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Danmark har to store energimål: Mindst 50 procent af 
energibehovet skal dækkes af vedvarende energi 
i 2030, og vi skal i 2050 være et lavemissionssamfund, 
der er uafhængigt af fossile brændsler. Dette kan 
umuligt opnås uden fokus på bygningerne, da 40 % af 
energiforbruget fortsat anvendes i bygninger.

Historisk set har energispareindsatsen i bygninger 
haft en virkning; energiforbruget til boligopvarmning 
pr. m2, er faldet med 17,5 % fra 1990 til 2015. Der er 
imidlertid fortsat et kæmpe potentiale i den eksiste-
rende bygningsmasse, og vi må ikke give slip – for så 
risikerer vi et stigende energiforbrug i bygningerne. 

Behov for bredt perspektiv  
Energipriserne formår isoleret set ikke at skabe et 
marked for energirenovering. Derfor er det nødvendigt 
at se energitiltag i bygninger i et bredere perspektiv.

Formålet med renovering må være at skabe moderne 
og sunde boliger med godt dagslys, god ventilation, 
behagelig temperatur og god akustik. Klimaskærmen 
skal være tæt, bygningsinstallationerne skal være 
driftssikre og ordentligt indregulerede, og den daglige 
betjening af bygningen skal være til at finde ud af. 
Arbejder byggebranchen frem mod dette og gør det 
ordentligt, bliver energireduktion en betydelig side-
gevinst. Derfor er der brug for en helhedsorienteret 
tilgang til energirenovering. 

BR15 rækker en hjælpende hånd
Der er hjælp at hente i det nye bygningsreglement – 
BR15 – som så dagens lys i 2016. Ud over at skærpe 
energikravene til nybyggeri er det i BR15 præciseret, 
at det ikke er lovligt at lave om på bygninger uden 
at tage energiforholdene i betragtning. Det betyder, 
at der er energikrav ved stort set alle former for 
ændringer i eksisterende bygninger. 

Derfor er det vigtigt for byggebranchen at kende 
bygningsreglementets energikrav forfra og bagfra. Det 
er grunden til, at Videncenter for Energibesparelser i 

Bygninger i 2016 gennemførte en større informations-
indsats om det nye bygningsreglement. 

Korrekt og med størst mulig effekt
Videncentrets tilbud til byggebranchen er med til at 
sikre, at energieffektivisering udføres korrekt og med 
størst mulig effekt. Derfor lancerede Videncentret i 
2016 bl.a. en lang række nye energiløsninger, en fugt-
beregner og nye vejledninger om performancetest, 
der kan hjælpe med at løse problemet med dårligt 
fungerende bygningsinstallationer. 

Store bygningers installationer er i dag så komplekse, 
at det kræver stærke tekniske kompetencer at vare-
tage den daglige drift. Derfor var et andet indsats-
område i 2016 formidling og udvikling af supplerende 
undervisningsmateriale til energirigtig drift og ved-
ligehold af bygninger.

Vi glæder os i Videncentret til i de kommende år 
forsat at understøtte effektiviseringen af bygnings-
massen – så Danmark herved kan tage afgørende 
skridt mod de store fælles mål! 

Vagn Holk 
Marts 2017

Vejen mod de store mål går gennem bygningerne

FORORD / KORT OM / AKTIVITETER 2016
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Videncenter for Energibesparelser i Bygninger bi-
drager til, at byggeriets parter opnår mere viden 
om konkrete og praktiske muligheder for at re-
ducere energiforbruget i bygninger. Målet er at 
medvirke til at realisere flere energibesparelser i 
bygninger. De primære målgrupper for Videncen-
tret er håndværkere, entreprenører, installatører, 
arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører i 
byggebranchen.

Videncentret er et selvstændigt center under 
Energistyrelsen. I 2016 var driften af Videncentret 
i udbud. I september blev det offentliggjort, at det 
eksisterende konsortium bag Videncentret var 
blevet valgt til at drive det videre.

Driften varetages således fortsat af et konsortium 
bestående af Teknologisk Institut, Statens Bygge-
forskningsinstitut/Aalborg Universitet, Kommunika-
tionsKompagniet, ViegandMaagøe samt Danmarks 
Tekniske Universitet (DTU). Centret er fysisk place-
ret på Teknologisk Institut.

KORT OM 
Videncenter for energibesparelser i bygninger

FORORD / KORT OM / AKTIVITETER 2016

Medlemmerne af det Rådgivende Udvalg for 
Videncenter for Energibesparelser i Bygninger 
arbejder sammen om det fælles mål at skabe 
flest mulige energibesparelser indenfor ny-
byggeri og energirenovering i eksisterende 
bygninger og øge implementeringen af energi-
renoveringsprojekter. 

Udvalget repræsenterer en lang række ak-
tører indenfor byggeri og energibesparelser 
og består af følgende faste medlemmer:

• Dansk Byggeri

• TEKNIQ

• Håndværksrådet

• Foreningen af Rådgivende Ingeniører

• Danske Ark

• Dansk Energi

• Dansk Fjernvarme

• Naturgasselskaberne

• Danske Erhvervsskoler

• Brancheforeningen for bygningssag- 
kyndige og energikonsulenter

• DI Byg

• Danske Byggecentre

• Rørforeningen

• Energistyrelsen

DET RÅDGIVENDE UDVALG 
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AKTIVITETER 2016

Nye værktøjer til byggebranchen
I 2016 gennemførte Videncentret en række nye 
udviklingsaktiviteter – bl.a. konkrete og praktiske 
værktøjer til byggebranchen, som gør det lettere 
at energioptimere Danmarks bygninger korrekt – og 
opnå flest mulige energibesparelser. 

Nye energiløsninger til 
etageboligejendomme
Der foregår en del renovering af etageboligejen-
domme i disse år, og som regel inkluderer dette 
arbejde energieffektivisering af bygningerne. For at 
understøtte indsatsen for både rådgivere og udfø-
rende udgav Videncentret i 2016 nye energiløsninger 
om otte emner til disse ejendomme. Energiløsning-
ernes emner er prioriteret, så de afspejler typiske 
renoveringsarbejder i etageejendomme.

Dermed har byggebranchen nu mulighed for at træk-
ke på i alt 24 energiløsninger om etageejendomme, 
og hvordan man energirenoverer dem korrekt.

Gå til ny energiløsning om LED i fællesarealer

Gå til ny energiløsning om efterisolering af loft

Gå til ny energiløsning om efterisolering af skunk

Gå til ny energiløsning om efterisolering af skråvæg

Gå til ny energiløsning om efterisolering af kvist

Gå til ny energiløsning om hulmursisolering

Gå til ny energiløsning om udvendig efterisolering 
med formur

Gå til ny energiløsning om efterisolering af fladt tag

FORORD / KORT OM VIDENCENTRET / AKTIVITETER 2016

Efterisolering af kviste

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 
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Efterisolering af kviste
UDGIVET DECEMBER 2016

Energiløsningen gælder for efterisolering af traditio-
nelle kviste i etagebyggeri med udnyttet tagetage 
opført frem til omkring 1970. 

Kviste er typisk udført som heltagskviste, pultkviste 
eller taskekviste – alle med lokale variationer i stør-
relser, konstruktioner og materialer. 

Energiløsningen fokuserer på den mest almindelige  
type kvist i etageejendomme – ”heltagskvisten” som 
typisk er en mindre kvist med enten sadeltag og 
belægning som det øvrige tag, eller med fladt tag  
eller buet tag oftest beklædt med zink.

Det bemærkes, at kvisten er en 
vejrudsat og relativt kompleks byg-
ningsdel. I forbindelse med vedlige-
hold, udskiftning af zinkbeklædning, 
udskiftning af vinduer, udskiftning 
af inddækninger eller i forbindelse 
med tagrenovering bør kvistene 
energirenoveres.

Kvistens flunker, kvistens tag og brystningen – som er en 
mini-skunk under vinduet – er oftest udført med  
0 til 25 mm isolering. Flade kvisttage og flunker kan 
eksempelvis være udført som to lag brædder med rør 
og puds på indersiden, ventileret hulrum og beklædning 
afsluttet med zink på ydersiden. I bygninger fra 1940 
til 1965 kan kvistene være isoleret med 25 til 50 mm 
isolering.

Typisk har de relativt spinkle kviste væsentlig betyd-
ning for bygningens fremtræden. Ved energirenovering 
af kviste er det derfor vigtigt, at bygningens arkitek-
toniske kvaliteter respekteres bedst muligt. 

Energiløsning
store bygninger

1

10 cm isolering
DampspærreDiffusionsåbent fast undertag

Spalte min. 20 mm

Zinkbeklædning med skillelag
på krydsfinér

Snit i flunke og tagflade, vinkelret på tagflade
Ombygget energirenoveret kvist

10 cm isolering
DampspærreDiffusionsåbent fast undertag

Spalte min. 20 mm

Zinkbeklædning med skillelag
på krydsfinér

Lodret snit i flunke og kvisttag
Ombygget energirenoveret kvist

Spalte min. 25 mm
Zinkbeklædning, ru brædder
Diffusionsåbent undertag

Gipsplade

Rytterkvist/ 
Heltagskvist Københavnerkvist Kvist med fladt tag Taskekvist Pultkvist

Efterisolering af skunk - etageejendomme

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 
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Efterisolering af skunk
UDGIVET DECEMBER 2016

Energiløsningen gælder for efterisolering af skunkrum i 
bygninger med tagkonstruktioner med hanebåndsspær 
og udnyttet tagetage.

For ældre etageejendomme er dækket i utilgængelige 
skunkrum udført som bjælkelag med indskudsler og 
med forskalling, rør og puds på undersiden. Skunkvæg-
gen kan være dobbelt bræddeskillevæg med impræg-
neret pap samt forskalling, rør og puds. 

Den tilstødende tagflade er oftest uden afdækning og 
består af fx tegl på lægter. 

For nyere bygninger kan dækket være udført som 
bjælkelag med eller uden indskud og afsluttet med 
forskalling og gipsplader på undersiden eller som beton- 
eller tegldæk. Den oprindelige isolering har afhængigt 
af opførelsesår været mellem 25 mm og 150 mm og 
udført med dampspærre. Enkelte skunke er efterisole-
ret, typisk op til  
200 mm. Dampspærren kan dog være udeladt ved beton- 
dæk. Skunkvæggene er typisk trækonstruktioner med 
gipsplader med tilsvarende isolering og dampspærre. 

Skunke kan være udført som pulterrum med trægulv 
eller betondæk og med brædder på lister eller evt. 
isolering mod tagfladen. Adgang sker gennem lem fra de 

opvarmede rum til skunken. Efterisolering i skunkrum-
met kan være vanskelig på grund af adgangs- og plads-
forhold.

Arbejdet skal ses i sammenhæng med efterisolering 
af skråvæggen og resten af tagkonstruktionen. Hvis 
isoleringen mellem spærene i skråvæggen fortsætter 
til tagfod, opnås et varmt skunkrum, hvilket kan være 
en fordel med hensyn til opbevaring og evt. rørstræk til 
varmeanlæg. Ved isolering af skunk, dæk og væg opnås 
et koldt skunkrum, hvorfor evt. varmerør enten skal 
flyttes eller have øget isolering. 

Arbejdet omfatter etablering af undertag og korrekt 
ventilation af tagkonstruktionen, tæt dampspærre 
og isolering enten mellem tagspær til tagfod (varmt 
skunkrum) eller på skunkgulv og -væg (koldt skunkrum). 
Som regel indgår isoleringsarbejdet som led i en større 
tagrenovering. Det kan i nogle tilfælde udføres som 
selvstændig foranstaltning indefra, men ofte under 
vanskelige arbejdsforhold.

Se i øvrigt disse Energiløsninger for store bygninger: 
Efterisolering af loft og Efterisolering af skråvæg.

Energiløsning
store bygninger

1

100 mm isolering

Diffusionsåbent undertag

Dampspærre
Rør og puds / brædder

Ventilationsprofil
med drænkanal

Skot mellem bjælker
Bjælke
Indskudsler

2 x 100 mm isolering

100 mm isolering
2 x 100 mm isolering

Afstandsliste min. 25 mm høj

Kold skunk

2 x 125 mm ny isolering

Diffusionstæt undertag

Afstandsliste min. 25 mm høj

Gips
Brædder

Bjælke

50-70 mm luftspalte

50 mm eksist. isolering

Ventilationsprofil
med drænkanal

Eksist. spær 175 mm

Påforingsspær 200 mm

20-30 mm luftspalte

Skot mellem
bjælker

Koldt skunkrum Varm skunk

Efterisolering af skunk - etageejendomme

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 
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Hulmursisolering
UDGIVET DECEMBER 2016

Energiløsningen gælder for indblæsning af isolerings-
materiale i hule mure, typisk 35–41 cm mure med faste 
binderkolonner (kanalmure) og 30 cm hulmure med 
ståltrådsbindere eller faste bindere. 

Hule mure kan findes i etagebyggeri opført fra omkring 
1940 frem til omkring 1970. Hule mure er kanalmure 
i facader i øverste etage og evt. i hele gavle og 30 
cm hulmure i mindre felter udfyldningsmurværk inkl. 
vinduesbrystninger. I slutningen af perioden blev en del 
hulmure opført med leca-fyld.

Murene fremstår som blank mur eller evt. som mindre 
pudsede felter. Udmuringsprocenten er ofte høj: Udover 
de faste bindere er der er fuld udmuring ved skillerum, 
etageadskillelser, muråbninger og bjælkeunderkanter. 
Efterisolering ved indblæsning er gennemført i relativt 
få af de bygninger, der har hule mure.

Isolering af hulmure i etagebyggeri udføres når bygning-
ernes udseende skal fastholdes, og der ikke er alterna-
tiver til isolering af ydervæggene. 

Det bemærkes, at arbejdet ikke omfatter hele yder-
væggen, men udelukkende dele af murværket. Hulmurs- 
isoleringen omfatter udtagning af sten/etablering af 
indblæsningshuller, indblæsning af isoleringsmateriale 
fra lift eller stillads og retablering af murværk/fuger. 

Se i øvrigt disse Energiløsninger om store bygninger: 
Udvendig efterisolering af massive murede vægge og 
Murede ydervægge - udvendig isolering afsluttet med 
tegl.

Anbefaling til isoleringstykkelse
 
Målet med energiløsningen er, at konstruktionen som 
minimum skal opfylde det niveau, der er rentabelt jf. 
BR15. Hulmursisolering betragtes som rentabelt, også 
selvom isoleringstykkelsen på 80 til 120 mm er bestemt 
af størrelsen af hulrummet. 

Energiløsning
store bygninger

1

Granulat, ca. 80 mm

Bagmur, mursten

Formur, mursten

Trådbinder

300

Lodret snit i 30 cm hulmur

Lodret snit i 30 cm hulmur

Puds med
diffusionsåben
overflade

Lodret snit i 36 cm kanalmur
Lodret snit i 36 cm kanalmur

Bagmur, mursten

Formur, mursten

Fast binder

Granulat, ca. 130 mm

35
0

Vandret snit i 36 cm kanalmur

Puds

Vandret snit i 36 cm kanalmur

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 
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Energiløsningen gælder for efterisolering af loftet i ikke 
udnyttede tagrum, typisk for tagkonstruktion med git-
terspær eller for hanebåndsloft. 

Dækkonstruktionen ved gitterspærfag har typisk iso-
lering mellem spærfødder med dampspærre og loft-
beklædning på undersiden. Ved betondæk eller evt. 
tegldæk er isoleringen lagt ud på dækkets overside, og 
dampspærre kan være udeladt. Hanebåndsloftet har 
typisk bjælkelag med indskudsler med forskalling, rør og 
puds på undersiden. 

En stor del af bygningsmassen er opført i en periode 
med ingen eller relativt beskedne krav til varmeisole-
ring. Mange er dog blevet efterisoleret siden opførelsen, 
typisk op til 200 mm.

Arbejdet med efterisolering omfatter etablering af tæt 
og holdbar dampspærre, udlægning af efterisoleringen 
ovenpå konstruktionen samt etablering af undertag og 
korrekt ventilation af loftrum. Ofte indgår isoleringsar-
bejdet som led i en større tagrenovering.

Se i øvrigt Energiløsningerne for store bygninger:  
Efterisolering af skråvæg og Efterisolering af skunk.

Efterisolering af loft

Energiløsning
UDGIVET DECEMBER 2016

1

Energiløsning
store bygninger

Anbefaling til samlet isoleringstykkelse 
efter efterisolering
Minimum: 300 mm isolering
Lavenergi: 400 mm isolering  

Hvis loftet er isoleret med op til 200 mm, bør det efter-
isoleres i henhold til anbefalingen eller til det krav, der 
er rentabelt, jf. BR15.

Fordele
• Mindre varmetab gennem tagkonstruktionen
• Varmere loft i øverste etage og bedre indeklima
• Lavere varmeregning
• Forbedring af fugtforhold i tagkonstruktionen og 

nedsat risiko for skimmel eller svamp
• Lavere CO2 udledning
• Øget ejendomsværdi

Indeklima
Når loftet efterisoleres, bliver loftets overflade i de 
underliggende opvarmede rum varmere, så risikoen for 
kondens og deraf følgende skimmelangreb minimeres. 
Samtidig undgås træk i form af kuldenedfald fra de 
kolde overflader.

Hanebåndsloft Loft med gitterspær

25 mm luftspalte

Diffusionsåbent
undertag

Afstandsliste
min. 25 mm høj

Forskalling,
rør og puds

Dampspærre

Ventilationsstuds
50 cm²

Flade tage med tagpap er typiske for etagebyggeri 
opført fra 1960 til 2000, især for betonelementbyggeri. 
Tagene er udført enten som kolde tage, hvor varme-
isoleringen er anbragt i tagkonstruktionen - oftest i en 
bjælkekonstruktion, eller som varme tage, hvor var-
meisoleringen er anbragt uden på tagkonstruktionen - 
oftest et betondæk. 

En stor del af bygningerne er bygget i en periode med 
relativt beskedne krav til varmeisoleringen. Hvis tag-
konstruktionen er isoleret med mindre end 150 mm, 
bør det flade tag efterisoleres - mindst svarende til det 
nuværende krav i BR15 eller evt. til lavenerginiveau. 
Efterisolering udføres nemmest som en udvendig efter-
isolering ovenpå det eksisterende tag og afsluttes med 
en ny tagdækning. Arbejdet kan med fordel udføres, 
når tagdækningen alligevel skal fornyes.

For nogle flade tage kan en spærløsning med hældning 
være et alternativ. Denne løsning indgår ikke her i ener-
giløsningen.
 

Anbefaling til isoleringstykkelse  
efter efterisolering
Minimum: 300 mm isolering
Lavenergi: 400 mm isolering

NB: Isoleringstykkelsen vælges dels ud fra ønsket om 
varmeisolering, dels ud fra fugtforhold i konstruktionen.

Efterisolering af fladt tag
UDGIVET DECEMBER 2016

Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 
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Energiløsning
store bygninger

Fordele

• Mindre varmetab gennem taget
• Ny vandtæt tagdækning og bedre afvanding af taget
• Forbedring af fugtforhold og nedsat risiko for skim-

mel eller svamp
• Varmere loft i øverste etage og bedre indeklima
• Lavere varmeregning
• Lavere CO2 udledning
• Øget ejendomsværdi

 

Indeklima 

Når taget efterisoleres, bliver loftets overflade varmere, 
så træk i form af kuldenedfald fra de kolde overflader 
undgås. Er arbejdet udført korrekt, mindskes risikoen 
for kondens på loftets inderside, og dermed mindskes 
også risikoen for skimmelangreb. 

Tagrende

Ny tagpap

Eksist. tagpap / dampspærre

Vindbræt Eksist. isolering

Ny kileskåret isolering
Fald 1:40Koldt tag (ændret til varmt tag)

Efterisolering af skråvæg - udefra - etageejendomme

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 
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Efterisolering af skråvæg  

- udefra

UDGIVET DECEMBER 2016

Denne energiløsning gælder for efterisolering af skrå 
tagflader mod opvarmet, udnyttet tagetage – det vil 
sige typisk tagkonstruktioner med hanebåndspær.  

De skrå tagflader i ældre etageejendomme er typisk 
udført uden isolering og med et lag fastholdte indskuds-
brædder med imprægneret pap mellem spærene. 

Indersiden er oftest med forskalling, rør og puds. I 
nyere etageejendomme kan konstruktionen typisk være 
udført med 50 til 100 mm isolering og have dampspærre 
og gipsplader mod de opvarmede rum. Spærdimen-
sionen er afgørende for tykkelsen af evt. tidligere 
efterisolering, som kan være 75 mm til 100 mm, typisk 
i form af isoleringsmåtter skubbet ned fra hanebånd-
sloftet og trukket på plads.

Hvis konstruktionen er isoleret med 100 mm eller min-
dre, skal energiløsningen anvendes. En skrå tagflade bør 
efterisoleres op til nuværende BR krav, hvis muligt.

Isoleringsarbejdet omfatter etablering af tæt damp-
spærre og isolering af konstruktionen samt etablering af 
undertag og korrekt ventilation af skråvæggen.

Arbejdet indgår typisk i en tagrenovering. I princippet 
kan arbejdet udføres på skråvæggen alene med efter-
følgende retablering af tagbelægningen. Dette anbe-
fales dog ikke.

For at muliggøre en isoleringstykkelse på 300 mm er det 
oftest nødvendigt at forhøje spærene. Det kan påvirke 
bygningens fremtræden markant. 

Som alternativ til forhøjning af spærene kan isolering  
mellem spærene suppleres med indvendig isolering 
med krydslægtning - hvis pladsforhold tillader det, og 
der samtidig skal gennemføres en mere omfattende 
renovering. Denne løsning kan foretrækkes af arkitek-
toniske grunde.

Se i øvrigt også disse Energiløsninger for store byg-
ninger: Efterisolering af loft og Efterisolering af skunk.

 

Anbefaling til samlet isoleringstykkelse 
ved efterisolering
• Minimum: 300 mm isolering i alt

• Lavenergi: 400 mm isolering i alt

Skråvægge efterisoleres til den anbefalede tykkelse 
eller til et niveau, der er rentabelt, jf. BR15. For nogle 
tagkonstruktioner vil øgning af spærene ændre bygnin-
gens fremtræden markant. Derfor kan spærdimensionen 
være afgørende for den valgte isoleringstykkelse. Tyk-
kelsen kan korrigeres ved isoleringsmateriale med en 
bedre lambdaværdi, dvs. lavere end 37-38 mW/m K.

Energiløsning
store bygninger

1

Afstandsliste
min. 25 mm høj

Diffusionsåbent
undertag

Dampspærre

50 mm eksist. isolering

Ialt 150 mm
100 mm ny isolering

Brædder, rør og puds

Eksist. spær 150 mm
Afstandsliste
min. 25 mm høj

Diffusionstæt
undertag

Dampspærre

100 mm isolering

Ialt 375 mm

200 mm isolering

Brædder, rør og puds

Eksist. spær 175 mm
Påforingsspær 200 mm

Skråvæg med diffusionsåbent undertag 

Løsningen forudsætter en helt tæt og holdbar 
dampspærre.

Skråvæg med forhøjede spær og diffusionstæt 
ventileret undertag

Murede ydervægge – udvendig efterisolering afsluttet med formur

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

1

Murede ydervægge   

- udvendig efterisolering afsluttet med formur

UDGIVET DECEMBER 2016

Energiløsningen gælder for udvendig isolering af mas-
sive murede ydervægge, kanalmure, hule mure og 
udfyldningsmurværk i etageejendomme. 

Størstedelen af etageejendommene opført i perioden 
1850 til 1970 er muret byggeri, der fremstår med blank 
mur. Bygningerne repræsenterer en vigtig del af den 
danske kulturarv. Derfor er efterisoleringsløsninger, der 
ikke ændrer en muret bygnings fremtræden og arki-
tektoniske værdi væsentligt, en vigtig del af indsatsen 
både i bevaringsværdigt og mere anonymt byggeri.

Energiløsningen er især anvendelig på bebyggelser med 
få facadedetaljer, typisk murede bygninger fra 1940 
til 1970. Den kan anvendes på alle murede flader som 
alternativ til udvendig isolering med puds eller beklæd-
ning, fx på gavle i ældre karrébebyggelser.

Ydervæggene i bygningerne er opført uden egentlig 
varmeisolering og varmetabet er stort selvom murtyk-
kelser, materialer og konstruktioner varierer. Udvendig 
efterisolering er varmeteknisk og fugtteknisk set den 
bedste løsning. Isoleringen afsluttes med ny formur, 
eller med den eksisterende formur, der nedtages og 
genanvendes (rykkes ud). Formuren kan evt. udføres 
med smallere sten. Løsningen kan tilpasses, så gavle 
har én isoleringstykkelse og facader en anden. Ener-
giløsningen anvendes typisk på gavle, hvor følgearbe-
jderne er relativt få. 

Se i øvrigt disse Energiløsninger for store bygninger: 
Udvendig efterisolering af massive murede vægge og 
Hulmursisolering.

 

Anbefaling til samlet isoleringstykkelse
Minimum: 125 mm

Målet med energiløsningen er, at konstruktionen som 
minimum skal opfylde det niveau, der er rentabelt jf. 
BR15. Dette krav må i nogle bygninger fraviges på grund 
af konstruktive forhold eller hensyn til arkitektur.

Fordele
• Mindre varmetab gennem ydervæggene
• Varmere vægge og bedre indeklima
• Lavere varmeregning
• Lavere CO2 udledning
• Øget ejendomsværdi
• Ingen markant ændring af murstensfacaden
• Forbedrede fugtforhold og mindre mulighed for 

skimmelsvamp

Energiløsning
store bygninger

1

Indborede murbindere

Ny formur

125 mm isolering

Fugtspærre

Fald

Trykfast isolering

Betonbjælke

Trykfast isolering

Gennemgående bolt

Stålkonsoller

Udvendig isolering med ny formur på konsol

Eksist murværk
Indborede murbindere

Ny formur eller gen-
anvendelse af formur

Fald

Eksist. murværk

225 mm isolering

Fugtspærre

Udkast og sokkelpuds

Letklinkerblokke

Indborede murbindere

Fugtspærre

Stribefundament

Trykfast isolering

Udvendig isolering med udflyttet formurUdvendig isolering med ny formur på konsol Udvendig isolering med udflyttet formur

LED-belysning og –styringer til gang- og fællesarealer 

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

1

LED-belysning  

og –styringer til gang- og fællesarealer

UDGIVET DECEMBER 2016

LED-teknologien byder på lange levetider, lavt energi-
forbrug, tænder med det samme og tåler at blive tændt 
og slukket næsten i det uendelige. LED er derfor meget 
velegnet til belysning af trappeopgange og fælles gang-
arealer samt kælder- og loftområder. 

Der opnås en elbesparelse, fordi LED belysning med et 
mindre strømforbrug kan levere de samme lysmængder 
som traditionelle belysningsanlæg og ved at tabet fra 
forkoblinger (strømforsyninger) fjernes. Der spares  
desuden ekstra energi, hvis driftstiden kan reduceres 
ved at montere bevægelsesmeldere mv.

Ofte vil LED-lyskilden holde 2-3 gange længere end den 
gamle lyskilde. Her i energiløsningen beregnes alene de 
besparelser, der knytter sig til selve energiforbruget.

I denne energiløsning kan du regne på følgende fakto-
rer, der har betydning for, hvilke forbedringer og bespa-
relse, der kan opnås:

• Konvertering til LED-teknologien

• Tilføjelse af styring (akustik- og PIR-meldere)

• Kompensation for rumvarme-effekt

Anbefaling

Energiløsning
store bygninger

1

Vejledende lysniveau for almen belysning

Kravene til elektrisk belysning er skærpet i BR15, hvor  
pkt. 6.5.3 stk. 1 henviser til DS/EN 12464-1

Lux

Minimumskrav

Formål

Kontorlokaler 300 Lys til at læse og se detaljer

Undervisningslokaler 200 Lys afstemt til at følge præsentationer 
på tavle og lejlighedsvis læse selv

Trappeopgang 100 Lys til at orientere sig og se trin, 
gelænder og niveauforskelle samt til 
rengøring og til at se nøglehuller

Fælles gangarealer 100

http://www.byggeriogenergi.dk/media/1990/led_ok.pdf
http://www.byggeriogenergi.dk/media/1973/efterisolering-af-loft_store-bygninger_ok.pdf
http://www.byggeriogenergi.dk/media/1976/efterisolering_skunk_etage_ok.pdf
http://www.byggeriogenergi.dk/media/1972/efterisolering_skraavaeg_udefra_etage_ok.pdf
http://www.byggeriogenergi.dk/media/1995/efterisolering_af_kviste_ok.pdf
http://www.byggeriogenergi.dk/media/1983/hulmursisolering_etage_ok.pdf
http://www.byggeriogenergi.dk/media/1987/murede_ydervaegge_etage_ok.pdf
http://www.byggeriogenergi.dk/media/1987/murede_ydervaegge_etage_ok.pdf
http://www.byggeriogenergi.dk/media/1957/efterisolering-fladt-tag_ok.pdf
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Nye energiløsninger til enfamiliehuse
Med to nye energiløsninger i 2016 om efterisolering 
af terrændæk og gashybridvarmepumpe er Videncen-
tret tæt på at have beskrevet alle bygningsdele og 
installationer i enfamiliehuse. Dog vil der i fremtiden 
komme nye løsninger på installationssiden, hvor man 
kombinerer forskellige teknologier i hybrid. Desuden 
kan der komme nye produkter til efterisolering og 
andre nye metoder, der kræver beskrivelse. Derfor 
skal der sandsynligvis suppleres med flere energiløs-
ninger fremover for at dække mulige energiforbed-
ringstiltag i enfamiliehuse.
 
Sammenlagt findes der nu 78 energiløsninger til kor-
rekt energiforbedring af forskellige bygningsdele og 
installationer, hvoraf de 54 primært passer til en-
familiehuse. 

Gå til ny energiløsning af terrændæk - oppefra

Gå til ny energiløsning om udskiftning af ældre gaskedel 
til gashybridvarmepumpe

Fugtberegneren
Fugtberegneren er et nyt værktøj, der hjælper med 
at vurdere fugtrisikoen ved efterisolering. Den kan 
bruges af såvel bygherrer som rådgivere og entrepre-
nører og gør det nemt at beregne, om en planlagt 
efterisoleringsløsning skønnes at være fugtteknisk 
forsvarlig.

Fugtberegneren indeholder en række af de mest 
almindelige konstruktioner, som kan efterisoleres. 
Brugeren skal dermed kun udfylde oplysninger om 
konstruktionen, eksisterende indeklimaforhold og 
den planlagte efterisolering - så får man en hurtig 
vurdering af, om løsningen er fugtsikker. 

Fugtberegneren er tilpasset brug på både computer, 
tablet og smartphone. Den blev lanceret i september 
2016 og fik i løbet af årets sidste fire måneder knap 
2.000 besøg. 

Gå til Fugtberegneren

FORORD / KORT OM VIDENCENTRET / AKTIVITETER 2016

Efterisolering af terrændæk 
- oppefra

UDGIVET SEPTEMBER 2016

Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Energiløsning

1

Terrændæk i huse opført fra 1960 og frem til 1998 er 
som regel dårligt isoleret (<100 mm). Ofte er der et 
stort hulrum mellem den eksisterende isolering og un-
dersiden af gulvbelægningen (parketgulvet). Hvis 
parketgulvet skiftes ud, stilles der krav om rentabel  
efterisolering jf. BR15. Husejer kan af komforthensyn 
ønske at efterisolere gulvet og evt. installere gulv-
varme.

Terrændæk bør efterisoleres til anbefalingen her på 
siden.

Det er en forudsætning for arbejdets udførelse, at 
betonen i det oprindelige terrændæk er ”hvidtør”, dvs. 
lysegrå og uden tegn på fugt af nogen art. Hvis betonen 
er fugtig, bør grunden til fugten findes og elimineres. 
Når betonen er udtørret igen, kan arbejdet fortsættes. 

Hvis huset står over for en totalrenovering, eller beto-
nen er våd af fugt, bør den anden mulighed - at brække 
betonen op og etablere et nyt velisoleret terrændæk – 
overvejes. Se energiløsningen: ”Efterisolering af terræn-
dæk - nedefra”.

Anbefaling   
Det anbefales af fugthensyn at efterisolere terrændæk-
ket med maksimalt 150 mm med standard varmeled-
ningsevne, dvs. en lambda-værdi på 37-38 mW/m K.
Hvis der er plads til mindre end 150 mm isolering, kan 
der i stedet anvendes isolering, der har bedre isolerings-
evne end standard (lambda-værdi <37 mW/m K). 

Fordele
• Mindre varmetab gennem gulvet
• Bedre økonomi pga. lavere varmeregning 
• Varmere overflader og dermed mindre træk
• Øget komfort og bedre indeklima 
• Lavere CO2-udledning 
• Nyt gulv forøger husets værdi

Max. 1/3 trykfast isolering
Fugtspærre / radonspærre
Min. 2/3 trykfast isolering
Beton

Evt. kapillarbrydende lag

Udskiftning af ældre gaskedel til gashybridvarmepumpe

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

1

Udskiftning af ældre gaskedel til  
gashybridvarmepumpe
En gashybridvarmepumpe kombinerer en moderne 
kondenserende gaskedel med en luft-vandvarmepumpe. 
Herved kan man med en mindre varmepumpe dække 
en meget stor del af opvarmningsbehovet og på den 
måde mindske gasforbruget. Samtidig har man stadig 
gaskedlen som backup til at levere høj fremløbstem-
peratur, når det er meget koldt.

Når udetemperaturen er høj, er varmepumpens varme-
ydelse stor nok til at dække varme- og varmtvands-
behovet. Når temperaturen kommer under et bestemt 
niveau – fx 0°C – dækkes varmebehovet af gaskedlen 
alene. Varmepumpen og gaskedlen bruges på samme tid 
i overgangsperioderne. Varmt vand produceres normalt 
kun ved hjælp af gaskedlen for at undgå høje drifts-
temperaturer og en nedsat COP for varmepumpen.

Anbefaling til gashybridvarmepumpe
Videncenter for Energibesparelser i Bygninger anbefaler 
at installere et af nedenstående systemer:

• En enhedspakke, hvor alle varmepumpe- og ke-
deldele er samlet i en enkelt enhed (unit).

• En systempakke, hvor hybridsystemet består af 
enkeltstående dele fra samme producent, der er 
konstrueret til at arbejde sammen i et veldefineret 
system.

Årsvirkningsgraden for kedlen skal minimum være 86 %  
ved rumopvarmning, svarende til kravet i BR15 og EU’s  
ecodesignforordning nr. 813/2013 baseret på øvre 
brændværdi. Det anbefales, at der installeres en A-
mærket gaskedel, hvor kravet er en årsvirkningsgrad på 
mellem 90 og 98 %.

Varmepumpens årsvirkningsgrad skal ifølge BR15 som 
minimum leve op til nedenstående krav:

• Luft-vandvarmepumpe til gulvvarme 
Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning må ikke 
være under 115 %, svarende til en SCOP-værdi på 
2,95.

• Luft-vandvarmepumpe til radiatorer  
Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning må ikke 
være under 100 %, svarende til en SCOP-værdi på 
2,58.

1

UDGIVET DECEMBER 2016

Energiløsning

http://www.byggeriogenergi.dk/media/1928/terr_ndaek-oppefra_ok.pdf
http://www.byggeriogenergi.dk/media/2001/gashybridvarmepumpe_ok.pdf
http://www.byggeriogenergi.dk/media/2001/gashybridvarmepumpe_ok.pdf
http://www.fugtberegner.sbi.dk/
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Vejledninger om performancetest
Problemer med nye eller ny-renoverede tekniske 
installationer i store bygninger kan forebygges ved at 
performanceteste installationerne. Videncentret har 
derfor udgivet tre konkrete og praktiske vejledninger 
om, hvordan man performancetester.

De tre vejledninger handler om fjernvarmeanlæg, 
naturgasanlæg og ventilationsanlæg. 

Den afgørende forskel i performancetest i forhold til 
en almindelig afleveringsforretning ligger i, at bygher-
ren fra start stiller kravene til, hvordan et anlæg skal 
testes, og hvordan dette skal dokumenteres. 

Videncentrets vejledninger om performancetest er ud-
arbejdet i overensstemmelse med Bygningsstyrelsens 
koncept for performancetest.

Gå til vejledning om performancetest af varmeanlæg

Gå til vejledning om performancetest af ventilationsanlæg

Innovation i byggeriet 
Udviklingen går hurtigere end nogensinde i bygge-
branchen, og mange nye teknologier, materialer, me-
toder og løsninger kommer på markedet i disse år. 
Ved blot at besøge ét sted på ByggeriOgEnergi.dk 
kan man få et innovationsoverblik over løsninger, der 
fremmer energieffektiviteten i bygninger. 

For at holde byggefagfolk helt opdateret med ud-
viklingen blev dette innovationsoverblik i 2016 ført 
ajour med nye projekter og nye emner. Det betyder, 
at man nu kan finde information om de seneste væ-
sentlige forsknings- og udviklingsprojekter om seks 
emner: ventilation, brugernes adfærd og oplevelser, 
varmepumper, facadeisolering, performancetest og 
solceller. 

Gå til ’Innovation i byggeriet’ på ByggeriOgEnergi.dk

FORORD / KORT OM VIDENCENTRET / AKTIVITETER 2016

1

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

VEJLEDNING
Performancetest af ventilationsanlæg i etagebyggeri  

Scan koden og TILMELD dig voresNYHEDSBREV

1

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

VEJLEDNING
Performancetest af 

varmeanlæg med 
naturgas 
i etagebyggeri  

  
Scan koden og 

TILMELD dig vores

NYHEDSBREV

1

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Kontrol af indregulering af varmeanlæg

VEJLEDNING

Performancetest

ved renovering af 

fjernvarmeanlæg 
i etagebyggeri  

Scan koden og 

TILMELD dig vores

NYHEDSBREV

http://byggeriogenergi.dk/energiloesninger/etageejendomme-og-andre-store-bygninger/varmeinstallation/performancetest-af-varmeanlaeg/
http://byggeriogenergi.dk/energiloesninger/etageejendomme-og-andre-store-bygninger/ventilation-og-indeklima/performancetest-ventilationsanlaeg/
http://byggeriogenergi.dk/inspiration/innovation-i-byggeriet/
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Formålet med arrangementet er at videreformidle 
seneste nye viden og at understøtte den tværfaglige 
udvikling i byggebranchen, da tværfaglig tænkning 
er en forudsætning for, at renoveringer kan resultere 
i energibesparelser og bedre bygninger.  

Videncentret gik i byggemarkedet 
Videncenter for Energibesparelser i Bygninger var 
i første halvår af 2016 faglig indlægsholder ved en 
stribe professionelle kundearrangementer om det 
nye bygningsreglement, som to af de førende bygge-
centerkæder, STARK og XL-BYG, gennemførte. 

Herved fik over 3.000 håndværkere stiftet nærmere 
bekendtskab med energikravene i det nye bygnings-
reglement, BR15. 

Kundearrangementerne hos STARK og XL-BYG viser, 
at den direkte dialog med håndværkerne og andre 
byggefagfolk er blandt Videncentrets styrker. Arran-
gementerne fik gode tilbagemeldinger; deltagerne 
fortalte, at de mener, at de nu er blevet mere sikre 
i BR15, fordi præsentationerne foregik på håndværk-
ernes sprog med relevante eksempler.

Videncentrets formidlingsindsats om BR15 blev star-
tet i 2015. Men en række af aktiviteterne blev udsat 
til 2016, fordi BR15’s ikrafttræden blev udskudt til 
1. januar 2016. Dermed blev alle værktøjerne, 
Videncentret udviklede i 2015, først lanceret i 2016 
– herunder arrangementerne for byggemarkedernes 
kunder, Videncentrets BR15-værktøj samt en guide, 
en film og en lydfil om energikravene i BR15. 

Gå til BR15-værktøjet

Gå til ’Kvikguide om energikravene i BR15”, film og lydfil 
om energikravene i BR15

Formidling og uddannelse
At være et opsøgende og udadvendt center er en 
central del af værdigrundlaget i Videncenter for 
Energibesparelser i Bygninger. Vi vil møde bygge-
branchen direkte og være i dialog med de fagperso-
ner, som skal bruge de energiløsninger og andre 
værktøjer, som Videncentret udvikler. 2016 bød på 
en lang række forskellige aktiviteter ”i marken”. 

Netværksdag – i år i Aarhus
Med sin årlige netværksdag giver Videncentret 
byggebranchen mulighed for at få ny og opdateret 
viden om energirenovering. Dagen satte i 2016 fokus 
på energirenovering af etageboligejendomme og 
foregik i Aarhus. Programmet var spækket med 
spændende indlæg fra både rådgivere, entreprenø-
rer, myndigheder og andre faglige eksperter. 

FORORD / KORT OM VIDENCENTRET / AKTIVITETER 2016

http://krav.byggeriogenergi.dk/
http://byggeriogenergi.dk/vaerktoejer/br15/
http://byggeriogenergi.dk/vaerktoejer/br15/
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Messerne er et godt mødested
Videncentret deltager også på relevante messer, 
som er et godt mødested til dialog med centrets 
brugere. I 2016 var det på byggeriets store fagmesse 
BYGGERI'16 i Fredericia og på Building Green i 
København. I 2016 samarbejdede Videncentret med 
Danske Byggecentre om en stand på BYGGERI'16, og 
på Building Green delte vi stand med et andet vi-
dencenter for bl.a. byggebranchen: Videncenter for 
Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald. 

Begge messer var yderst velbesøgte, herunder også 
Videncentrets stand. 

Kursusmodul og kompendium til 
driftsansvarlige 
Energieffektiv bygningsdrift er ikke noget, der kom-
mer af sig selv. For at en bygnings energitekniske 
installationer kan fungere optimalt døgnet rundt, er 
det nødvendigt, at de ansvarlige driftstekniske med-
arbejdere har den nødvendige viden og indsigt. 

Derfor udviklede Videncentret i 2016 et kursusmodul 
”Energieffektiv bygningsdrift i kommunale ejen-
domme” og et tilhørende kompendium. Kompendiet 
er til fri brug for alle og kan downloades fra 
ByggeriOgEnergi.dk.

Gå til kompendium: Energieffektiv bygningsdrift i
kommunale ejendomme

Kursusmodul om gashybridvarmepumpe
Sammen med Dansk Gasteknisk Center (DGC) ud-
viklede Videncentret et kursusmodul om gashybrid-
varmepumper – dvs. udskiftning af en gammel 
gaskedel til en kombination af varmepumpe og en ny 
gaskedel. Kurset hænger sammen med Videncentrets 
nyudviklede energiløsning om gashybridvarme-
pumper. Målgruppen er installationsbranchen, og 
kurset vil blive afholdt af DGC første gang i 2017. 

 

FORORD / KORT OM VIDENCENTRET / AKTIVITETER 2016

http://byggeriogenergi.dk/media/2029/energieffektiv-bygningsdrift-i-kommunale-ejendomme.pdf
http://byggeriogenergi.dk/media/2029/energieffektiv-bygningsdrift-i-kommunale-ejendomme.pdf
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Guiden vil blive koblet til andre udviklingsprojek-
ter om energirenovering i den almene sektor og til 
Videncentrets eksisterende værktøjer til etage-
ejendomme. 

Screening af markedet for 
ventilationsløsninger 
I de senere år er der kommet en række nye pro-
dukter på markedet, hvor ventilationskomponenter 
kombineres og integreres i eksempelvis vinduer 
eller facade med indblæsning og afkast i samme 
kanal. Da en høj kvalitet af det atmosfæriske inde-
klima efter renovering og tætning af klimaskærm 
er særdeles vigtig, screenede Videncentret i 2016 
markedet for ventilationsløsninger og kombinerede 
systemløsninger. 

Screeningen vil danne udgangspunkt for at udvikle 
en ventilationsguide i 2017, som skal gøre det 
lettere at vælge en god og velegnet ventilations-
løsning ved at gennemgå mulighederne for venti-
lation i enfamiliehuse i forbindelse med større 
renovering.

Styrket synlighed via sociale medier og 
presse
For at udbrede kendskabet til Videncentrets energi-
løsninger, apps og andre værktøjer etablerede 
Videncentret i 2016 en profil på både Facebook og 
Twitter i tillæg til den LinkedIn-profil, som VEB siden 
2015 har haft positive erfaringer med. Ydermere 
øgede Videncentret i sidste del af 2016 sin indsats 
overfor fagpressen for at styrke synligheden yder-
ligere. 

Især på Facebook er det lykkedes at ramme hånd-
værkerne, og takket være hyppige opslag steg antal-
let af følgere på ganske få måneder til over 1.000. 
Indsatsen har været en succes, og Videncentret har 
herved fået nye direkte kanaler til kernemålgrup-
pen.

Udredningsarbejde
Større viden om behovet i 
etageejendomme
VEB vil i de kommende år have øget fokus på etage-
ejendomme. Som platform for denne indsats gen-
nemførte VEB i slutningen af 2016 en behovsafdæk-
ning blandt repræsentanter for bygningsejere. Målet 
var at afdække behovet for løsninger, guider og 
andre værktøjer, der kan medvirke til at realisere 
flere energibesparelser i etageejendomme – set fra 
bygherrens vinkel. 

Afdækningen viste bl.a. at indeklima, adfærd 
og ventilation er områder, som er vanskelige at 
håndtere i energirenoveringsprojekter i etageejen-
domme. 

På baggrund af undersøgelsen har Videncentret be-
sluttet at udvikle en bred guide i 2017 om energi-
renovering målrettet projektlederne i primært de 
almene boligselskaber. 
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Viden og svar fra Videncentret
Support til byggebranchen
Alle i byggebranchen har mulighed for at kontakte 
Videncentrets supporttjeneste for at få svar på 
spørgsmål om arbejdet med at energiforbedre 
Danmarks bygninger. 

I 2016 modtog centret omkring 1.000 henvendelser 
enten via supporttelefonen på tlf. 7220 2555 eller 
info@ByggeriOgEnergi.dk.

ByggeriOgEnergi.dk 
Videncentrets hjemmeside ByggeriOgEnergi.dk og 
fem tilhørende apps blev samlet besøgt knap 92.000 
gange i 2016. Heraf var de 37.000 besøg direkte til 
hjemmesiden, de 45.000 direkte til det populære 
BR15-værktøj og de resterende 10.000 besøg fordelte 
sig med direkte besøg til Besparelsesberegneren, 
Fugt-beregneren, Trin-for-Trin Håndbogen om efter-
isolering af tagetager samt Tjek Boligejendomme, der 
giver mulighed for at benchmarke energiforbruget i 
alle boligejendomme via søgning på adresse. 

Der foregår en løbende videreudvikling og opdatering 
af hjemmesiden og de forskellige apps for at sikre, 
at Videncentrets digitale materiale er tidssvarende 
og relevant. 

Nyhedsbrev og sociale medier
Videncentrets nyhedsbrev udsendes som løbende 
opdateringer om nye aktiviteter og materialer fra 
centret. I 2016 udkom nyhedsbrevet fem gange, 
hvilket er sjældnere end normalt. Det skyldes, at 
Videncentrets aktivitetsniveau en del af året var på-
virket af, at opgaven med at drive Videncentret var i 
udbud i 2016. 

Videncentret formåede at øge antallet af modtagere 
af nyhedsbrevet i 2016 til 3.835 personer. Det er en 
stigning på ca. 35 procent i forhold til 2015, hvilket 
primært er opnået takket være Videncentrets delta-
gelse på messer. 

Både på LinkedIn og Facebook har Videncentret 
nu over 1.000 følgere, så disse to kanaler hjælper 
Videncentret med at sprede viden om tilbuddene til 
byggebranchen og om fordelene ved korrekt energi-
renovering. På Twitter, som Videncentret oplever 
som en perifer kanal i forhold til målgruppen, har 
Videncentret lidt over 100 følgere. 

De sociale medier fungerer som en meget fleksi-
bel og effektiv kanal til byggebranchen. Målet med 
indsatsen er både at få de forskellige faggrupper til 
selv at anvende Videncentrets materialer og værk-
tøjer og at få dem til at dele og fortælle om dem til 
andre. 

Gå til nyheder fra Videncentret

Tilmeld dig Videncentrets nyhedsbrev

Følg Videncenter på LinkedIn

Følg Videncentret på Facebook

Følg Videncentret på Twitter
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Om Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger − VEB − samler og formidler viden 
om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 
Vi medvirker til, at byggeriets parter opnår flere kvalifikationer og nye værktøjer 
til at gennemføre energibesparende tiltag i bygninger.

Hermed understøtter Videncenter for Energibesparelser i Bygninger den samlede 
energispareindsats i Danmark.

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger er etableret som led i den energi-
politiske aftale fra februar 2008 og videreført i aftalen for 2012 og i 2015 p.t. frem 
til og med 2018. 

Vores logo – huset i mange farver - er inspireret af termograferingsbilleder, der er 
et godt værktøj til at kortlægge energitabet i bygninger.

www.ByggeriOgEnergi.dk    Tlf.: 7220 2555

www.ByggeriOgEnergi.dk
https://www.linkedin.com/company/videncenter-for-energibesparelser-i-bygninger
https://twitter.com/byggeriogenergi?lang=da
https://www.facebook.com/byggeriogenergi/

