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Hvis Danmark skal nå sit mål om en reduktion af 
energiforbruget i bygninger med 35 procent inden 
2050, er der behov for en målrettet og vedholden-
de indsats rettet mod at energirenovere landets 
knap 2,5 millioner bygninger. 

Med afsæt i ”Strategi for energirenovering af byg-
ninger”, som blev til i et flot samarbejde på tværs 
af brancher og vidensinstitutioner er der i 2014 
igangsat mange gode overordnede initiativer, som 
styrker indsatsen. 

Selv om en energirenovering bliver igangsat, er 
der mange situationer, hvor bygningsejerne langt 
fra høster det fulde udbytte og gøre bygningerne 
fremtidssikrede. Der begås stadigvæk fejl – blandt 
andet på grund af mangelfuld kommunikation på 
tværs af faggrænser i byggebranchen, manglende 
kompetencer, misforståelser mellem bygnings-
ejere, rådgivere og udførende – eller slet og ret 
fordi noget overses eller spares væk i renoverings-
processen.
 
Videncentret udfylder en aktiv rolle i formidlingen 
til byggebranchen med energiløsninger, guides 
og værktøjer, der alle bidrager til at sikre, at 
bygningsejerne ud over energibesparelser opnår 
indeklimaforbedringer, samtidig med at bygnings-
reglementet overholdes. De stadigt skærpede 
energieffektivitetskrav på bygningsområdet til 
både klimaskærmens tæthed, komponenterne 
og bygningsinstallationernes samkøring med VE-
anlæg kombineret med en energiforsyning under 
omstilling giver en lang række udfordringer – ikke 
blot for byggebranchen, men også de øvrige aktø-
rer, som varetager Danmarks energispareindsats.

Derfor er vedholdende markedsorienteret kompe-
tenceudvikling og en struktureret informations-

indsats i samarbejde mellem byggebranchen, 
uddannelsesinstitutionerne, myndighederne og 
Videncentret bydende nødvendig for, at vi kan nå 
energirenoveringsstrategiens målsætning. 

I 2014 har Videncentret udviklet en række nye 
værktøjer og revideret flere af de eksisterende. 
Desuden har vi, som tidligere år, deltaget i mange 
forskellige aktiviteter, der er med til at formidle 
metoder til energirenovering, give byggebranchen 
et kompetenceløft og understøtte lokale og natio-
nale energispareindsatser. Det er en stor fornø-
jelse at opleve, at rigtig mange forskellige parter 
benytter Videncentrets forskellige værktøjer og 
materialer, og at vi nyder stor opbakning til vores 
aktiviteter – det vil vi gerne takke for!

Vi glæder os til at fortsætte arbejdet i 2015.

Vagn Holk
Centerleder
6. februar 2015 

FORORD
Centerleder Vagn Holk
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Videncenter for energibesparelser i bygninger 
blev etableret i 2008 som led i den energipolitiske 
aftale af 21. februar 2008 og videreført i energi-
forliget fra marts 2012. Opgaven er at bidrage 
til, at byggeriets parter opnår mere viden om 
konkrete og praktiske muligheder for at reducere 
energiforbruget i bygninger. Målet er at medvirke 
til at realisere flere energibesparelser i bygninger. 
De primære målgrupper for Videncentret er hånd-
værkere, entreprenører, arkitekter, ingeniører og 
bygningskonstruktører.

I 2012 blev der bevilliget 20 mio. kroner til den 
fortsatte drift af Videncentret i fire år fra 2012 til 
og med 2015. 

Driften, der varetages af et konsortium bestående 
af Teknologisk Institut, Statens Byggeforsknings-
institut/Aalborg Universitet, Kommunikations-
Kompagniet A/S, ViegandMaagøe samt Danmarks 
Tekniske Universitet (DTU). Centret er fysisk 
placeret på Teknologisk Institut.

VIDENCENTRETS RAMME

Videncentrets opgaver ligger indenfor 
tre hovedområder: 

Viden 
Indsamling, sammenfatning og bearbejd-
ning af eksisterende viden om energi-
besparelser. 

Løsning og implementering
Sammenfatning af eksisterende viden og 
bearbejdning af den indsamlede viden til 
værktøjer, standardiserede energiløsnin-
ger og pakkeløsninger. 

Formidling
Systematisk formidling af viden om kon-
krete løsninger til at reducere energi-
forbruget samt systematiske informa-
tions- og uddannelsesaktiviteter rettet 
mod aktører inden for bygningsområdet. 

OPGAVER
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Medlemmerne af det Rådgivende Udvalg 
for Videncenter for energibesparelser 
i bygninger arbejder sammen om det 
fælles mål at skabe flest mulige energi-
besparelser indenfor nybyggeri og energi-
renovering i eksisterende byggeri og øge 
implementeringen af energirenoverings-
projekter. 

Udvalget repræsenterer en lang række 
aktører indenfor områderne vedrørende 
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

Ud over at have et stærkt Rådgivende Udvalg 
har Videncentret fire specialiserede netværks-
grupper. De er med til at sikre, at Videncen-
trets løsninger udbredes og udvikles efter 
behov på forskellige områder.

De fire grupper omfatter:  

• Kompetencegruppen  
Ser på behovet i forhold til uddannelses-
institutionerne

• Rådgivergruppen  
Ser på behovet i forhold til arkitekter og  
ingeniører

• Entreprenørgruppen  
Ser på behovet i forhold til entreprenører 
og håndværkere

• Energiselskabsgruppen 
Ser på behovet i forhold til energiselska-
bernes energirådgivere 

Målet med grupperne er at komme endnu 
mere i dybden med det enkelt område for at 
kunne udvikle præcis, hvad der er behov for. 

Videncentrets udviklingsplan for 2014 bygger 
således på input fra disse grupper. Grupperne 
er etableret med henblik på en vedvarende 
indsats og vil derfor også i 2015 blive inviteret 
til at give input til Videncentret. 

Derudover har Videncentret etableret en 
kvalitetssikringsgruppe, hvis formål er at 
drøfte og foretage en ekstern kvalitetssikring 
af det tekniske indhold i Videncentrets udvik-
lede materialer. Fokus er på de energitekniske 
løsninger – blandt andet i forhold til de almen-
tekniske anbefalinger på det byggetekniske og 
bygningsfysiske område. 

DET RÅDGIVENDE UDVALG NETVÆRKSGRUPPER
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STRATEGISK FOKUSOMRÅDE

Kompetencerne skal udvikles 

Byggeriet er en branche med stolte og langvarige 
traditioner. Men i disse år er forandring nødven-
dig. 

Klimaet ændrer sig, og Danmark går foran for at 
imødegå disse ændringer ved hjælp af CO2-bespa-
relser. Det har også betydning for vores bygninger. 
Nye huse skal bygges på nye måder, hvilket vi har 
et stærkt Bygningsreglement til at styre. Men 
de eksisterende huse skal også renoveres på nye 
måder – og det er helt afgørende, at det sker med 
fokus på at nedbringe energiforbruget. 

For at løfte denne opgave kræves styrkede kom-
petencer inden for energioptimering af bygninger. 
Energirenoveringer skal sælges til bygherrerne 
som en del af øvrig renovering, fordelene skal 
være tydelige, og renovering skal samtidig udfø-
res korrekt med sigte på, at husene er sunde og 
gode at opholde sig i. 

Videncentret arbejder på at understøtte og være 
med til at dække behovet for kompetenceudvik-
ling for alle parter i byggeriet; fra håndværker og 
installatør til arkitekt, ingeniør og bygningskon-
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struktør. Det gør vi ved at stille viden og værktøjer 
til rådighed og ved i samspil med andre parter at 
medvirke til kompetenceudvikling. 

At det foregår i samspil med styrelser, kommuner, 
brancheforeninger, erhvervsorganisationer, faglige 
netværk, skoler, kursusudbydere og andre aktører 
er en helt grundlæggende prioritet for Videncen-
tret – og det har det været fra dag 1. Vi kan ikke 
komme ud over rampen til vores store målgruppe 
ene og alene – men til gengæld er vi stærke, når vi 
arbejder sammen med andre. 

Det har Videncentret igen i 2014 haft fokus på. Vi 
stiller vores materialer til rådighed for alle, der 
kan få gavn af det i de mange forskellige indsatser, 
som foregår over hele landet. Det kombinerer vi 
med, at vi også i 2014 har taget del, når forskellige 
netværkspartnere har inviteret os til at holde ind-
læg, undervise, facilitere diskussioner eller deltage 
i andre arrangementer, hvor målet har været at 
udvikle viden og kompetencer i byggebranchen. 

Videncentret har på denne måde skabt en fælles 
national platform for viden om energirenovering, 
som benyttes til kompetenceudvikling fra Gedser 
til Skagen. 
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Værktøjer til byggebranchen

Videncentret udvikler en række konkrete og prak-
tiske værktøjer til byggebranchen, som gør det 
lettere at energioptimere bygningerne korrekt og 
at synliggøre fordelene ved energirenovering.

Nye energiløsninger fra kælder til kvist

Videncentret udviklede otte nye energiløsninger 
i 2014 – to om mansardtage og de øvrige seks om 
renovering af varmecentraler i etageejendomme. 

Derudover blev alle energiløsninger, det var rele-
vant for, opdateret med information om indeklima-
forholdene i forbindelse med det energibesparen-
de tiltag, der er beskrevet i energiløsningen. 

Sammenlagt findes der nu 67 energiløsninger til 
forskellige bygningsdele og installationer. De 16 er 
til etageejendomme, mens de øvrige fortrinsvis er 
målrettet enfamiliehuse, men dog også kan inspi-
rere til energirenovering af andre bygningstyper.
Baggrunden for, at Videncentret prioriterer enfa-
miliehuse og etagebyggeriet, er, at over halvdelen 
af energisparepotentialet i bygninger findes i disse 
bygningstyper. 

1

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

Automatik i varmecentraler 
Videncenter for energibesparelser i bygninger anbe-

faler, at der installeres den nødvendige automatik 

i varmecentraler. Herved kan den ønskede komfort 

opnås, og energiforbruget minimeres. Automatikken 

omfatter reguleringsventiler og styringsenheder. Denne 

energiløsning dækker både installation, udskiftning og 

justering af automatik i varmecentraler. 

UDGIVET DECEMBER 2014  

Energiløsningstore bygninger

Fordele
• Ved en indregulering opnås, at anlægget kommer i 

balance. Herved tilføres radiatorerne den ønskede 

vandmængde 
• Udekompensering medfører mindre varmetab fra 

rør, ventiler mm. 
• Bedre økonomi pga. lavere varmeregning 

• Øget komfort og bedre indeklima, hvis ejendom-

men er velisoleret og tæt • Lavere CO2-udledning

Anbefaling
• Det anbefales, at centralvarmeanlægget indregule-

res. Hvis der ikke er installeret strengregulerings-

ventiler til indregulering, bør det gøres. Formålet 

er at få vandet i varmeanlægget fordelt, så de 

enkelte forbrugssteder – det vil sige radiatorer 

og/eller gulvvarmekredse – tilføres tilstrækkelig 

vandmængde til, at der kan opnås den ønskede 

rumtemperatur. 
• Det anbefales, at der installeres et vejrkompense-

ringsanlæg. Dette anlæg bør indeholde en funk-

tion, der stopper varmeanlægget inkl. cirkulations-

pumpen, når udetemperaturen kommer over en 

indstillet grænse. Hvis der allerede er installeret 

et vejrkompenseringsanlæg, anbefales det, at set-

punkterne kontrolleres og eventuelt justeres, så 

fremløbstemperaturen ikke er højere end nødven-

digt.

1

1

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

Renovering af fjernvarme-
forsynet varmecentral
Det anbefales at renovere en fjernvarmeforsynet varme-
central, hvis der er:

• Et højt varmeforbrug
• Dårlig afkøling
• Hyppige driftsproblemer, som fx manglende central-

varme i dele af anlægget eller manglende varmt 
brugsvand

• Hyppige reparationer eller udskiftninger af kompo-
nenter kedelcentral eller i centralvarmeanlægget, 
typisk på grund af tæringer

• Foretaget energibesparende foranstaltninger på 
klimaskærm, så forbruget til rumopvarmning er 
reduceret

UDGIVET DECEMBER 2014  

Energiløsning
store bygninger

Fordele
• Udskiftning af en ældre veksler til en ny vil mini-

mere vedligeholdelsesudgifterne samt forbedre 
afkølingen.

• Ved direkte fjernvarme opnås en god energieffek- 
tivitet i form af lavere elforbrug til cirkulations-
pumpning af varmt vand samt mulighed for en  
bedre afkøling.

1

Anbefaling
• Det bør overvejes at ændre et indirekte anlæg til 

et direkte. Det kræver dog, at fjernvarmeværket 
tillader det, og varmeanlægget (radiatorer, ventiler 
mm.) kan klare det høje tryk fra fjernvarmenettet.

• Ligeledes bør varmtvandsbeholderen udskiftes med 
en gennemstrømningsvandvarmer, hvis der hyppige 
driftsproblemer og reparationer. Det kræver lige-
ledes, at fjernvarmeværket tillader det.

• Fjernvarmeanlægget bør monteres med tryk-
differensregulatorer for at sikre, at reguleringsven-
tilerne har stabile driftsbetingelser.

Fjernvarmeværkets tilslutningsbestemmelser skal altid 
følges. Ud over bestemmelser om, hvorvidt værket til-
lader indirekte anlæg og gennemstrømsvandvarmer, er 
der i disse bestemmelser normalt også krav til dimensio-
nerende temperatursæt for vandvarmer og varmeanlæg.

• Ved udskiftning af en varmtvandsbeholder til en 
gennemstrømningsvandvarmer opnås en varme- 
besparelse samt mulighed for en bedre afkøling.

1

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

Ældre etageejendomme bygget fra ca. 1860 – 1930 kan 

være udført med mansardtag. 

Et mansardtag består af to dele, hvoraf den nedre del, 

mansardetagen, har en næsten lodret tagflade og den 

øvre del er et almindeligt saddeltag med lav taghæld-

ning. De to dele er adskilt af et ”mansardbjælkelag”. 

I mansardetagen er de lodrette vægge rykket lidt tilbage 

i forhold til de murede ydervægge i etagerne under, og 

den næsten lodrette tagflade er med kvistvinduer og/

eller ovenlysvinduer. Tagrummet ovenover kan enten 

være uudnyttet med ingen eller kun få vinduer, eller 

det kan være en tagetage udnyttet til bolig med skunk-

vægge, skråvægge og ovenlysvinduer og i nogle tilfælde 

også med kviste i tagfladen. 

Efterisolering af et mansardtag kan involvere både 

mansardvægge, der er at betragte som rumhøje skunk-

vægge, skråvægge, almindelige skunkvægge, lofter og 

gulve. Efterisolering kan ske indefra og bør udføres, 

hvis isoleringstykkelserne er mindre end 200 mm. Hvis 

tagbelægningen skal udskiftes, vil efterisolering med 

fordel kunne udføres udefra. I det tilfælde henvises til 

energiløsningen ”Efterisolering af skråvægge/ loft til kip 

– udefra”.

Efterisoleringen bør ske til nedenstående minimums-

anbefalinger eller til et mere fremtidssikret lavenergi-

niveau. 

Fordele

• Mindre varmetab gennem mansardvægge,  

skunkvægge, skråvægge, lofter og gulve

• Bedre økonomi pga. lavere varmeregning 

• Varmere overflader og mindre træk 

• Øget komfort og bedre indeklima 

• Lavere CO2-udledning 

• Efterisolering af mansardtaget forøger  

etageejendommens værdi

Efterisolering af mansardtag 

- indefra

UDGIVET SEPTEMBER 2014 - REVIDERET DECEMBER 2014 

Energibesparelse

Ny samlet isoleringstykkelse

Eksisterende

isolerings-

tykkelse 

Efterisolering af mansardvæg, 

skunk, loft og skråvæg

Minimum

300 mm isolering

Lavenergi

400 mm isolering

Energibesparelse i kWh/m² pr. år

0 mm 173/171* 
176/174* 

50 mm
44

46

100 mm
24

26

125 mm
18

20

150 mm
14

16

175 mm
12

14

200 mm
10

12

 figur 1
Se figur 2

Se figur 3

Se figur 4

Se figur 5

* Energibesparelse for efterisolering af skråvæg

Energiløsning
store bygninger
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Gå til de nye energiløsninger om varmecentraler 
og guiden til varmecentraler

Gå til energiløsningen om mansardtage 
enfamiliehuse

Gå til energiløsningen om mansardtage 
etageejendomme

http://www.byggeriogenergi.dk/energiloesninger/etageejendomme-og-andre-store-bygninger/varmeinstallation.aspx
http://www.byggeriogenergi.dk/energiloesninger/etageejendomme-og-andre-store-bygninger/varmeinstallation.aspx
http://www.byggeriogenergi.dk/media/63367/mansardtag__enfamilie_ok.pdf
http://www.byggeriogenergi.dk/media/63367/mansardtag__enfamilie_ok.pdf
http://www.byggeriogenergi.dk/media/63367/mansardtag__enfamilie_ok.pdf
http://www.byggeriogenergi.dk/media/57536/mansardtag_store_bygninger_ok.pdf
http://www.byggeriogenergi.dk/media/57536/mansardtag_store_bygninger_ok.pdf
http://www.byggeriogenergi.dk/media/57536/mansardtag_store_bygninger_ok.pdf
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Nye online guides til dampspærrer og  
varmepumper

To nye online guides skal hjælpe med at få styr på 
nogle af de mere vanskelige udfordringer, når det 
gælder energioptimering af bygninger. 

Den ene er en online dampspærreguide, som 
beskriver, hvordan og hvornår der skal bruges 
dampspærre, når man efterisolerer og renoverer 
klimaskærmen. 

Den anden er varmepumpeguiden – en guide til den 
gode varmepumpeinstallation. Den er til varme-
pumpeinstallatører og rådgivere, der ønsker at 
vejlede og rådgive bygningsejerne om varmepum-
per. Guiden besvarer de væsentligste spørgsmål 
hele vejen igennem bygningsejerens beslutnings-
proces; fra før der er truffet beslutning om valg af 
varmepumpe over dimensionering til udførelse og 
idriftsættelse. 

Gå til dampspærreguiden

Gå til varmepumpeguiden

Besparelsesberegneren byder på nye  
muligheder

Videncentrets besparelsesberegner til byggebran-
chen blev videreudviklet i 2014. 

Først lanceredes muligheden for også at udregne 
effekten af at efterisolere kælderydervægge. 
Dernæst blev der senere på året tilføjet funktiona-
litet, så beregneren nu både kan regne på enfami-
liehuse, rækkehus og etageejendomme. 

Find beregneren her

Ny trin-for-trin håndbog

Det er blevet populært at inddrage tagetager til 
beboelse i både etageejendomme og enfamiliehu-
se. Men det kræver grundig efterisolering. Derfor 
kan de udførende håndværkere nu få præcise 
anvisninger til efterisoleringsarbejdet af tagetagen 
i en digital håndbog på ByggeriOgEnergi.dk. Udvik-
lingen er finansieret af InnoByg og Grundejernes 
Investeringsfond, mens Videncentret har bidraget 
med faglig ekspertise og formidling.

Find håndbogen her

http://www.byggeriogenergi.dk/vaerktoejer/dampspaerreguide.aspx
http://www.byggeriogenergi.dk/vaerktoejer.aspx
http://www.sparenergi.be10.sbi.dk/
http://efterisolering.sbi.dk/
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Boligejendomme kan nu sammenlignes

På Videncentrets hjemmeside lanceredes et nyt 
værktøj – Tjek-Boligejendomme – til at tjekke en 
ejendoms energimærke. Desuden kan man lave 
en energimæssig sammenligning af en hvilken 
som helst boligejendom i Danmark med alle øv-
rige boligejendomme for at motivere til energi-
besparelser. Udviklingen er finansieret af Grund-
ejernes Investeringsfond, mens Videncentret 
varetager formidlingen.

Gå til Tjek-Boligejendomme

Motivation til energibesparelser er mere  
attraktive boliger

Videncentret har udviklet fem cases, som fortæl-
ler om renovering af konkrete etagebyggerier, 
der alle er blevet energimoderniseret som led i 
en større renovering. Casene viser, at ønsket om 
at tiltrække og fastholde beboere vejer tungest, 
når boligselskaber skal renovere – mens energi-
besparelser er en påskønnet sidegevinst. Det gæl-
der både for almennyttige selskaber, andelsboliger 
og private udlejningsejendomme. 

Find casene her

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

Lun og lækker i LinnésgadeEtageejendommen fra 1881 i det klassiske Køben-

havn K tæt på Nørreport Station er blevet lun at 

bo i og flot at se på. Grundig efterisolering, energi-

ruder i alle forsatsvinduer, nyt tag og renoveret 

facade, hvor krøller og linjer er genvakt. Renoveringen har bevaret det oprindelige facade-

udtryk, og udlejningsejendommen er atter i har-

moni med look’et i Linnésgade.
 

Eksempel

Energirenovering – etageboliger

LINNÉSGADE, KØBENHAVN – OPFØRT 1881
UDGIVET DECEMBER 2014

1

Baggrund
Den privatejede udlejningsejendom ligger i 

et velstående kvarter i det indre København. 

Flere andre ejendomme i Linnésgade er blevet 

renoverede inden for de sidste 10 år, og nabo-

ejendommene fremstod meget velholdte. 

Linnésgade 26-26A var imidlertid ikke blevet 

renoveret de sidste 50 år og trængte i den grad 

til et løft. 

”Ejendommen var miserabel. Halvdelen af 

vinduerne havde kun et lag glas uden forsats-

rammer, og der var kulde, træk og fugt,” 

siger arkitekt Troels Hansen fra Område- og 

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

Energirenovering – etageboliger

VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944

Beboerønske om nyt bad førte 
til energirenovering

Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen 
Vivabolig i Aalborg har fået opfyldt deres ønske 
om nyt badeværelse – og mere til. 

Vivabolig foreslog en gennemgribende 
renovering af lejlighederne og har nu fået 
kvalitetslejemål med høj standard for energi og 
indeklima. 

Vivabolig har planer om yderligere 15-20 
energirenoveringer af ejendomme, som 
alligevel skal sættes i stand.

UDGIVET DECEMBER 2014

Eksempel

Baggrund

Vivaboligs afdeling 2 på Bygholmen, Havrevangen 
og Odinsvej i Aalborg er opført i 1949. Bygninger-
ne ligger centralt i Aalborg øst i et boligområde 
med såvel etagebyggeri som enfamiliehuse. 

Afdelingens ejendommene var nedslidte, og der 
var så småt opstået problemer med fugt og skim-
melsvamp. Formålet med renoveringen var at 
forbedre indeklimaet, øge beboerkomforten, give 
bygningernes facader og omgivelser et løft og 
derved fastholde beboerne. 

1

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

Nye lejligheder på loftet 

Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers 

taglejligheder med egen terrasse. Det er resultatet 

af en gennemgribende renovering, som udover 

større lejligheder har givet varmebesparelser og 

god økonomi i hele andelsboligforeningen på Peter 

Fabersgade 5-19 i København. 

Varmeforbruget er faldet med ca. 4,5 % efter 

isoleringen af tag og øverste etageadskillelse samt 

montering af lavenergivinduer i trappeopgangene. 

Bygningens energimærke er løftet fra D til C.

 
 

Eksempel

Energirenovering – etageboliger

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899  

UDGIVET DECEMBER 2014

1

Energiforbrug 

Varmeforbrug før renovering (2008): 

ca. 550 MWh fjernvarme til 4.943 m2 

(111,3 kWh/m2)

Varmeforbrug efter renovering (2012): 

ca. 590 MWh fjernvarme til 5.523 m2 

(106,8 kWh/m2)

Besparelse pr. m
2: ca. 4,5 %

http://www.tjekboligejendomme.sbi.dk/
http://www.byggeriogenergi.dk/inspiration-til-bedre-energirenovering/renoveringscases.aspx
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Formidling og uddannelse
 
Uddannelse og opkvalificering af byggeriets for-
skellige aktører samt formidling af løsninger til 
energirenovering er vigtige aktiviteter for Viden-
centret. I 2014 gennemførte centret en række ak-
tiviteter med fokus på uddannelse og kompeten-
ceudvikling af forskellige aktører i byggebranchen, 
herunder aktiviteterne nedenfor. 

Lokale flagskibe i god vind 

Videncentret har igennem alle årene haft en rolle 
som sparringspartner for en lang række forskellige 
lokale projekter. Et eksempel fra 2014 er Busi-
ness Center Bornholm, hvor Videncentret deltog i 
styregruppen for projekt Grønt Byggeri. I 2014 har 
Videncentret blandt andet bidraget til projektets 
slutkonference, hvor Videncentret holdt oplæg om 
udfordringerne med og løsningsmuligheder til at 
udbrede energirenovering af danske boliger.

Derudover har Videncentret bidraget til at ud-
arbejde evalueringsgrundlaget for projekt Grønt 
Byggeri og bidraget til en workshop afholdt af 
Business Center Bornholm for rådgivere og interes-
senter om helhedsorienteret energirenovering.

Energikompetencer i udvikling

Et andet eksempel, hvor Videncentret har bidra-
get med inspiration og viden, er på professions-
højskolen University College Nordjylland. Her 
deltog Videncentret i en workshop for undervisere 
og elever om bygningsintegrerede løsninger og 
energirenovering. Målet var at sikre øget sammen-
hæng i renoveringsopgaver - herunder på kvalite-
ten i det projekterede og integrationen mellem 
eksisterende installationer og bygningsdele. Med 
solenergi som case blev der taget udgangspunkt i 
Videncentrets energiløsninger og værktøjer til at 
opnå synergi mellem projekterende og udførende. 

Faglærerne får større energifokus

Også erhvervsskolerne styrker i disse år deres 
kompetencer inden for energieffektivisering for 
at kunne uddanne fremtidens murere, tømrere, 
vvs’ere og elektrikere til at opfylde de skærpede 
energikrav i bygningsreglementet. Energibesparel-
ser får stigende fokus i uddannelserne – fx kommer 
der i den nye elektrikeruddannelse, som starter i 
august 2015, gennemgående i alle fag væsentligt 
mere fokus på energieffektivisering. 

Skolerne benytter til det formål de kvalitets-
sikrede energiløsninger og beregneren fra Viden-
centret. Samtidig er der behov for, at skolerne 
videreudvikler faglærernes kompetencer, og derfor 
var Videncentret inviteret med på både el- og vvs-
faglærernes samt murer- og tømrerfaglærernes 
efteruddannelsesdage i 2014 af henholdsvis El- og 
Vvs-branchens Uddannelsessekretariat (EVU) og 
Byggeriets Uddannelser. Her bidrog Videncentret 
med målrettede indlæg til de forskellige faglærer-
grupper. 
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Årsmøde for fagligt netværk
Videncentret afholdt i slutningen af året en te-
madag for sit faglige netværk. Målet er at få 
netværket til at møde hinanden og udveksle viden 
og erfaringer. Temadagen, hvor deltagerne blandt 
andet hørte om trends inden for ventilation og 
varmeanlæg, var en succes og vil blive gentaget i 
større skala i 2015. 

Kompetencer til debat på Folkemødet
Hvordan sikres det, at den danske byggebranche 
har de rette kompetencer til at kunne konkurrere 
internationalt og imødekomme behovet for at 
bygge bedre, billigere og hurtigere? Dette emne 
satte DI Byg til debat på Folkemødet på Bornholm. 
Vagn Holk, leder af Videncenter for energibespa-
relser i bygninger, var blandt debattørerne. 

Nærkontakt på byggeriets messer

Brancheforeningen Danske Byggecentre, der står 
bag Byggeri messen, som afholdes hvert andet år i 
Fredericia, inviterede i 2014 Videncentret med på 
sin stand.

Ved at være med på gulvet til messen fik Videncen-
tret massevis af input fra håndværkere, rådgivere 
og producenter og rig lejlighed til at præsentere 
energiløsninger, online værktøjer, film og andre ma-
terialer udviklet af Videncentret. Messen blev be-
søgt af omkring 30.000 fagfolk fra byggebranchen.

Desuden deltog Videncentret på Dansk Byggeris 
IT-messe, hvor Videncentret demonstrerede sine 
forskellige gratis digitale værktøjer. Igen var den 
gode dialog med byggebranchens aktører i focus. 

Dialogværktøj til at få mere ud af 
installationerne 

For at hjælpe serviceteknikernes dialog med byg-
ningsejerne på vej har Videncentret udviklet et 
dialogværktøj målrettet dette formål. Det blev i 
2014 videreudviklet, så det også kan anvendes til 
intern undervisning i installationsvirksomhederne. 
Dialogværktøjet er distribueret til virksomhederne 
i samarbejde med brancheforeningen TEKNIQ. 

Find dialogværktøjet her

Gode eksempler fra den virkelige verdenHer er en række gode eksempler fra den virkelige verden, der viser, hvad forskellige 

bygningsejere har opnået ved at energioptimere installationerne. 

Til bygningsejere og administratorer10 gode grunde til energioptimering

Oplever du gener som svingende temperaturforhold og dårlig luft i din bygning, eller synes du, at energiregningen er uhensigtsmæssig høj? Det kan afhjælpes ved at indstille og optimere installationerne.

Til bygningsejere og administratorer

Når bygningsinstallationerne 

ikke fungerer optimalt

Som installatør eller servicetekniker har du en vigtig rolle, når din kundes installationer 

ikke fungerer optimalt. Her er en række gode råd til at tage den indledende dialog med 

din kunde og den efterfølgende drøftelse af mulighederne for energibesparelser.

http://www.byggeriogenergi.dk/vaerktoejer/vaerktoejer-til-serviceteknikere.aspx
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Analyser og udredningsarbejde

Tre forskellige udredningsarbejder i 2014 udpe-
ger centrale områder, der giver byggebranchen et 
bedre grundlag for at yde god rådgivning om energi-
besparelser.

Tætheden kan ikke forudsiges

Videncentret har i et udviklingsprojekt samlet og 
sammenstillet resultater af tæthedsprøvninger i 118 
eksisterende bygninger - og kort sagt viser det, at 
tætheden er stærkt varierende uanset opførelsesår. 
Projektet peger på, at beregninger af energispa-
repotentialet forud for renovering er meget usikre 
på grund af manglende viden om utæthederne, og 
at der muligvis skal tæthedsmålinger til ved større 
projekter. Der er behov for yderligere viden om 
dette for at skabe større sikkerhed i beregningerne. 

Læs resumé af rapporten her

Stort potentiale i fælles elforbrug

I en rapport lancerede Videncenter for energi-
besparelser i bygninger seks anbefalinger til, 
hvordan det fælles elforbrug i Danmarks over en 
million lejligheder kan reduceres. Baseret på den 
vil der i 2015 blive udviklet en guide på området. 

Læs rapporten her

Udgivet december 2014

Vurdering af besparelsespotentialet 

for elforbrug i etageejendomme

Energirenoveringens effekt på indeklima

Der blev gennemført en indledende analyse af de 
forskellige energiløsningers effekt på indeklimaet. 
Det har dannet grundlag for at opdatere de fleste 
af de 67 energiløsninger med information om inde-
klima som nævnt på side 6.

http://www.byggeriogenergi.dk/media/61848/analyse__t_thedspr_vninger_i_eksist__bygn.pdf
http://www.byggeriogenergi.dk/media/70233/vurdering_af_besparelsespotentialet_for_elforbrug_i_etageejendomme.pdf
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www.ByggeriOgEnergi.dk

Videncentrets hjemmesiden ByggeriOgEnergi.dk 
blev i løbet af 2014 opdateret med flere funktio-
ner, der giver bedre overblik over indholdet. Blandt 
andet kan man nu på én og samme side få fuldt 
overblik over de flere end 100 værktøjer, kategori-
seret efter hvilken installation eller bygningsdel, de 
vedrører.

Desuden er der lanceret en funktion til kursus-
ledere, hvor de kan finde forskellige PowerPoint-
præsentationer med viden fra Videncentret til egen 
videre bearbejdning. 

Endelig er der etableret bedre overblik over cases, 
film og nyheder. 

Gå til PowerPoint-præsentationer her

Nyhedsbrev og nyheder

Videncentrets nyhedsbrev udsendes som løbende 
opdateringer om nye aktiviteter og materialer fra 
centret. I 2014 udkom nyhedsbrevet 10 gange. 
Nyhedsbrevet benyttes til at udbrede informatio-
ner om centret, så modtagerne har god mulighed 
for at videreformidle nyhederne i deres arbejde 
med energibesparelser i bygninger. I slutningen af 
2014 abonnerede lidt over 2.800 på Videncentrets 
nyhedsbrev.

Videncentrets LinkedIn-profil har hidtil ikke været 
benyttet aktivt, men det blev i 2014 besluttet at ak-
tivere den fra 2015 for at komme endnu bredere ud. 

Find nyheder fra Videncentret her
 
Tilmeld dig Videncentrets nyhedsbrev her 

Support til byggebranchen

Videncentrets supporttjeneste fortsætter med 
at besvare henvendelser pr. telefon og e-mail. I 
2014 modtog Videncentret ca. 1.300 henvendelser 
enten via supporttelefonen på tlf. 7220 2555 eller 
info@ByggeriOgEnergi.dk.

Den direkte kontakt med målgruppen giver god mu-
lighed for at få en indikation af, hvordan Videncen-
trets materialer, værktøjer og hjemmeside løbende 
kan gøres endnu bedre.

Følg Videncentret på LinkedIn her

http://www.byggeriogenergi.dk/inspiration-til-bedre-energirenovering/undervisningsmateriale.aspx
http://www.byggeriogenergi.dk/aktuelt.aspx
http://www.byggeriogenergi.dk/nyhedsbrev.aspx
http://www.byggeriogenergi.dk/nyhedsbrev.aspx
https://www.linkedin.com/company/videncenter-for-energibesparelser-i-bygninger?trk=nmp_rec_act_company_photo
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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. 
Videncentret medvirker til, at byggeriets parter opnår flere kvalifikationer og nye 
værktøjer til at gennemføre energibesparende tiltag i bygninger.

Hermed understøtter Videncentret den samlede energispareindsats i Danmark.

Videncenter for energibesparelser i bygninger blev etableret som led i den energi-
politiske aftale fra februar 2008, og i energiforliget fra 2012 blev det besluttet at 
videreføre centret. Den aktuelle bevilling er på 20 mio. kr. totalt for 2012-2015.

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


