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Udviklingsaktivitet 1:  
Guide for valg af ventilationsprincip ved renovering af enfamiliehuse 

Aktivitetens relevans 
Der vil normalt være fokus på at gøre klimaskærmen mere lufttæt i forbindelse med efterisolering og ud-
skiftning af vinduer i boliger. Dette kan medføre, at ventilationsforholdene forringes, hvilket kan føre til 
fugtproblemer og forringet atmosfærisk indeklima. Derfor stilles der i BR15 stilles krav om, at ventilations-
forholdene i en bolig ikke må forringes ved ombygningsarbejde. 

Ansvarlig for opgaven: SBi, DTU, Teknologisk Institut, KommunikationsKompagniet  

Opgavebeskrivelse  
VEB udarbejder en ventilationsguide, som gennemgår mulighederne for at etablere en ventilationsløsning i 
enfamiliehuse i forbindelse med en større renovering.  

• Naturlig ventilation 
• Mekanisk udsugning 
• Mekanisk ventilation med varmegenvinding 
• Kombinationer af de ovenstående 

Desuden præsenteres udvalgte supplerende ventilationsløsninger, der kan supplere husets eksisterende 
ventilationsløsning. De supplerende løsninger, der medtages i guiden, er: 

Type 1: Koblede, kanalløse mekaniske ventilationsenheder  
De virker ved, at to eller flere enheder skiftevis indblæser og udsuger luft til og fra boligen. I enheden 
findes typisk en regenerativ varmeveksler, der overfører varme fra afkastluften til indblæsningsluften. 
Enheden placeres typisk i ydervæggen. 

Type 2: Balancerede, kanalløse mekaniske ventilationsenheder 
De virker ved, at enheden har samtidig indblæsning og udsugning af luft til og fra boligen. I enheden 
findes typisk en varmeveksler, der overfører varme fra afkastluften til indblæsningsluften. Enheden 
placeres typisk i ydervæggen. 

Type 3: Vinduer med forvarmning af ventilationsluft 
De virker ved, at friskluftindtaget forvarmes gennem vinduesproduktet. Ventilationen tilvejebringes af 
mekanisk udsugning eller naturlig drivkraft. Er typisk opbygget, så indblæsningsluften forvarmes i hul-
rummet mellem en to-lags energirude og et lag glas. 

Ventilationsguiden vil ikke omhandle nybyggeri. 

Leverance: Ventilationsguide for eksisterende enfamiliehuse 
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Udviklingsaktivitet 2: 
Videreudvikling af varmepumpeløsninger, varmepumpeguiden samt guiden ’Valg af 
varmekilde i en- og tofamiliehuse’ 
 
Aktivitetens relevans 
Udviklingen på varmepumpeområdet er gået stærkt de senere år. Der er kommet nye produkter på marke-
det, som med relativt god energiøkonomi kan levere varme med fremløbstemperaturer på 65–70 grader 
C°. Dermed er varmepumpens energieffektivitet og årsnyttevirkning blevet mindre afhængig af afkølings-
forholdene, hvilket især har betydning i ældre varmeinstallationer med ringe afkølingsforhold mht. at 
kunne levere en god energiøkonomi. Desuden er der kommet nye kombinationsløsninger, hvor traditionelle 
opvarmningskilder suppleres med varmepumper som add-on løsninger eller som samlede units, der består 
af både gas/oliekedel med luft-vandvarmepumpe.  

Derfor er der behov for at opgradere og videreudvikle VEB’s værktøjer og materialer om varmepumper. 

Ansvarlig for opgaven: Teknologisk Institut og KommunikationsKompagniet A/S 

Opgavebeskrivelse 
VEB har ud over fem energiløsninger om varmepumper udviklet guiden ’Valg af varmekilde i en- og to-
familiehuse’ og værktøjet ’Varmepumpeguiden’ med tjekpunkter og anbefalinger til valg af varmepumper 
og optimering samt indstilling af tilhørende varmeinstallationer: 
http://www.byggeriogenergi.dk/vaerktoejer/varmepumpeguide/. Alle disse værktøjer videreudvikles, og 
der udvikles desuden en ekstra energiløsning. Særligt for varmepumpeguiden gælder, at der vil blive skabt 
endnu bedre sammenhæng til varmepumpeløsningerne, herunder til både den eksisterende og den nye 
hybridløsning, som i dag ikke indgår i varmepumpeguiden.  

Leverance 

1. Udvikling af ny energiløsning: ”Add-on” luft-vandvarmepumpe i kombination med naturgaskedel eller 
oliekedel 

2. Videreudvikling af varmepumpeguiden (version 2) 
3. Videreudvikling/opdatering af de nuværende energiløsninger om varmepumper 

a. Luft-luftvarmepumpe 
b. Luft-vandvarmepumpe 
c. Jordvarmepumpe 
d. Brugsvandsvarmepumpe 
e. Gas-hybridvarmepumpe 

4. Videreudvikling af ”Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse” 
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Udviklingsaktivitet 3:  
Udvikling af supplerende undervisningsmateriale til tværfaglig undervisning målret-
tet renoveringsopgaver i enfamiliehuse 
 
Aktivitetens relevans  
Boligejere, som prioriterer helhedstænkning omkring større renoveringsopgaver, ved fx at have fokus på 
energieffektiviseringer, bæredygtighed, indeklima og vedligehold, udfordrer de håndværkere, som har en 
meget fagspecifik tilgang til deres eget område. Dette kan være en barriere for håndværkeren i forhold til 
kommunikationen med boligejeren, udførelse af opgaven og kan endog begrænse det endelige omfang af 
en mulig renoveringsopgave og omfanget af energibesparende tiltag. 

Større renoveringsopgaver i boliger involverer i vid udstrækning håndværksfagene på tværs, og i nogle 
tilfælde også rådgivere, som har den indledende kontakt med boligejeren.  

Arbejde i tværgående projektteams finder allerede sted med succes i mange opgaver. En videre udbre-
delse er hensigtsmæssig, da det vil føre til bedre og mere energibesparende renoveringsløsninger.  

Ansvarlig for opgaven: Teknologisk Institut, KommunikationsKompagniet A/S  

Opgavebeskrivelse 
VEB’s energiløsninger, guides og værktøjer går på tværs af håndværksfagene og er således oplagte at tage 
udgangspunkt i for at øge tværfagligheden i byggeriet. 

VEB vil sammen med erhvervsskolernes faglærere bidrage til at bevidstgøre eleverne på sidste del af deres 
håndværkeruddannelser om, at bæredygtighed, helhedstænkning og samarbejde på tværs af 
byggebranchen er særdeles vigtige elementer i fremtidens arbejdsmetode for håndværkere. 

Der udvikles derfor en informationsfilm til faglærere om tværfaglighed med udgangspunkt i VEB’s materi-
aler og værktøjer samt supplerende undervisningsmateriale inkl. 2-3 casebaserede renoveringsopgaver i 
enfamiliehuse, som eleverne skal løse i tværfaglige teams. 

Indhold i og omfang af materialet samt formidlingsformen udvikles i samarbejde med 3-4 faglærere, som 
ønsker at afprøve og evaluere materialet sammen med deres elever. 

El- og VVS-branchens Uddannelsessekretariat (EVU) samt Byggeriets Uddannelser involveres og informeres 
også i det omfang, de måtte ønske det. 

Leverancer 

• Arbejdsmøder og dialog med faglærere  
• Animeret informationsfilm med VEB’s materialer og værktøjer  
• Casebaseret materiale til brug i undervisningen til tværgående projektteams på skolerne 
• Videreformidling om materialet til øvrige erhvervsskoler 
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Udviklingsaktivitet 4:  
Driftsoptimeringspakke med fokus på energi og indeklima til skoler  
 
Aktivitetens relevans 
Mange af Danmarks 2.400 skoler er bygget i 70’erne, altså i en periode uden den store fokus på energi. En 
del af dem er meget nedslidte, hvilket også gælder deres tekniske installationer, hvorfor der er et meget 
stort efterslæb. Der er dermed et stort energisparepotentiale i disse skoler, som ikke udnyttes. Der er 
generelt meget høj brugstid i bygningerne, der ofte bruges til andre formål i aftentimerne. Dette bidrager 
til, at energisparepotentialet er relativt højt på skolerne.  

Den daglige overvågning og drift af bygningerne varetages oftest af servicefunktionærer, som har mange 
forskelligartede funktioner tilknyttet deres funktion. Egentlig servicering, reparation og vedligehold af 
bygningsinstallationerne varetages af eksterne håndværksvirksomheder eller servicefirmaer, som tilkaldes 
og koordineres af servicefunktionæren.  

Der kræves brede kompetencer og et samlet overblik over bygningen(erne), hvis det skal sikres, at bygnin-
gen og bygningsinstallationerne drives energieffektivt, samtidig med at der opretholdes et sundt indeklima 
for brugerne. I takt med at bygningsinstallationerne bliver mere og mere komplicerede og i højere grad 
styres af CTS-anlæg, øges kravet til stærke tekniske kompetencer på området hos servicefunktionærerne. 

Ansvarlig for opgaven: Teknologisk Institut, SBI, Viegand Maagøe, KommunikationsKompagniet 

Opgavebeskrivelse 
VEB ønsker at bidrage med værktøjer og materialer til energieffektive skoler med et sundt indeklima. 
Derfor udvikles materialer og værktøjer, der kan sammensættes i en driftsoptimeringspakke til skolerne. 
Der tages udgangspunkt i eksisterende materiale fra VEB og Sparenergi.dk og udvikles også nye.  

Der tages kontakt til KL, Energiforum Danmark og netværkene i Gate 21 med henblik på dels at inddrage 
dem som sparringspartnere til at kommentere de valgte emner og de udviklede materialer og nedenstå-
ende foreslåede emner. 

Leverance 

Nedenstående punkter drøftes med Energiforum Danmark og andre relevante netværk. 

1. Tjekskemaer for energi- og evt. funktionsgennemgang af varme- og ventilationsanlæg samt brugs-
vandsinstallationer 

2. Tjekskemaer for kontrol/funktionsprøvning af CTS-anlæg (varme og ventilation) 
3. Tjekskemaer for screening af indeklima, primært termisk og atmosfærisk indeklima 
4. Introduktion og formidling om fjernvarmeserviceordningen og Gasserviceordningen 
5. Introduktion og formidling om den nye ventilationsordning 
6. Energistyring (indsamling af data og anvendelse af disse i daglig drift 
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Udviklingsaktivitet 5 :  
Performancetest: Formidling og kompetenceopbygning 

Aktivitetens relevans 
Mange udførende vil fremover møde ved afslutning af byggerier og renoveringsprojekter. Derfor er der et 
stort behov for at øge kendskabet til funktionstest/performancetest. 

Videncenter for Energibesparelser har i 2016 udviklet vejledninger til performancetest af ventilations- og 
varmeanlæg ved renovering af bygninger.  

Denne nye udviklingsaktivitet sætter fokus på at udbrede kendskabet til disse performancetest samt på at 
opbygge kompetencer inden for dette område hos installatører, rådgivere, entreprenører og håndværker. 

Initiativet forstærkes af, at Trafik- og Byggestyrelsen vil stille krav om, at tekniske installationers ydeevne 
og styring for alle nye bygninger skal testes, når de er installeret.  

Ansvarlig for opgaven: Viegand Maagøe, Teknologisk Institut, KommunikationsKompagniet  

Opgavebeskrivelse 

Opgaven vil i et klart og tydeligt sprog formidle baggrunden for performancetests samt bidrage til at op-
bygge kompetencerne dels hos håndværkerne og dels hos rådgiverne.  

VEB vil her tage udgangspunkt i aktuelle cases fra branchen og sparre med repræsentanter for Bygnings-
styrelsen, som pt. er den institution, der har flest praktiske erfaringer med emnet. Ligeledes tages der 
naturligvis udgangspunkt i de vejledninger, der er udviklet på området i 2016. (Disse omhandler perfor-
mancetest af ventilationsanlæg, varmeanlæg med naturgas og varmeanlæg med fjernvarme.)  

Leverance  
 

• Seminar for installatører, rådgivere, entreprenører og håndværker om performancetest. 
• Kort informationsbrochure om performancetest, hvad skal man være opmærksom på, og hvornår 

man kan få gavn af dette. 
• Artikler til fagblade om fordelene og erfaringerne ved performancetest, som Installatøren, 

TEKNIQ’s blad, Energiforum Danmarks blad mv. 
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Udviklingsaktivitet 6:  
Projektlederguide til renoveringer i større boligselskaber 
 
Aktivitetens relevans 
VEB skal sætte øget fokus på etageejendommene. I den forbindelse skal der udvikles flere værktøjer. I 
dag tilbyder VEB 24 energiløsninger, en beregner og en fugtberegner samt en række forskellige guides. Der 
er i 2016 gennemført en behovsafdækning blandt bygherrer og forskellige interesseorganisationer for at 
afdække behovet, og denne aktivitet baserer sig på input fra den. I behovsafdækningen har interview-
personerne peget på en lang række forskellige behov relateret til forskellige emner. 

Ansvarlig for opgaven: KommunikationsKompagniet, Teknologisk Institut, Viegand Maagøe   

Opgavebeskrivelse 
VEB vil på baggrund af behovsundersøgelsen udvikle en bredt dækkende guide primært målrettet projekt-
ledere i de almene boligselskaber. Disse projektledere styrer renoveringsprojekterne. Projektlederne er 
ofte selv ingeniører eller arkitekter og er således en del af byggebranchen. Ud over projektlederne i de 
almene boligselskaber vil guiden vil også kunne anvendes af rådgivere og entreprenører for ejer- og an-
delsboligforeninger og for ejere af private udlejningsejendomme. VEB har aftalt yderligere dialog med 
Boligselskabernes Landsforening om tiltaget. Der vil være en række forskellige afsnit i guiden: 

1. Projektledelses-delen relateret til energieffektivitet: Hvordan kommer man som projektleder hele 
vejen rundt i forhold til energiforbedringer i bygningen, før man går i gang? Hvad siger BR15’s krav? 
Hvilke krav skal projektlederen stille til rådgivere og udførende? Er der særlige problemstillinger i for-
hold til at føre tilsyn, når man gerne vil sikre energieffektivitet og et godt indeklima?  

 
2. Indeklima-delen: 360° rundt om indeklimaproblematikken. Hvilke fokusområder i forhold til indeklima 

skal der være i en renoveringsproces – og hvordan er driftens sammenhæng med kvaliteten af indekli-
maet i forhold til både opvarmning og ventilation – og hvordan både den driftsansvarlige og beboerne 
spiller en væsentlig rolle. Hvilke måleværktøjer er der? 

 
3. Adfærds-delen: Projektlederne har en oplevelse af, at beboerne ofte skruer op for varmen efter en 

energirenovering, så besparelsen går tabt. Der er brug for større fokus på dette – allerede når byggeriet 
projekteres og budgetterne lægges (baseret på forventede energibesparelser). Hvordan kan man 
projekterer med forventede adfærdsændringer, og hvordan kan man følge op over for beboerne efter 
aflevering? Hvilke måleværktøjer er der?  

Der vil blive linket til VEB’s eksisterende værktøjer – fx vejledninger om performancetest, fugtberegner og 
energiløsninger. Der vil også blive linket til relevante eksterne værktøjer fx på Almennets side. Guiden vil 
være digital. Desuden skal guiden passe sammen med den nye SBi-anvisning om ”Metode og proces for 
energirenovering af store bygninger”, der forventes udgivet i maj. Endvidere vil erfaringer fra det GI-støt-
tede projekt ”Reelle energibesparelser ved energirenovering af etageejendomme” blive inddraget.  

Leverancer 

• Der vil blive leveret en samlet konkret og praktisk anvendelig digital guide med ovenstående dele.  
• Der vil efter guidens færdiggørelse blive gennemført en målrettet informationsindsats rettet mod 

boligselskabernes projektledere for at sikre, at guiden rent faktisk bliver anvendt.  
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Udviklingsaktivitet 7:  
Besparelsesberegneren 

Aktivitetens relevans 
Besparelsesberegneren er af de grundlæggende værktøjer i VEB, som VEB har stillet til rådighed 
for alle siden 2009. Gennem årene er Besparelsesberegneren blevet udbygget med flere og flere 
beregningsmuligheder, hvilket gør, at selve programkoden i dag er yderst kompleks og på mere 
end 10.000 linjer, skrevet i Visual Basic .Net (Web Forms, ASP.Net i .Net Framework 3.5). Micro-
soft er i gang med at udfase support for denne version, og det vil derfor udgøre en større sikker-
hedsrisiko i nærmeste fremtid. Desuden er koden skrevet med forældet HTML version, som ikke 
er kompatibel med moderne mobiltelefoner og tablets. Endelig ligger Besparelsesberegneren på 
en Windows Server 2008 R2, hvor mainstream supporten stoppede sidste år.  

Ansvarlig for opgaven: SBi, KommunikationsKompagniet 

Opgavebeskrivelse 
På baggrund af ovenstående er det nødvendigt at genprogrammere Besparelsesberegneren – også 
for at der forsat kan laves udvidelser af mulighederne i værktøjet. Det vil ikke være muligt at 
genbruge noget af den eksisterende kode, men selve konceptet og den grundlæggende metode 
samt håndtering af input- og outputdata vil blive videreført. 

Herudover vil der blive suppleret med følgende grundlæggende forbedringer i forhold til det 
eksisterende værktøj: 

• Et responsivt design, der gør værktøjet mere anvendeligt på mobile enheder. 
• Besparelsen skal kunne opgøres separat for hvert enkelt tiltag, hvilket ikke er muligt i 

dag. 
• Der laves en kobling mellem Besparelsesberegneren og Fugtberegneren, så en efterisole-

ringsløsning kan vurderes fugtteknisk direkte ved et link, der overfører information om 
konstruktionen og efterisoleringsløsningen. 
 

Leverance 
Genprogrammering af Besparelsesberegner med mulighed for separat opgørelse af besparelser, 
kobling til Fugtberegneren og forbedret funktionalitet på mobile enheder ved et responsivt de-
sign.  

 

 

 


