
Varighed 
Indlægget inklusive spørgerunde og debat vil typisk have en  
varighed på mellem 45 minutter og 2 timer. Form og præcis 
varighed aftales nærmere, så det kommer til at passe til netop 
jeres behov. 

Målgruppe og forbehold
Den primære målgruppe er byggeriets aktører. Videncentret 
stiller krav om minimum 25 deltagere. Der et loft for, hvor 
mange indlæg Videncentret kan gennemføre i 2015, så book os 
i god tid, hvis du vil være sikker. 

Pris 
I betaler 3.000 kr. ex. moms for at få en af vores faglige eks-
perter ud til jeres event. Det dækker selve indlægget, mens 
forberedelsestid og kørsel dækkes af Videncenter for energi-
besparelser i bygninger.

Kontakt
Kontakt Videncentret for at høre mere om mulighederne for et 
fagligt indlæg til jeres event på tlf. 72 20 22 55 eller 
info@byggeriogenergi.dk

Brug for et fagligt indlæg om energieffektivitet?

Er I ved at arrangere et seminar, et gå-hjem-møde eller en uddannelsesdag for fagfolk, hvor 
det er relevant at høre om løsninger til energirenovering? Så har I mulighed for at bestille en 
indlægsholder fra Videncenter for energibesparelser i bygninger. Vi tilbyder faglige indlæg 
om emner relateret til energieffektivitet i bygninger inden for en række områder: 

Nu kommer BR15
Hvilke ændringerne er der i BR15 til energi-
kravene ved renovering og nybyggeri? (Dette 
indlæg kan tidligst bestilles fra 1. juli 2015, 
når indholdet i BR15 kendes.) 

Etagebyggeriet — store muligheder  
og store potentialer
Hvor er potentialerne i etageboligbyggeriet? 
Hvordan sælges energirenovering? Og hvad er 
løsningerne? 

Vejen til det fossilfrie samfund går  
via bygningerne
Hvad er de politiske intentioner og planer for 
energirenovering og vedvarende energi? Hvad 
kræver det at nå politikernes mål?

Om Videncenter for energibesparelser i bygninger
Det uvildige nationale Videncenter for energibesparelser i bygninger samler 
og formidler viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere ener-
giforbruget i bygninger. Den aktuelle offentlige bevilling til centret er på 20 
mio. kr. totalt for 2012 til og med 2015. Videncentret drives af et konsortium 
af specialister med Teknologisk Institut i spidsen. 

§ kr.
Sådan sælger du energirenovering  
til boligejerne
Hvordan kan boligejerne inspireres til energi-
renovering? Hvilke værktøjer er der til byg-
gebranchen og til boligejerne? Og hvordan 
tackles udfordringerne omkring beregnede og 
reelle besparelser? 

Tekniske emner — fra sol til ventilation
Du kan også bestille et indlæg om et konkret 
teknisk emne eller en kombination af flere, 
herunder: Ventilation, varmeanlæg, solcel-
ler, varmepumper, klimaskærm, indeklima, 
dampspærre, fugt, belysning og bygnings-
drift.  


