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Om VEB 
Videncenter for Energibesparelser i Bygninger − VEB − samler og formidler viden om konkrete og 
praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Det sker ved, at VEB medvir-
ker til, at byggeriets parter opnår flere kvalifikationer og nye værktøjer til at gennemføre ener-
gibesparende tiltag i bygninger. Herved understøtter VEB den samlede energispareindsats i 
Danmark. 

Denne handlingsplan beskriver de konkrete nye udviklingsaktiviteter for VEB i 2018.  

Målsætninger 
VEB’s målsætninger er at:  

• Udvikle og tilpasse VEB’s kerneydelser omkring energiløsninger og materialer i tæt dialog 
med målgrupperne og høj fokus på deres behov 
 

• Medvirke til at bygge- og installationsbranchen har de nødvendige kvalifikationer gennem 
uddannelse og systematisk formidling af operationel viden 
 

• Understøtte implementeringen og efterlevelsen af Bygningsreglementets energikrav 
 

• Udbrede anvendelsen af eksisterende ordninger − herunder energimærkningsordningen og 
relevante værktøjer på fx SparEnergi.dk 
 

• Udvikle værktøjer, der gør det enkelt for byggeriets aktører at markedsføre, vejlede og råd-
give om energibesparende tiltag og udføre dem 
 

• Formidle værktøjer og løsninger til de aktører, der skal bringe dem i spil − via 
www.ByggeriOgEnergi.dk samt udadvendte formidlings- og netværksaktiviteter 

Målgruppen 
VEB’s primære målgrupper er håndværkere, entreprenører, rådgivere, arkitekter og konsulenter 
inden for byggefaget og installationsbranchen. 

Fokusområder 
Materialer, løsninger og værktøjer udviklet af VEB handler primært om energirenovering af byg-
ninger til beboelse, herunder enfamiliehuse og etageejendomme. Desuden har der været fokus 
på drift af etageejendomme. Disse fokusområder er blevet udvidet, sådan at VEB siden 2017 
også har taget fat på energibesparelser i uddannelsesinstitutioner og kontorbygninger.  

Strategi  
VEB’s aktiviteter skal understøtte realiseringen af målsætningen for energispareindsatsen i Dan-
mark. Samtidig har VEB fokus på løbende at tilpasse sine udviklingsaktiviteter til byggebranchens 
behov på et marked i hastig udvikling.   

For at udbrede viden om energirenovering har VEB behov for et tæt samarbejde med myndig-
heder, byggeriets organisationer og andre aktører, der arbejder for energibesparelser i bygnin-
ger. Et stærkt netværk er helt afgørende både med hensyn til at identificere og afdække de 
behov for ny viden og med hensyn til at formidle outputtet. 
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VEB har hidtil arbejdet ud fra en netværksstrategi og herigennem opnået gode resultater. Derfor 
er det fortsat et centralt indsatsområde at opbygge, udbygge og vedligeholde et godt og engage-
ret netværk. 

Kompetenceopbygning og materialer 

Det langsigtede mål for VEB’s indsats er, at energikompetencerne i stigende grad bliver et 
emne for efteruddannelse i både offentligt og privat regi samt bliver integreret i erhvervs-
uddannelserne og videregående uddannelserne rettet mod byggebranchen. Desuden skal VEB’s 
materialer gøre det lettere for byggebranchen at sælge, projektere og udføre energiløsninger. 

Videncentret arbejder i 2018 fortsat med at opgradere energikompetencerne i byggeriet ved at 
stille endnu flere materialer og værktøjer og mere viden til rådighed til opkvalificering. De ud-
viklede materialer og værktøjer skal være praktisk anvendelige i dagligdagen for håndværkere, 
installatører og rådgivere, men også kunne benyttes som baggrundsmaterialer for undervisning. 
 
Formidling og informationsaktiviteter 

Det langsigtede mål er, at VEB’s formidlingsindsats understøtter og øger brugen af VEB’s mate-
rialer og værktøjer samt støtter op om Energistyrelsens indsatser.  

Videncentret vil med nye værktøjer, materialer og hjemmesiden ByggeriOgEnergi.dk fortsat ar-
bejde for at styrke målgruppens viden og lette deres informationssøgning i forbindelse med 
energirenoveringsopgaver og energieffektiv drift.  
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Udviklingsopgave 1: Understøttende aktiviteter til øget efterlevelse af byg-
ningsreglementet i forbindelse med renovering af parcelhuse  

Aktivitetens relevans:  
Efterlevelse af Bygningsreglementets krav ved renovering er en fortsat udfordring.  
 
VEB vil iværksætte initiativer over for håndværkere bl.a. med henblik på at understøtte 
Energistyrelsens kampagne i 2018 målrettet boligkøbere om værdien af energirigtig renovering, 
når boligejerne renoverer og bygger om.   

Ansvarlig for opgaven: Teknologisk Institut, SBi og KommunikationsKompagniet  

Opgavebeskrivelse:  
VEB vil dels iværksætte en række af gå-hjem-møder for håndværkere via samarbejde med byg-
gemarkeder og rørgrossister, dels producere en informationsmaterialer om efterlevelse af BR. 
For at gøre møderækkerne aktuelle og relevante vil indfaldsvinklen – ud over Energistyrelsens 
kampagne – være det nye BR18 (herunder krav om funktionsafprøvning som emne i relation til 
rørgrossisterne) og energikrav i BR20. Desuden vil kravet om rentabilitetsberegning indgå, da 
mange har vanskeligt ved at gennemskue, hvornår der skal rentabilitetsberegnes, og hvordan 
man gør.  

Der vil blive produceret en kort film, som vil fortælle om håndværkerens rolle i efterlevelse og 
give eksempler på, hvornår man skal efterisolere eller lave anden energioptimering ved renove-
ring. Filmen vil blive anvendt til møderækkerne og delt via VEB’s kanaler samt distribueret til 
erhvervsskolernes faglærere.  

Endvidere udvikles en online quiz med BR18 spørgsmål, der bl.a. kan tilgås på forsiden af Viden-
centrets hjemmeside: www.byggeriogenergi.dk.  

Leverance:  

• Gå-hjem-møderække (25 stk.) i samarbejde med byggeriets brancheorganisationer med 
fokus på efterlevelse af BR og/eller målrettet boligkøbere som supplement til Energi-
styrelsens kampagne  

• Præsentationsmateriale, der kan anvendes til gå-hjem-møderækken og andre møder  
• Annimationsfilm om efterlevelse af BR – hvorfor og hvordan skal BR efterleves 
• BR18 online quiz 
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Udviklingsopgave 2: Integration af BR18 i forskellige værktøjer og nye cases 

Aktivitetens relevans:  
Det er et centralt fokusområde for VEB’s aktiviteter og materialer at gøre det lettere at efter-
leve energikravene i bygningsreglementet. Derfor enten omhandler eller henviser en række 
værktøjer til disse krav, hvorfor der er behov for at sikre en integration af det nye bygningsreg-
lement, BR18, i værktøjerne. 

Ansvarlig for opgaven: SBi, Teknologisk Institut og KommunikationsKompagniet  

Opgavebeskrivelse: Alle værktøjer fra VEB, som omtaler eller omhandler bygningsreglementet, 
skal sikres en integration af det nye bygningsreglement, BR18. 

Energiløsningerne skal udbygges ved, at der tilføjes en kort beskrivelse af de relevante krav fra 
BR18, for hver enkelt energiløsning. Dette tiltag kan således også medvirke til en bedre efter-
levelse af bygningsreglementets krav ved energirenoveringer mv. Funktionerne omkring informa-
tion om krav til rentabilitet og brugerflade for beregning af rentabilitet forbedres ligeledes i 
overensstemmelse med de nye krav. 

Det digitale BR-krav-værktøjet, der har relativt mange besøgende, udvides med 10 nye cases 
fordelt med 5 på klimaskærmen og 5 på installationer.  

Endvidere skal den udmeldte justering af energiklasse 2020 implementeres i visse værktøjer.  

Leverance:  
Følgende ændres for at svare overens med BR18:  

• Opdatering af alle 76 energiløsninger samt de tre samlede kataloger med energiløsninger 
mhp. at integrere BR18 krav 

• Integration af BR18 krav i kvikguide om BR på dansk og engelsk  
• Udvikling af 5-10 nye guides/cases mhp. at understøtte brugen af BR18 med særlig fokus 

på klimaskærm og installationer 
• Implementering af BR18 krav i det digitale BR-værktøjet omhandlende energikrav ved 

ombygningsarbejder af enfamiliehuse  
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Udviklingsopgave 3: Vejledning om funktionsafprøvning af belysningsanlæg i 
større bygninger 
 
Aktivitetens relevans: 
Den 1. juli 2017 indførtes der krav i bygningsreglementet om funktionsafprøvning af en række 
bygningsinstallationer inden ibrugtagning. Funktionsafprøvninger er et godt værktøj til at sikre, 
at det færdige renoveringsprojekt lever op til bygherrens krav og ønsker i forhold til kvalitet. 
Således kan en funktionsafprøvning forebygge mange af de problemer, bygherrerne typisk kan 
opleve med tekniske installationer, som ikke leverer den lovede ydelse.  

Vejledningen skal understøtte BR18 med konkret information og være kompetenceopbyggende. 
Den skal udover at indgå i VEB´s formidlingsaktiviteter omkring BR18 også kunne anvendes i 
undervisningssammenhænge på relevante uddannelsesinstitutioner m.fl.    

Vejledningen vil supplere de øvrige vejledninger som videncenteret i 2016 har udarbejdet med 
henblik på at understøtte formidlingen omkring funktionsafprøvning på varme- og ventilations-
området.  

Ansvarlig for opgaven: 

Teknologisk Institut, Viegand Maagøe og KommunikationsKompagniet A/S 

Opgavebeskrivelse: Der udarbejdes vejledningsmateriale i samme format som de øvrige publice-
rede vejledninger omkring funktionsafprøvning af installationer fra VEB.  

 Leverance:  
• Vejledning om funktionsafprøvning af belysningsanlæg i større bygninger, der skal kunne 

anvendes som opslagsværk for de udførende aktører på området - samt skal kunne indgå 
som supplement i undervisning på bl.a. uddannelsesinstitutioner. 

• Tryk af vejledningen i 1.000 eksemplarer 
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Udviklingsopgave 4: Nye Energiløsninger til kontorbygninger samt digitale 
tjeklister for screening af indeklima før og efter renovering 
 

Aktivitetens relevans: 
Energiforbruget til ventilation og belysning i kontorbygninger udgør ca. 55 % af energiforbruget 
Der er gode besparelsespotentialer for begge teknologier. Erfaringer fra energieffektiviserings-
projekter i ventilationsanlæg viser en realiseret reduktion på 15-25 % på el til ventilation og  
10–15 % på energien til rumopvarmning. For belysningsanlæg er besparelsespotentialet ofte 
mellem 10-15 % af elbruget. Hertil kommer, at både ventilation og belysning har stor indvirkning 
på kontormiljøets indeklima.  

Ansvarlig for opgaven: Teknologisk Institut, Viegand Maagøe, KommunikationsKompagniet A/S 

Opgavebeskrivelse:  
Der udvikles nye energiløsninger for renovering af mekanisk ventilationsanlæg samt belysnings-
anlæg i kontorbygninger. I relation til begge energiløsninger udarbejdes digitale tjeklister for 
screening af indeklimaet før- og efter renovering. Erfaring og viden fra FRI´s vejledninger på 
områderne vil i den forbindelse blive inddraget. 

Leverance:  

• Energiløsning: renovering af mekanisk ventilation i kontorbyggeri 
• Energiløsning: renovering/udskiftning af belysningsanlæg i kontorbyggeri 
• Digitale tjeklister for screening af indeklimaet med fokus på belysning og ventilation 
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Udviklingsopgave 5: Undervisningsmateriale IoT i bygningsinstallationer samt grund-
forudsætninger for successiv implementering til erhvervsskoler og efteruddannelses-
institutioner 
 
Aktivitetens relevans: 
Uddannelsesinstitutionerne inden for byggefaget og installationsbranchen er et af fokusområ-
derne for VEB’s samlede informationsindsats. Udvikling af supplerende undervisningsmaterialer 
til og i samarbejde med faglærere giver gode muligheder for at få en række VEB værktøjer for-
midlet. VEB har således gode erfaringer med at udvikle materiale til byggefagene og er i dialog 
med bl.a. el- og vvs-branchens uddannelsessekretariat (EVU) samt Branchehuset for vvs-, stål- og 
metalbrancherne om initiativer, der kan understøtte deres uddannelser.  

Ansvarlig for opgave: Teknologisk Institut og KommunikationsKompagniet A/S 

Opgavebeskrivelse: De konkrete undervisningsemner og form for materialet skal udvikles og 
fastlægges i samarbejde med aktørerne. Forventningen er, at følgende emner vil blive inddra-
get: 

• Introduktion til intelligente bygninger og IoT 
• VEB’s materialer og værktøjer relateret til bygningsinstallationer 
• Funktionsafprøvning af installationer i henhold til BR18 (varmeanlæg, belysning og 

ventilation) 
• Besparelsesberegninger, cases og eksempler 
• Indregulering af varmeanlæg 
• Ventilation og indeklima 

Kursusmodulerne vil tage udgangspunkt i en række af de løsninger og materialer, der er udviklet 
i regi af VEB og andre vidensinstitutioner, men der vil også blive udviklet et helt nyt modul om-
handlende IoT og intelligente bygninger. 

Leverance:  
• Opstartsmøder med undervisere med henblik på forventningsafstemning/sammensætning 

af undervisningspakkernes niveau og indhold 
• Udvikling af nyt undervisningsmateriale målrettet erhvervsuddannelserne, efteruddannel-

ser samt gå-hjem møder o.l. Materialet skal kunne leveres som digitale moduler, der kan 
samles i pakker og evt. suppleres med podcasts, e-learning, små film, quizzer m.m. hvor 
det er relevant. Alt materiale bliver tilgængeligt på VEB’s hjemmeside 

• 2-4 intromøder for faglærere samt demonstration af undervisningspakker 
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Udviklingsopgave 6: Udvikling af nye formidlingstiltag til at opnå øget kend-
skab blandt fagfolk til regler samt energiløsninger og andre materialer  

Aktivitetens relevans: For yderligere at udbrede kendskabet til reglerne og til de mange værk-
tøjer, VEB udvikler – herunder energiløsningerne - er der til stadighed behov for at understøtte 
og videreudvikle netværksstrategien, hvor VEB’s tilbud formidles gennem andre.  

Det Rådgivende Udvalg har på det seneste møde mellem VEB og udvalget udtrykt ønske om, at 
VEB udarbejder fx korte pressemeddelelser, tekster til nyhedsbreve og grafikker, der sendes 
direkte til brancheforeningerne målrettet deres forskellige målgrupper, med henblik på deres 
videreformidling i nyhedsbreve m.m. 

Hertil kommer et behov for at styrke indsatsen på de sociale medier (SoMe). I dag har VEB 1.135 
følgere på LinkedIn, 1.179 følgere på Facebook og 176 følgere på Twitter. Da VEB således har 
veletablerede sociale medieplatforme, er det en kost-effektiv måde at understøtte VEB’s synlig-
hed og kendskabet til VEB’s løsninger gennem udvikling og styrkelse af indsatsen på SoMe.  

Ansvarlig for opgaven: KommunikationsKompagniet 

Opgavebeskrivelse: Aktiviteten på LinkedIn og Facebook styrkes i 2018 med udvikling af flere og 
mere involverende opslag, fx konkurrencer og korte SoMe-egnede film eller animationer.  
Desuden gennemføres en mindre annonceindsats, som er afgørende for at øge antallet af følgere 
på LinkedIn og Facebook. Målet er – ved udvikling af nye kommunikationsmidler – at synliggøre 
VEB’s værktøjer – fx den netop lancerede ”bygherrens drejebog til energirenovering”, energiløs-
ningerne, fugtberegneren m.v. Den igangværende indsats på Twitter fortsættes, men på et la-
vere aktivitetsniveau end de to øvrige, da det ikke er VEB’s primære målgruppe, vi rammer her. 
Vi rammer dog her netværk og relevante stakeholders, og derfor fastholdes Twitter aktiviteten. 

Leverance:  
- Pressemeddelelser, nyheder og grafikker til Rådgivende Udvalgs medlemmer med henblik på 

videreformidling gennem organisationernes kanaler. Der udvikles en aktivitet pr. måned. 
- Nye aktiviteter til Facebook og LinkedIn i form af opslag hver anden uge på begge (undtagen 

skoleferieuger), hvor opslagene i årets seks første måneder vil få karakter af et mere invol-
verende indslag men stadig med fagligt fokus – fx en konkurrence, en kort film, en anima-
tion e.l. Emnerne for de i alt seks konkurrencer, film eller animationer kan fx være efter-
levelse af bygningsreglementet i eksisterende bygninger, indeklimahensyn ved energirenove-
ring, særligt udfordrende energiløsninger, fugt, fordele ved energirenoveringer o.l. – for-
midlet kort, præcist og på de sociale mediers præmisser    

- Annoncering på de to sociale medier, indrykning og planlægning af annoncering, idet annon-
cering er essentielt for at udbygge følgerskaren og udvikle de sociale medier som direkte 
formidlingskanaler til VEB’s målgrupper. 
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Udviklingsopgave 7: Cases vedr. elbesparelser i kontorbygninger samt katalog 
med metoder og teknologier om intelligente bygninger og IOT systemer  

Aktivitetens relevans: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger har tidligere udarbejdet 
materialer vedr. elbesparelser i private boliger og etageejendomme. Der er dog også et stort 
behov for information om elbesparelser i større offentlige og private kontorbygninger.  

Der desuden p.t. stort fokus i branchen på også at udnytte og sammenkoble forskellige data fra 
forskellige systemer. Der er flere steder opnået stor succes med at samle data fra fx CTS-anlæg, 
energiregistreringssystemer, og sikkerhedssystemer. Dette område belyses også i materialet. 

Ansvarlig for opgaven: Viegand Maagøe og KommunikationsKompagniet. 

Opgavebeskrivelse:  

Der udarbejdes 4 cases på elbesparelser i offentlige og private kontorbygninger. Der fokuseres 
på følgende områder: 

• Udskiftning af belysning 
• Optimering af køling 
• Optimering af ventilation 
• CTS styring og optimering af data (IoT) 

Materialet henvender sig til håndværkere som hjælp i deres arbejde som udførende og til ser-
vicefirmaer, der kan benytte case-samlingen i forhold til at inspirere deres kunder til at imple-
mentere energibesparelser i kontorbygninger. 
 
Udover ovennævnte cases udarbejdes der et katalog med metoder og teknologier der beskriver 
intelligente systemer i bygninger herunder IoT baserede systemer. Der pågår pt. en række ud-
viklingsaktiviteter på området dels på GTS institutterne og på universiteterne i tæt samarbejde 
med producenter. Endvidere understøttes formidlingen af den viden og erfaring der pågår i ind-
satsen fra Energistyrelsen: ”Fremme af energieffektive og intelligente bygninger” der eksempel-
vis omhandler udvikling og demonstration af nye teknologier og værktøjer på området. 

Leverance:  
• Fire cases med eksempler på energieffektiv renovering af kontorejendomme. Casene vil be-

skrive hvordan energibesparelserne er opnået, hvor store disse besparelser er, hvad der er 
investeret og hvordan selve processen har været.  
 

• Katalog med metoder og teknologier der beskriver intelligente systemer i bygninger her-
under IoT baserede systemer 
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