de fleste tilfælde være den bedste metode, men det er 

stadig værd at tænke i andre baner.    

 

Figur 15: Verdenskort med forskellige farver pr. land 
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3.4.2 Ikoner 

Ikoner kan vise hvor en speciel information er placeret. Det er svært at variere meget ved et ikon, 

men størrelse og især farve kan varieres. Det primære formål med at bruge ikoner må dog være 

for placere eller kategorisere f.eks. en restaurant eller et supermarked (se Figur 16: Bygningers 

anvendelse fremhævet vha. ikoner). 

 

Figur 16: Bygningers anvendelse fremhævet vha. ikoner i Google Maps21 

 

Et andet eksempel hvor både farve og ikon varierer, er på NYC Solar Map (se Figur 17), som er 

beskrevet tidligere i opgaven. På NYC Solar Map varierer både farve og ikon. Farven varierer 

efter om det er anlagt på beboelsesejendomme, kommercielle ejendomme eller statsejede/non-

profit ejendomme. Ikonet varierer efter typen på solcellerne. Ikonerne er ydermere interaktive 

så man, når man trykker på ikonet, kan se en masse informationer om netop dette solcelleanlæg. 

                                                                    
21 https://maps.google.com/  
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Figur 17: NYC Solar Map22, hvor solcelleanlæg vises efter både ikontype og farve. 

  

3.4.3 Forbindelser og pile 

I nogle tilfælde kan det være smart at forbinde elementer med pile, streger eller lignende. Et 

eksempel kunne være at vise hvordan vinden om bygningerne bevæger sig. Dette ville med fordel 

kunne gøres ved hjælp af pile i forskellige længder og/eller farver. Et andet eksempel kunne være 

ensrettede veje (se fFigur 18). 

 

Figur 18: Google Maps bruger pile til at vise veje som er ensrettede 

                                                                    
22 http://nycsolarmap.com/  
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3.4.4 Objekter 

Endnu en metode kunne være vha. figurer og grafer. Dette kan igen gøres på mange forskellige 

måder.  

En af de simpleste visualiseringsmåder er ved at vise objekter i forskellige størrelser alt efter 

hvor høj værdi det der visualiseres har. Et oplagt eksempel på dette kunne være et verdenskort 

med hvert lands befolkningstal. Dette har Gapminder.org visualiseret på deres hjemmeside. 

Udover at vise størrelsen på befolkningstallet, bruges farver til at vise information, som i 

eksemplet nedenfor (Figur 19) er geografiske områder. Ydermere er der en bar som kan trækkes 

frem og tilbage hvorved et tidsperspektiv kommer med i visualiseringen.  

 

Figur 19: Befolkningstal pr. land23 

En anden visualisering kunne være et vandret plan i en bygning der viser dagslysfaktorers 

variation alt efter hvor langt man kommer ind i rummet. Dette kan evt. kombineres i en tredje z-

dimension som måske kunne vise hvor der er blændingsrisiko eller om der er overtemperatur. 

Herved kan flere dimensioner opnås, hvilket er yderst brugbart for at kombinere meget viden på 

én gang.  

 

3.4.5 Animation/Tidsdimension 

Den sidste metode, der nævnes i denne rapport, skal kombineres med de andre metoder. Man 

kan nemlig også vælge at vise en animation med en tidsdimension. Denne dimension er allerede 

udnyttet i eksemplet i Figur 19, hvor befolkningstallet varierer over tid.  

En anden måde tidsdimensionen kunne være nyttig at vise på, er skyggernes bevægelse i løbet af 

dagen/året. Dette ville være relevant på både område- og bygningsniveau, og kunne f.eks. 

understøtte beslutningen om at få altaner. 

                                                                    
23 http://www.gapminder.org/  
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3.5 Opbygning 

Som nævnt tidligere, bygges siden med følgende undersider: 

• Forside 

• Første fane – By 

• Anden fane – Område 

• Tredje fane – Bygning 

• Fjerde fane – Rapport 

Hver af disse sider beskrives i det følgende. 

 

3.5.1 Forside 

Foran selve visualiseringssiderne toner en forside frem. Her bydes man velkommen til siden og 

kan læse om de overordnede formål og rammer om siden.  

Ydermere skal man kunne vælge hvilken målgruppe man selv er en del af – ”Borger”, 

”Professionel” eller ”Bare nysgerrig”. Som borger skal man kunne logge ind vha. af sit NemID 

hvorved man ville kunne komme til mere personlig data som ens adresse, forbrugsdata, evt. 

digitaliserede plantegninger mm. Når man har valgt hvilken målgruppe man er en del af vil 

resten af forløbet og beskrivelser være målrettet præcis denne målgruppe, og dermed mere 

fordelagtigt.  

 

Figur 20: Fane et 
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Efter man første gang har besøgt siden, ønsker man formentlig ikke at se denne forside mere. Der 

skal derfor automatisk gemmes en cookie på ens computer som husker hvad man har valgt. Hvis 

man har valgt ”Borger”, vil den automatisk vælge ”Bare nysgerrig”, og det vil i stedet være muligt 

at logge ind med sin NemID i et lille pop-op vindue i hjørnet af siden. 

 

3.5.2 Første fane – By 

Første fane indeholder et 2-dimensionelt kort over København og lægger sig meget op af 

Københavnerkortet på Københavns Kommunes hjemmeside24. Her skal byens overordnede 

informationer visualiseres. Det kan blandt andet være de informationer som oplistet herunder, 

men mulighederne er uendelige. 

• Bæredygtige tiltag 
o Vind 
o Sol 
o Grønne tage 

• Energiforbrug 
o Varmetab 
o Energimærke 
o Forsyning 

• Generelle bygningsinformationer 
o Byggeperiode  

� Renoveringsår 
o Støj25 
o Anvendelse 

� Ejer-, andels- eller lejelejlighed 
o Fredningsklasse 

• Sociale data 
o Indkomst 

o Alder 

                                                                    
24 http://kbhkort.kk.dk/  
25 http://miljoegis.mim.dk/?profile=noise  
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Figur 21: Lokalplaner vist på Københavnerkortet 

Disse vises på en overskuelig og kombinerbar måde. Ikke alle informationer giver mening at vise 

på samme zoom-niveau. F.eks. kan meget detaljeret information som solpotentiale på bygningens 

facader være for overvældende og deltaljeret at vise på et kort der er meget zoomet ud, da 

fladerne da er meget små. Hér vil områdedata som sociale data om borgerne i et givet område 

eller lokalplaner til gengæld være fordelagtige at vise (se Error! Reference source not found.). 

 

Figur 22: Første fane - by 

Visionen for denne fane er, at hundredevis af forskellige lag skal være tilgængelige, og en naturlig 

måde at gøre dette på er ved at inddele lagene i logiske kategorier. En kategori kunne 



Side 26 af 51 

 

eksempelvis være ”Bæredygtige tiltag”, hvor potentialet for solceller og grønne tage/LAR26 

kunne vises.  

Alle disse kategorier kan måske stadig virke mere eller mindre uoverskuelige. Der skal derfor 

være en kategori i toppen, som er åben fra starten, hvor de flotteste og mest relevante lag kan 

vælges. Dette kunne evt. også være kombinerede lag med f.eks. både potentiale for grønne tage 

og udnyttelse af solindfald. 

En alternativ måde at vise de forskellige lag på kunne være vha. web clouds. Den mest brugte 

type web cloud er tag clouds, som bruges på sociale medier, som f.eks. Twitter (se Figur 23). En 

tag cloud består af de mest brugte eller ”taggede” ord på en side. De største ord er brugt flest 

gange mens de mindste er mindre brugt. Farven kunne evt. også variere efter et andet parameter. 

 

Figur 23: Eksempel på en Tag Cloud 

I dette projekt bruges Web Clouds ikke, men det er helt klart værd at genoverveje til en senere 

version. 

På baggrund af databasen som, der åbnes op for med ens NemID, har hjemmesiden automatisk 

informationer om ens adresse, som markeres med en rød ring på visualiseringen. Ringen vises, 

for hurtigt at få overblikket over ens placering. Den kan dog blokere for udsynet til 

informationslagene, og kan derfor selvfølgelig slåes fra. 

 

3.5.3 Anden fane – Område 

Anden fane er opbygget på samme måde som første fane. Med en visualisering, samt lag der kan 

til- og fravælges. Forskellen ligger i, at man her har med en tredimensionel visualisering. Denne 

form for visualisering danner grundlag for nogle andre og mere grundige analyser på selve 

bygningens facader. 

                                                                    
26 Lokal Afledning af Regnvand 
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Figur 24: Anden fane - Område 

Oplagte lag som med fordel kunne vises på denne fane vil være bygningsspecifik data. Og især 

data som er forskellig for bygningens overflader. Denne data kunne især være solspecifik data.  

Andet data kunne være: 

- Grønne tage 

- Vind på facader (muligvis for kompliceret at simulere) 

- Varmetab gennem klimaskærm 

- Anvendelse 

Københavns kommune har udviklet en tredimensionel GIS-model med, især, detaljerede tage, og 

den vil derfor være oplagt at bruge, især til at udvikle en algoritme for hvilke tage der kan 

installeres beplantning og solceller på. Dette vil blive omtalt senere i rapporten.  

Dog kan det være temmelig krævende for ens computer hvis man skal manøvrere rundt i en 3D 

model på en hjemmeside, og på RenoverDK er det derfor simplificeret til, at man kan vælge at se 

området i fire forskellige vinkler – mod nord, syd, øst og vest. Selvom det ville give en sjovere, 

bedre og mere interessant brugeroplevelse at bevæge sig frit rundt i modellen, (evt. på samme 

måde som i programmet SketchUp, som oprindeligt er udviklet af Google) er det rigeligt at kunne 

se modellen fra fire vinkler til det formål som hjemmesiden har. Der vil dog være problemer med 

at se flader som ligger bag andre objekter, men hér vil der alligevel ikke være potentiale for at 

udnytte sollys, som der senere fokuseres på i dette projekt. Der kunne dog være andre 

informationslag, der ikke nævnes i denne rapport, som kunne være nyttige at kunne se i trænge 

byrum. Man kunne, i dette øjemed, i fremtidige versioner af RenoverDK arbejde på at skjule 

omkringliggende bebyggelse, så der kun er fokus på den bygning som er valgt. 
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Bygningernes flader i 3D-modellen kan være af meget forskellige størrelser. Facaden på 

Rigshospitalet har f.eks. et meget stort areal, mens en lille kant på et kirkespir ville have et meget 

lille areal. Dette kan der drages to overvejelser af. Skal de store flader deles op i mindre dele for 

at vise information præcist nok? Og skal modellen evt. simplificeres, da for detaljeret data kan 

føre til en kæmpe databearbejdelse. 

Hvis bygningens større flader bliver delt op i mindre, er det klart, at modellen også bliver mere 

kompliceret, og mere data skal bearbejdes. Dette skal vejes op med hvor præcis man ønsker 

visualiseringen. Optimalt ville alle flader være delt op i så små dele, at informationen flydende 

ville variere, men dette komplicerer selvfølgelig beregningsprocessen enormt. På figur???? Ses 

det, at man mht. solpotentiale klart ville foretrække at større flader deles op i mindre. I præcis 

dette tilfælde varierer mængden af lys meget alt efter hvor højt oppe på bygningen man er. 

 

Figur 25: Solindfald med uniforme flader 

 

Figur 26: Solindfald med opdelte flader 

En visualisering som kunne være rigtig god at have med, ville være en skygge-visualisering. 

Denne kunne være tidsafhængig som beskrevet i afsnit ”3.4.5 Animation/Tidsdimension”. Man 

skal kunne vælge om man vil se den årlige skygge på et bestemt tidpunkt på dagen eller om man 

vil se den daglige skyggegang på et bestemt tidspunkt på året. Denne visualisering kan f.eks. 

danne grundlag for etablering af altaner. 
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3.5.4 Tredje fane – Bygning  

Den tredje fane er opdelt i to dele. I venstre side er den visuelle del, der viser data billedligt. Her 

betragtes bygningen i 3D-skalmodel, 3D-netmodel, i planet eller på anden måde efter behov. 

I højre del af billedet findes dataområdet. Her fremlægges den visualiserede data på mere 

detaljeret vis. Dette kan for eksempel være årlige energitabsværdier igennem forskellige skal-

fladetyper (ydervægge, vinduer, tagflade etc.) eller andet. Se billede nedenfor: 

 

Figur 27: Layout inspireret af A+E:3D 

I venstre side ses en bygning med eksempelvis solbelysnings-potentiale på sine forskellige flader. 

I højre side ses vinduet der skal indeholde data. 

For overskuelighedens skyld skal fane tre inddeles i underkategorier. Det er i denne fane at 

meget af bygningens rå data skal præsenteres. Dette skal selvfølgelig gøres i en kategori for sig. 

Værktøjet skal i første omgang fremlægge renoveringspotentialer på baggrund af disse data, og 

dette skal præsenteres adskilt fra bygningsdata. Det kan gøres ved enten underfaner, som de ses 

øverst i højre vindue ovenfor, under hovedfanerne, ved ”rullegardiner” som de ses øverst til 

venstre, eller ved ”fold-ud lister” som de ses øverst til venstre. 
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Figur 28: Fane tre 

Ovenfor ses et færdigt eksempel på hvordan bygningsfanen vil fremstå. Ud over de to halvdele 

med henholdsvist visuel brugerflade(4) og dataflade(5), ses i øverste venstre hjørne 

”kategoriseringsbjælken”(1) Her vælges kategorier for visning. Detaljeringsgraden i fane tre er så 

detaljeret at man er nødt til at underkategorisere for at overskueliggøre al den information. Vi 

har valgt at kategorisere informationen på samme måde som der arbejdes med betragtning af 

bygninger i virkeligheden. 

 

Kategoriseringsbjælke(1) 

 

Første kategori-fane ”Bygningsinfo” behandler alt den objektive data tilgængelig for bygningen. 

Her er tale om ”døde” tal; faste værdier som rumarealer, energiforbrug, konstruktionstype og 

mere findes under denne kategori.  

Anden kategori-fane ”Bygningsanalyse” er alle de brugbare nøgletal og beregnede værdier som 

en bruger uden kendskab til bygningsberegninger ikke ville være i stand til at indsamle. Denne 

datafane indeholder værdier og data der danner baggrunden for valg af energitiltag; 

dagslysfaktorer, energitab igennem specifikke bygningselementer, rumspecifik luftskifte og lign. 

Tredje kategori-fane ”Energitiltag” er værktøjets visning af dets konklusioner på informationerne 

under ”bygningsanalyse” og ”bygningsdata”. Her fremlægges forslag til gavnlige energitiltag for 

1 2 

3 3 

4 

5 
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den valgte bygning. Dette skal omfatte smårenovationer og i bedste fald store totalløsninger til 

opnåelse af energiramme-krav (se ”tabula webtool”27).  

Under underkategori-fanerne findes to ”rullegardiner”. Disse eksisterer for muligheden for 

yderligere kategorisering inden for emnet. Vælges bygningsanalyse i underkategori-fanen kan en 

kategori under dette f.eks. være ”energitab”, og derefter eksempelvis, ”rumopdelt” eller 

”bygningsflade-opdelt” 

Ved hjælp af hele denne ”kategoriseringsbjælke” øverst til venstre i billedet kan store mængder 

data hurtigt sorteres på en nem og overskuelig måde.  

 

Hvem-hvad-bjælken(2) 

 

I øverste højre hjørne ses ”hvem-hvad-bjælken”. Denne fortæller hvilken bygning der er tale om, 

samt hvem der er logget ind i værktøjet. Det er vigtigt hele tiden at gøre det klart hvem, og hvad, 

der er tale om. Som det før er nævnt er personligt login afgørende for visning af personfølsom 

data. Der skal i fane tre være mulighed for at logge ind som en anden person hvis dette ønskes. 

Der kan være behov for at skifte bruger undervejs i tredje fane, og dette skal være muligt. Visning 

af hvilken bygning der er tale om er vigtig af selvsagte grunde. Hvis det ikke vides hvad der er 

tale om, hvordan skal man så brugbargøre den information man får præsenteret.  

 

Ændring af visning 

   

I bunden af både det visuelle område og dataområdet findes et ”rullegardin”. Dette er til ændring 

af visning. Det forestilles at flere emner kræver mere end en belysning af samme data. F.eks. kan 

den samme data ønskes vist på både en 3d-skalmodel og plantegning, og hvor dette er relevant 

skal det selvfølgelig være muligt. Det samme gør sig gældende for dataområdet hvor utallige 

objekter som diagrammer, grafer, kurver og skemaer, alle kan være relevante inden for det 

samme emne.  F.eks. kan varmetab igennem specifikke bygningselementer både være interessant 

opgjort på årsbasis i forbindelse med almindelig efterisolering, men skal eksempelvis solpaneler 

overvejes, er man nødt til at betragte samme data fordelt på dagstimer da det er vigtigt at 

varmetabet forekommer når solenergi er tilgængelig. Eksempler på forskellig visning af samme 

data vises i resultat-afsnittet. 

                                                                    

27 http://webtool.building-typology.eu/ 

 



Side 32 af 51 

 

3.6 Beregningsmetoder 

Det er selvsagt at der i det færdige produkt vil være komplekse beregningsmekanismer bag hver 

lille information præsenteret for brugeren. Denne rapport har dog ikke til formål at beskrive 

disse ned i mindste detalje, men fokuserer i stedet mere på opsætning af interface, 

programstruktur, og den generelle sammenhæng imellem de fire faner. Det er dog vigtigt at 

belyse beregningsmetoderne bag visse kategorier i lidt bredere perspektiv, da disse vil optræde 

som eksempler på et endeligt produkt med langt flere muligheder for energitiltag, fremlægning af 

data osv.  

Der vil i opgaven blive fokuseret på, grønne tage, solenergi, energitab igennem klimaskærm og 

dagslysfaktorer. Følgende afsnit berører de generelle beregningsmetoder for visualisering af 

disse emner. 

 

3.6.1 Første fane – by 

I første fane er der en masse lag som allerede er fastlagt via Københavns Kommune. Men der er 

også nogle informationer der skal beregnes. 

Vi er interesseret i at finde alle de tagflader man kan etablere solcelleanlæg og beplantning på.  

 

Solceller  

I byfanen ønskes det at vise hvilke tagflader der har potentiale for solceller (facadernes 

potentiale kommer først i betragtning i anden fane, selvom man kunne vise det endimensionelt 

på konturerne af bygningerne). For at etablere solceller på tagene så optimalt som muligt, er der 

nogle parametre som skal overholdes og altså indregnes i en algoritme: 

• Tagets hældningen 

Solcelleanlægets hældning mod solen er et meget centralt parameter, og dermed er 

tagets hældning ligeledes. Mest optimalt vil solcellerne vende direkte mod solen hele 

tiden, men dette kræver et bevægeligt anlæg, hvilket ikke er optimalt mht. blandt andet 

vedligeholdelse. Et stationært anlæg har derimod, i Danmark, en optimal hældning på ca. 

40° fra vandret, orienteret direkte mod syd (se Figur 29).  
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Figur 29: Ydelse efter hældning på solceller28 

Der er derfor også forskel på at etablere solcelleanlæg på flade tage versus skrå tage. På 

flade tage etableres de ofte på stativer, og ligger derfor ikke tæt på tagfladen. Det er 

smart, da man i det tilfælde kan orientere solcellerne præcist som man vil. På skrå tage 

vil man være nødt til at orientere solcellerne på samme måde som tagfladen, og effekten 

bliver derfor reduceret tilsvarende. 

• Tagets form og størrelse 

Tagets form og størrelse kan indskrænke mulighederne for at etablere solcelleanlæg, da 

det kræver et vist sammenhængende areal at etablere et modul, som har et bestemt 

areal. Et for smalt eller småt areal kan derfor nedsætte potentialet. 

• Tagets byggemateriale 

Når anlægget skal etableres skal der tages hensyn til hvordan det skal monteres, hvilket 

selvfølgelig er forskelligt alt efter tagets materiale. Man kan derudover også mene at der 

er mindre potentiale for sorte solceller på et rødt tegltag (som jo bekendt er meget 

normalt i Danmark), da det har nogle æstetiske problemer.  

• Skyggeforhold basseret på omkringliggende bygninger 

Solcellers effektivitet bliver meget nedsat ved at være i skygge, og skyggevirkningen fra 

de omkringliggende bygninger har derfor meget at sige. En algoritme skal derfor bruge 

3D-modellen til at udregne skyggepåvirkningen i hele København. 

Da træer og skyggeresulterende elementer som ikke er bygninger ikke er medtaget i 3D-

modellen, er dette en fejlkilde, der ikke tages højde for på RenoverDK. Det skal derfor 

overvejes efterfølgende. 

• Vejrdata for København 

Vejrforholdene har selvfølgelig også en effekt på solcelleanlæggets effektivitet. Gråt vejr 

er ikke lige så effektivt som solskinsvejr, og anlægget producerer selvfølgelig mere 

energi om sommeren.  

• Effektivitet af solcelleanlæg 

Der findes forskellige slags solcelleanlæg, og de har selvfølgelig forskellig effektivitet. 

• Økonomiske incitamenter 

                                                                    
28 http://www.altomsolceller.dk/info-om-solceller/placering-og-udnyttelse.aspx (”Figuren til 

højre (på hjemmesiden, her: Figur 29) illustrerer hvor mange procent der mistes ved at placere 

solcelleanlægget væk fra den optimale situation, både i hældning og i orientering.”)  
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Der er, i Danmark, indgået en aftale med staten om, at man kan få penge for den ekstra 

strøm man producerer med sit solcelleanlæg, som så går tilbage i systemet. Dette har 

været et enormt incitament for mange borger for at etablere solceller (Se Figur 30), og i 

takt med at interessen stiger, stiger produktionen, hvilket får prisen til at falde 

yderligere. 

 
Figur 30: Akkumuleret kapacitet solceller i Danmark29 

Det skal optimalt set være muligt at udregne økonomien i etableringen af 

solcelleanlæget via RenoverDK, i samme stil som NYC Solar Map. 

• Drift og vedligeholdelse 

Der er ikke meget vedligeholdelse på solceller, men men kan regne med at 

vekselretteren skal udskiftes efter ca. 15 år.30 

Alle disse parametre skal tage med i den algoritme som skal udvikles. 

 

Grønne tage 

Det ønskes også at etablere grønne tage i Danmark. Grønne tage har flere fordele. Bygningslokalt 

hjælper det på afvanding, indetemperaturen, det støjisolerer, beskytter taget og forlænger 

derved dets levetid. I nærområdet har det indvirkning på et bedre klima. Sidst, er det selfølgelig 

også pænt at kigge på.  

Grønne tage har mange af de samme forudsætninger som solceller. Der skal hér tages endnu 

mere højde for hældningen af taget. 

• Tagets hældning 

Ved etablering af grønne tage har tagets hældning selvfølgelig også noget at sige. 

Normalt vil en hældning på mellem 2 og 10° være optimal, men det er også muligt at 

etablere på tage med en hældning på helt op til 45°. For tage med hældning under 2° skal 

tagkonstruktionen evalueres grundigt på baggrund af afvanding.31  

• Tagets byggematerialer 

Man kan ikke etablere grønt tag ovenpå hvilke som helst byggematerialer, og dette skal 

derfor også undersøges yderligere. 

• Skygge- og solforhold 

                                                                    
29 http://www.danskenergi.dk/Aktuelt/Indblik/Solcelle_boom.aspx 
30 http://www.solcelleguiden.dk/solceller_levetid.asp 
31 http://www.igra-world.com/engineering/construction_engineering.php 
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Alt efter hvilken plantesort, man vælger at have på sit grønne tag, skal den have 

forskellige skygge- og solforhold. 

• Vejrdata for København 

Vejret og hvilke planter man kan plante på sit tag, hænger uløseligt sammen, og dette 

skal man derfor også tage højde for. 

• Økonomiske incitamenter 

Der er endnu ingen statsetablerede økonomiske incitamenter for at vælge at montere 

grønt tag. Det økonomiske aspekt der kunne nævnes ville dog være levetiden på ens tag, 

som bliver forlænget.32 

• Drift og vedligeholdelse 

Et krav for etablering af grønne tage er, at der skal være adgang til taget, så man selv kan 

vedligeholde og tjekke op på taget. Derudover varierer omfanget af vedligeholdelse efter 

plantesorter. Mange danske grønne tage vil dog have brug for at blive vandet de få tørre 

måneder vi har i den danske sommer. 

 

Andre forhold der ydermere skal tages hensyn til er: 

• Bygningskonstruktionen 

Et grønt tag kan variere i vægt. Man kan få ret lette typer, som vil kunne etableres på de 

fleste tage. Hvis man vil etablere et tungere grønt tag, skal man evt. tage højde for 

bygningens statiske konstruktion. 

• Forskellige plantesorter 

Som nævnt i de tidligere punkter, kan man vælge forskellige sorter som er gode til 

foreskellige ting. Det ville være optimalt hvis RenoverDK kunne analysere på 

ovenstående, og foreslå den plantesort som egner sig bedst til den enkelte bygning. 

Algoritmen for grønne tage kan altså udvikles lidt i samme stil som den for solceller, men et 

spørgsmål som bygningens statiske konstruktion kan være rigtig svære at finde en løsning på. Et 

metode man kunne bestemme den på kunne være via den viden man har om bygningens 

opførselsår, da der er en forholdsvis strangient byggeskik i det københavnske etageboligbyggeri. 

 

Kombination af solceller og grønne tage 

Solceller og grønne tage ville nemt kunne kombineres på flade tage. På skrå tage ville solceller 

altid sidde direkte op af tagstrukturen, og det ville derfor ikke være muligt her. Men på flade tage, 

hvor solcellerne sidder på stativ, ville et grønt tag fint kunne ligge nedenunder.  

                                                                    
32 http://ing.dk/artikel/133021-groenne-tage-lever-laengere  
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Figur 31: Kombination af solceller og grønt tag33 

Det skal derfor være muligt på RenoverDK, at se potentialet for solceller og grønt tag på samme 

tid. 

 

3.6.2 Anden fane – område 

Fordelen ved områdefanen er helt klart at man kan se tre dimensioner. Informationen kan 

variere fra flade til flade. 

Beregningsgrundlaget er dog det samme som i byfanen – hér vil informationen blot blive vist 

mere detaljeret. 

Da grønne tage, logisk nok, kun har noget med tagene at gøre, kommer der ikke yderligere 

niveauer i visualisering i områdefanen på det grundlag. Da man kommer tættere på tagfladerne 

vil en større spredning i datamængden dog kunne vises. Dette kunne f.eks. være at vise 

potentialet på tage med hældning på 2-10° i én farve og vise de tage der ryger udenfor denne 

kategori, men stadig er mulige (0-2° og 10-45°) i en anden farve. 

Solceller kan til gengæld også monteres på facaden, men det er meget forskelligt hvor på facaden 

det kan betale sig. Først og fremmest reducerer vinklen på 90° effektiviteten en del. En sydvendt 

bygning vil reduceres til 70-75% i ydelse (se Figur 29). Hvis Bygningen ydermere ikke er 

orienteret mod syd, reduceres den mere endnu. 

 

3.6.3 Tredje fane – bygning 

For fane 3 vil der i rapporten blive fokuseret på to beregningseksempler: Energitab og 

dagslysfaktorer. Metoden for beregning af værdier vil blive behandlet nedenfor. 

                                                                    
33 http://www.zinco-greenroof.com/EN/index.php   
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Energitab 

For energitab i bygningen vil beregningerne tage udgangspunkt i be10’s energiberegninger. Be10 

kan beregne energitab igennem alle elementtyper i klimaskærmen. 

Værktøjet skal indhente bygningens geometriske data fra Københavns kommunes digitale 

database af bygningsgeometri. Denne database indeholder de nødvendige inputs mht. arealer for 

vinduer, ydervægge, tagflader osv. Virkeligheden i dag er, at denne data ikke er indsamlet for alle 

bygninger i København. Derfor forudsættes at denne data er indsamlet ved gennemførelse af 

værktøjet. En anden mulighed er at brugeren selv indsamler og indtaster denne data i værktøjet, 

eller indberetter dette til kommunen således at det indføres i databasen. 

Be10 skal også bruge bl.a. u-værdier for alle klimaskærmsflader, samt andre lignende værdier 

der beskriver linjetab imellem flader, solindfald igennem vinduer, energiforsyning, belysning og 

evt. energitiltag som solceller/varme og andre installationer. Disse er i nogle tilfælde også 

tilgængelige i Københavns kommunes databaser over bygninger, men igen er al data ikke 

indsamlet på nuværende tidspunkt, så endnu en gang forudsættes det at denne data er indsamlet 

ved etablering af værktøjet. En anden mulighed kan være, at benytte tilnærmede værdier. Disse 

skulle fremstilles vha. kendskab til bygningstype og opførelsesår, sammenholdt med viden om 

generelle bygningstyper fra enten ”Webula-webtool”34 eller ”Dokument om bygningsskik i 

København igennem tiden”35. 

 

 

Figur 32: Screenshot fra Be10 

Således kan man vha. Be10 beregne et teoretisk energitab for bygningen. Dette kan 

sammenholdes med aktuel forsyningsdata, for at give et bedre billede af validiteten af den 

beregnede data.  

Bemærk at be10 er et udelukkende databaseret beregningsprogram, og at dette værktøj kun 

producerer outputs i form at talværdier. Det er derfor vigtigt at visualisere denne data på en 

forståelig og brugbar måde.  

                                                                    

34 http://webtool.building-typology.eu/ 

35 Haagensen, Hans mfl.: Ældre Etageejendomme, Skaarup & Jespersen 1989 
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Fordi RenoverDK fokuserer på energirenoveringer, er det nærliggende at visualisere energitab i 

relation til hver renoveringskategori; Vinduesudskiftning, efterisolering af vægge, efterisolering 

af tagkonstruktion osv. Nedenfor ses et eksempel på hvordan en visualisering af energitab 

igennem flader eventuelt kan se ud: 

 

 

Figur 33: Ryesgade 30, energistrøm 

Dagslysfaktor 

For beregning af dagslysfaktorer er det vigtigt at kende den geometriske opbygning af 

rumopdelingen inde i bygningen. Med andre ord er der her behov for adgang til bygningens 

indvendige 3D-model. Her kan det forudsættes at Københavns kommune allerede har indsamlet 

denne data. Dette er dog en optimistisk forudsætning, så i praksis er der muligvis behov for 

opmåling og indberetning fra brugeren selv. Det er også vigtigt at have kendskab til placeringen 

af vinduer i ydervæggene, da det er her lyset kommer ind i lokalerne.  

Ydermere kan der være behov for specificering af glastyper, og under optimale forudsætninger 

også typen af væg-, loft-, og gulvoverfladetyper – Er der eksempelvis tale om glat lyst trægulv, 

eller et mørkt gulvtæppe. Denne data kan brugeren selv nemt indsamle, og man kan forestille sig 

at brugeren bliver stillet overfor simple valgmuligheder, som det f.eks. ses i Velux daylight 

visualizer. Bemærk at dette ikke er nødvendigt for at foretage ene beregning af dagslysfaktorer, 

men at det selvfølgelig vil bidrage til et mere præcist resultat. 
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Figur 34: Screendump fra Velux Daylight Visualizer 

 

 

Selve dagslysfaktorberegningerne vil være baseret på enten Velux daylight visualizer eller 

Ecotect. Begge er i stand til at beregne dagslysfaktorer i lokaler ud fra denne indsamlede data. 

Nedenfor ses visuelle renderinger fra Velux daylight visualizer vist i planet og i en 3D-rendering. 

 

 

Figur 35: Screenshot fra Velux Daylight Visualizer 
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4. Resultater 

Det færdige produkt af dette projekt er en sammenhængende hjemmeside som guider en 

almindelig borger fra uvidenhed til en overskuelig indsigt i renoveringspotentialet i hans/hendes 

bygning.  

 

4.1 Forside 

Forsiden byder én velkommen og viser en hvad man skal gøre. Hvis man logger ind med NemID 

kan man få det mest optimale ud af sit besøg på siden, da der via NemID vil hentes information 

om brugerens adresse og andre bygningsinformationer.  
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4.2 Første fane – By 

Første fane giver brugeren et overblik over generel information i hans/hendes byområde.  

 

Figur 36: Endeligt design af byfanen 

Placeringen af markeringerne ovenfor er antagede. Formentlig er der mange flere tagflader der 

har potentiale til henholdsvis solceller og grønne tage, men for at udpege præcis disse, skal en 

mere kompliceret algoritme udarbejdes.  

I København forventes der at være større potentiale for solceller end grønne tage, da det 

københavnske typeetagebyggeri for det meste har saddeltag eller mansardtag, som er skråt, og 

derfor ikke egner sig til grønt tag. Et 40° saddeltag mod syd, vil til gengæld være enormt 

passende til solceller. Ydermere er højden på de fleste bygninger fra slut 1800-tallet til midt 

1900-tallet den samme på grund af byggelovene fra dengang36. Dette resulterer i, at der sjældent 

er noget der skygger for tagfladerne, og der derfor vil være et rigtig godt potentiale for solceller 

på mange bygninger. 

 

4.3 Anden fane – Område 

Der zoomes ind og man kommer over i områdefanen. Her kan en spændende tredimensionel 

model af ens bygning ses, og en masse nye lag kan vælges til og fra.  

                                                                    
36 Haagensen, Hans mfl.: Ældre Etageejendomme, Skaarup & Jespersen 1989 
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Figur 37: Endeligt design af områdefanen 

Data, som er relevant at analysere på i tredje fane, føres videre dertil. Dette er især data som 

involverer skygger på bygningernes facader. 
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4.4 Tredje fane – Bygning 

I visualisering af energitab for Ryesgade 30 betragtes Be10 beregninger for bygningen. I praksis 

skulle RenoverDK selv indhente data fra CAD/BIM-model databasen, eller brugerindtastes. 

Brugerindtastning kan dog nemt give upræcise resultater, da meget teknisk data skal indtastes, 

som den gennemsnitlige bruger ikke har kendskab til. Her er der tale om opbygning af vægge, u-

værdier osv. Derudover skal RenoverDK benytte sig af CAD/BIM-modellen og dens geometriske 

data i forbindelse med datavisualisering. 

Nedenfor ses tabeller med energitab for forskellige elementers energitab på Ryesgade 30.  

Bemærk at ydervæggene er fordelt på henholdsvis ydervæg, brystning og ydervæg mellem 

vinduer. I praksis ville man efterisolere alle vægtyper på samme tid, i tilfælde af en renovation. 

Derfor er disse også slået sammen i en kategori – ydervægge. Dette er mere forståeligt for 

brugeren, og danner også et nemmere forståeligt beslutningsgrundlag i et renoveringsmæssigt 

øjemed. 

 

 Bygningselementer ekskl. vinduer 
Area 
[m2] 

U-værdi 
[W/m2K] [W/m2] 

Ht 
[W/K] 

Loss 
[W] 

Ydervæg ekskl. bryst + væg m. vind. - 
middel af etager 349 0,86 27,5 300 9604 

Gavl - 1½ sten 343 1,5 48,0 515 16464 

Brystning 1 sten 158 2,1 67,2 332 10618 

Loft - lerindskud 431 1,5 48,0 647 20688 

Dæk mod kælder - lerindskud 431 1,5 7,5 453 3233 
Ydervæg mellem vinduer - middel af 
etager 566 0,86 27,5 487 15576 

2732 76183 

 

 Vinduer 
Area 
[m2] 

U-værdi 
[W/m2K] [W/m2] 

Ht 
[W/K] 

Loss 
[W] 

Gade - V - 1+1 lag 13 2,2 70,4 29 915 

Gade - SV - 1+1 lag 127 2,2 70,4 279 8941 

Gade - NV - 1+1 lag 141 2,2 70,4 310 9926 

Gård - SV - 1+1 lag 22 2,2 70,4 48 1549 

Gård - SØ - 1+1 lag 79 2,2 70,4 174 5562 

Gård - NØ - 1+1 lag 94 2,2 70,4 207 6618 

1047 33510 

Denne data er hvad der danner rammen for energiberegningen i Be10. Dog er en så detaljeret 

beskrivelse af dataen ikke nyttig for brugeren. Denne kan nemt sammensluttes i en langt mere 

simpel og forståelig tabel. 

 

 Loss [W] [W/m2] 

Ydervægge 35798 33,4 

Gavl 16464 48,0 

Vinduer 33510 70,4 

Loft/tag 20688 48,0 

Kælderdæk 3233 7,5 
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Ovenstående data er hvad der danner rammen for den farvemæssige visualisering af 

energitabene igennem bygningens klimaskærm. Denne kan både vises i plantegning og på 3D 

form. Begge med sine fordele. F.eks. er det nemmere at vise tabet igennem tagfladen i en 3D-

tegning, hvor tab igennem kælderdækket kun kan vises på plantegning. Se nedenfor. 

 

Figur 38: Ryesgade 30, Energiflow 

 

 

Energitab pr. fladeareal er her valgt da dette giver brugeren et billede af energistrømmen 

igennem et elementet i stedet for det samlede tab. Det er dog stadig vigtigt at informere brugeren 

om det samlede tab for hvert element. Nedenfor ses to diagrammer for hhv. Tab [W] og [W/m2] 

 

Det ses tydeligt at der er størst energitab igennem ydervæggene. Men betragter man 

elementerne i relation til deres areal viser det sig, at vinduer har det klart største tab. Begge 

datasæt kan være afgørende i beslutningen om hvilken energirenovering man burde have som 

første prioritet. På næste side ses to eksempler på slides som de ville optræder i 

beslutningsværktøjet RenoverDK. 
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Figur 39: Fane tre 

 

Figur 40: Fane tre 
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4.5 Fjerde Fane – Rapport 

Den sidste fane – rapport – samler alle de beregnede data i et samlet vindue. Her fremlægges de 

beregninger der er blevet foretaget igennem de sidste tre faner. Billedet opbygges med en 

menulinje i venstre side af vinduet, hvor tiltag kan vælges på baggrund af den beregnede data fra 

de sidste tre faner. Disse vil blive vist i højre side af billedet i et overskueligt og brugervenligt 

abstract der opsummerer beregningerne i en enkelt side.  

Karakteristisk  for denne fane er, at brugeren bliver introduceres for forslag til tiltag, inden for de 

forskellige kategorier. Brugeren er således igennem de første tre faner, blevet sat ind i de 

forskellige forhold gældende for bygningen, og er nu klar til at tage stilling til foreslåede tiltag.  

Ønsker brugeren yderligere information om disse tiltag, er dette også muligt. Det er dog værd at 

bemærke at denne information selvfølgelig er mere teknisk, og således mindre forståelig for den 

almindelige bruger. Den er tilgængelig ved at klikke ”tryk her for mere information” 

Ønsker brugeren at etablere et tiltag kan man således benytte sig at den udvidede, og mere 

tekniske data. Dette kan udskrives, så man er i besiddelse af en indledende rapport med mere 

detaljeret men stadig forholdsvis simpel data, der giver en eventuel virksomhed en mulighed for 

at levere et prisskøn eller lign. Såfremt dette er ønsket. Nedenfor ses en mockup af fjerde fane, 

der her har fokus på energiberegninger på klimaskærmen. 

 

Figur 41: Fane fire 
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Rent praktisk kommer rapporten for hvert emne til at bestå af to-tre sider. Den første side vil 

være det omtalte abstract over de tidligere beregninger foretaget i de tidligere faner. De sidste 

en-to sider vil være en lidt mere detaljeret beskrivelse af beregningerne samt foreslåede tiltag.  

Tanken er at fremlægge forslag til tiltag på samme måde som det ses i Tabula-webtoolet 

beskrevet i metode-afsnittet. Dette beskriver den eksisterende tilstand af bygningen, holdt op 

imod et mindre og et mere ambitiøst tiltag. Beskrivelsen er så vidt mulig illustrativ, og alligevel 

ganske beskrivende, således at en eventuel virksomhed kan foretage et indledende skøn af 

tiltagets omfang, pris osv. 

Nedenfor ses et billede af tabula-webtoolet med foreslåede tiltag for typiske danske 

lejlighedsbyggerier fra perioden 1973-1978. Bemærk den eksisterende tilstand i venstre kolonne 

og de to grader af tiltag, med det mindre tiltag i midten og det mere ambitiøse til højre.  

 

Figur 42: Screenshot af  tabula-webtool 
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4.6 Udfordringer 

Det er dog ikke uden problemer at udvikle et sådant værktøj. Der kommer forhindringer på 

vejen.  

4.6.1 Indsamling af data 

Det er klart at et værktøj som RenoverDK er et ambitiøst projekt, der kræver store mængder 

data, og fra mange forskellige databaser – Se Metode-afsnit. Den nok største udfordring i 

etableringen af et projekt som dette, vil blive at indsamle den nødvendige data. Her er der især 

tale om CAD/BIM-modeller af bygninger. Men også simple flademodeller af byområder, så snart 

projektet udvides fra indre København og ud.  

4.6.2 Personfølsom data 

Der findes alverdens data i kommunernes databaser, men ikke al data kan udleveres til offentligt 

brug. En information som ville være ekstrem nyttig at vise er f.eks. energiforbrugsdata, men også 

megen anden fortrolig data i BBR-registret. Dette vil især blive en udfordring hvis man vælger at 

udvikle RenoverDK ud over sit originale formål – at præsentere brugervenlig byplans- og 

bygningsspecifik data – og ind i felter som social analytisk data, adfærdsanalyse og generel 

borger-statistisk datavisualisering. 

4.6.3 Behandling af data 

Der er ingen tvivl om, at et webbaseret værktøj som det er beskrevet i rapporten, ikke er i stand 

til at indhente og behandle så store mængder data, som der tales om i denne rapport. I praksis vil 

værktøjet uden tvivl være forbundet til en stor server eller lign. Der foretager alle indhentninger 

og behandlinger af data. På den måde sikrer man minimal behandling af data i browseren. Det er 

nærliggende at have servere og de forskellige databaser placeret geografisk tæt på hinanden – 

optimalt set under samme tag. Dermed sikres hurtigst mulig indsamling og behandling af data, 

før den præsenteres i webbrugerfladen for brugeren. 
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5. Konklusion  

Dette projekt har beskrevet første drejebog til udviklingen af et webbasseret værktøj, 

RenoverDK, der har til formål at visualisere vanskelig by- og bygningsmæssig data, som skal 

bruges som belæg for helhedsorienteret renovering af bygninger. Værktøjet er bestemt til at 

være en hjemmeside hvor man kommer igennem tre forskellige målestokke – by, område og 

bygning. Jo tættere på, desto mere specifik data. 

I løbet af projektets udvikling, har det været tydeligere og tydeligere at der allerede findes et 

stort antal værktøjer i samme stil. Ingen af disse værktøjer har dog det fokus, at kunne gå fra by 

til bygning. Dette er netop det unikke ved RenoverDK. Ligeledes kan det konkluderes at der er 

brug for dette værktøj. Det bliver nemt at finde frem til omfanget af renoveringer, og skulle 

derfor gerne være incitament for flere renoveringsprojekter. 

RenoverDK er langt fra færdigudviklet efter dette projekt, men det første spadestik er taget. 

Rammerne og omfanget er beskrevet. 

 



Side 50 af 51 

 

6. Perspektivering 

Der er mange emner der skal arbejdes videre med i den fremadrettede udvikling af RenoverDK. 

Før hjemmesiden konstrueres skal nogle overordnede ting fastlægges. 

Diverse algoritmer skal fastlægges. Som beskrevet i denne rapport skal der bl.a. fastlægges 

detaljerede algoritmer for etableringen af solceller og grønne tage. Parametrene er allerede 

defineret i denne rapport, men det er en stor opgave at udvikle selve foreskriften. Bl.a. ligger der 

et stort arbejde med 3D modellen fra Københavns Kommune. 

Der hersker ingen tvivl om, at databaseopsætningen omkring tredje fane, kommer til at være en 

udfordring i sig selv. Der skal koordineres store mængder data fra mange forskellige steder.  

Hjemmesidens design skal optimeres. Det er kun kort benævnt i denne rapport, men er 

væsentligt for brugeroplevelsen. Det ville være en fordel både at gå kvalitativt med fokusgrupper 

til sagen, men også kvantitativt med eksempelvis spørgeskemaer. 
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