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Udviklingsopgave 1:  
Vejledning til funktionsafprøvning af bygningsautomatik 
 
Aktivitetens relevans 
Udviklingsaktivitet nr. 1 er begrundet af følgende ændring i bygningsreglementet: Fra 
den 10. marts 2020 skal der gennemføres funktionsafprøvning af nyinstalleret 
bygningsautomatik ifølge BR18. Funktionsafprøvningen skal påvise, at byg-
ningsautomatikken er korrekt installeret og reguleret, virker efter hensigten og giver 
bygningen den forudsatte energimæssige effektivitet. Med dette initiativ understøtter 
Videncentret dermed efterlevelsen af BR18. 
 
Velfungerende bygningsautomatik bidrager til optimal energieffektiv drift. Området er 
særdeles kompetencekrævende, da bygningsautomatikken samler alle typer af 
tekniske installationer for styring og regulering. Vejledningen til funktionsafprøvning 
af bygningsautomatik vil handle om større bygninger. 
 
Videncentret har tidligere i 2017 og 2018 udviklet vejledninger for funktionsafprøvning 
af installationer i større bygninger for henholdsvis varmeanlæg, ventilationsanlæg og 
belysningsanlæg og i 2019 for varmeanlæg og ventilationsanlæg i enfamiliehuse. I alt 
er der i dag syv vejledninger, som er populære og anvendes bredt af byggebranchen, 
og som også er blevet formidlet af Videncentret som supplerende materiale på 
efteruddannelseskurser i funktionsafprøvning hos bl.a. Molio og Teknologisk Institut. 
 
Målgruppe 
Målgruppen for aktiviteten er installatørvirksomheder, rådgivere og driftsansvarlige 
med fokus på større bygninger samt aktører, der arbejder med commissioning.   
 
Opgavebeskrivelse  
Videncentret udvikler en vejledning om funktionsafprøvning af bygningsautomatik i 
større bygninger. Den nye vejledning for bygningsautomatik vil have samme 
detaljeringsniveau som de øvrige vejledninger om funktionsafprøvning af installationer 
i større bygninger. Vejledningen vil blive gjort tilgængelig på ByggeriOgEnergi.dk og vil 
endvidere blive formidlet via nyhedsbreve og sociale medier samt på 
efteruddannelseskurser i Molio og Teknologisk Institut samt på undervis-
ningsinstitutioner og relevante brancheorganisationer i Videncentrets Rådgivende 
Udvalg. Vejledningen tilstræbes at kunne fungere som basis for commissioning, 
herunder for gængse standarder som fx DS 3090. Materialet afstemmes med Trafik- 
Bygge og Boligstyrelsen, da Bygningsreglementet er deres ressortområde. 
 
Leverance 
• En vejledning i funktionsafprøvning af bygningsautomatik, layoutet og publiceret 

som pdf samt efterfølgende formidling 
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Udviklingsopgave 2:  
Kompetencegruppeforløb og udvikling af undervisningsmoduler i 
samarbejde med erhvervsakademierne, erhvervsskolerne og aktører på 
efteruddannelsesområdet 
 
Aktivitetens relevans 
Med denne aktivitet vil Videncentret fremme vidensniveauet om grøn omstilling 
relateret til bygninger på forskellige uddannelser i et samarbejde med aktører på 
undervisningsområdet. Desuden er det et mål at styrke synligheden af Videncentrets 
tilbud og af de mange eksisterende undervisningsmaterialer, der er relevante for 
erhvervsakademierne, erhvervsskolerne og øvrige aktører på 
efteruddannelsesområdet. 
 
Ifølge erfaringen med Videncentrets primære målgruppe kræver det en vedvarende 
indsats at synliggøre Videncentret, og hvordan man opnår høj energieffektivitet i 
bygninger og udfører tiltagene på korrekt vis, så man minimerer fejlinstallationer. 
Dette behov gælder også på de uddannelsesinstitutioner, der uddanner fremtidens 
håndværkere, konstruktører og installatører. 
 
Målgruppe 
Målgruppen er undervisere og studerende på professionsbachelorniveau herunder byg-
ningskonstruktør-, energiteknolog- elinstallatør- og VVS-installatøruddannelserne 
(erhvervsakademierne), undervisere og studerende på erhvervsskoler med byggefag 
samt udbydere af efteruddannelse. 
 
Opgavebeskrivelse  
Videncentret nedsætter to kompetencegrupper: En med deltagelse af repræsentanter 
fra erhvervsakademierne og efteruddannelsesinstitutioner og en med deltagelse af 
erhvervsuddannelserne samt El- og VVS-branchens Uddannelsessekretariat (EVU) og 
Byggeriets Uddannelser. Energistyrelsen inviteres naturligvis med i begge grupper. Vi 
lægger op til to grupper, fordi det er tale om forskellige uddannelsesniveauer. 
 
Kompetencegruppernes opgave vil være i samarbejde med Videncentret at afdække 
specifikke områder, hvor der er et oplevet behov for ny viden på skolerne, og hvor 
Videncentret kan supplere uddannelserne med viden, der bidrager til den grønne 
omstilling og klimavenligt byggeri. Det skal blandt andet afklares, hvor og hvornår 
Videncentrets eksisterende undervisningsmoduler passer bedst ind i skolernes 
undervisningsplaner, så de nemt og enkelt kan bruges af underviserne til at supplere 
undervisningen på relevante områder. 
 
  



 

 3 

Opgaven indledes med inspirationsworkshops, hvor grupperne præsenteres for en 
række af de seneste produkter udover energiløsningerne, der er udviklet i 
Videncentret fx: 
 

• Undervisningsværktøjet Simulering af varmekilders energieffektivitet ved 
konvertering af varmekilder 

• Undervisningsværktøjet og tilhørende guide ”Varmeafgiversystemer til varme-
pumper” samt tilhørende regneark 

• Undervisningsmaterialet ”Datadrevet energioptimering” 
• Gulvrenoveringsguiden 
• De forskellige vejledninger om funktionsafprøvning af tekniske installationer 
• Besparelsesberegneren med tilhørende instruktionsfilm 
• Guide om indeklima og komfort 
• Energikravene i BR18 
• Klimavenligt og bæredygtigt byggeri 
 

Området for klimavenligt og bæredygtigt byggeri er et vigtigt emne, der i denne 
aktivitet skal italesættes og afdækkes. Det er et relativt nyt begreb med lav 
udbredelsesgrad i bygge- og installationsbranchen p.t. – men det er efterspurgt og 
bliver diskuteret blandt studerende og faglærere/undervisere. Dette vil Videncentret 
knytte sammen med udviklingsopgave 6 om informations- og uddannelsesmateriale om 
klimavenligt byggeri og cirkulære løsninger. 
 
Efter præsentationen inviteres kompetencegrupperne til at give deres vurdering af 
anvendeligheden af materialerne på de respektive uddannelser i forhold til deres 
pensum og indhold, og hvilke nye formater og tilpasninger der evt. skal til for at øge 
anvendeligheden. Med processen vil Videncentret sikre, at Videncentret på optimal vis 
kan understøtte uddannelsesinstitutionerne og kursusudbyderne med materialer og 
information til at supplere og opgradere deres egne materialer. 
 
Erfaringen viser, at når Videncentrets materialer først bliver brugt af håndværkere, på 
erhvervsskoler og erhvervsakademier m.m., bliver dets styrker tydelige – men også 
dets evt. mangler. Derfor vil projektet naturligt også indeholde en videreudvikling af 
visse eksisterende Videncenter materialer på basis af de behov, der viser sig. 
 
Uddannelsesinstitutionernes ønsker til undervisningsform drøftes også i kompetence-
grupperne, fx om der er behov for undervisningsmateriale som speakede og tekstede 
PowerPoint præsentationer for at opnå større fleksibilitet for de studerende. 
 
Forløbet med kompetencegrupperne vil munde ud i, at Videncentret ud fra 
anbefalingerne fra grupperne sammensætter konkrete undervisningsmoduler ud fra en 
viderebearbejdning af eksisterende Videncenter materialer. Modulerne skal være 
relevante for henholdsvis erhvervsakademier, kursusudbydere og erhvervsskoler inden 
for fx de tre højest prioriterede emner. 
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Desuden vil Videncentret ud over disse undervisningsmoduler bidrage med at levere 
nogle pilotforløb på op til tre undervisningstimer forventeligt fordelt på seks skoler, 
sådan at de færdige moduler bliver testet og viden om Videncentrets løsninger 
udbredes. 
 
Videncentret lægger vægt på at sikre en bred formidling til skolerne om eksistensen af 
undervisningsmodulerne og muligheden for at trække på Videncentrets undervisere 
også de kommende år. Desuden vil vi runde af med en evaluering af forløbet for at 
afdække fremtidige muligheder for samarbejder med skolerne. 
 
Leverancer 
 

• Nedsættelse og facilitering af to kompetencegrupper, herunder planlægning og 
afholdelse af workshops 

 
• Udvikling af undervisningsmoduler sammensat og videreudviklet ud fra de 

mange eksisterende materialer fra Videncentret, sådan at de matcher 
uddannelsesinstitutionernes præmisser, pensum, opbygning og præcise behov 

 
• Afholdelse af et antal undervisningsseancer på erhvervsakademier, 

erhvervsskoler og/eller efteruddannelsesinstitutioner (estimeret til seks stk. i 
efteråret 2020) 
 

• Formidling af viden om modulerne til alle skoler ud fra kompetencegruppernes 
anbefalinger og input 

 
• Evaluering af indsatsen via telefoninterview med uddannelsesinstitutionerne, 

herunder afdækning af mulighederne for yderligere samarbejde de kommende 
år 
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Udviklingsopgave 3: 
Informations- og uddannelsesaktiviteter i samarbejde med kommuners 
erhvervsrettede indsats samt byggecentre og grossister målrettet deres 
B2B kunder 
 
Aktivitetens relevans 
Formålet med denne udviklingsopgave er at udbrede fælles retningslinjer for 
energirenovering gennem direkte dialog med målgruppen og øge dens kendskab til 
Videncentrets energiløsninger m.m. med henblik på en mere energieffektiv og 
klimavenlig bygningsmasse Det vil ske med en særlig indsats i 2020 over for 
kommunernes erhvervsindsatser samt over for lokale byggecentre og grossister 
målrettet deres professionelle kunder (B2B). Indsatsen kan i 2021 fortsættes og evt. 
udvides til at indeholde samarbejde med borgerettede Spar Energi aktiviteter. 
 
Kommuner: Ved at gennemføre arrangementer i samarbejde med og koordineret med 
de tilhørende kommuners erhvervsindsatser over for det lokale erhvervsliv, vil 
Videncentret bidrage til at udbrede klimavenligt byggeri og renovering. Kommunerne 
har i stigende grad fokus på klima og bæredygtighed i hele kommunen som én 
geografisk enhed. Dvs. både kommunens egne ejendomme, den private boligmasse og 
erhvervsejendomme i kommunen. Kommunens rolle i den kontekst er under 
forandring, idet de ikke kan sikre CO2-neutralitet uden borgernes og det lokale 
erhvervslivs aktive medvirken. Kommunernes interesse for efteruddannelse af lokale 
håndværkere for at opnå energibesparelser er derfor voksende i takt med de 
nationalpolitiske udmeldinger om krav til energirenovering af særligt den private 
boligmasse og ikke mindst den nærtstående indsats omkring udfasning af oliekedler og 
naturgaskedler. FN’s verdensmål er også et vigtigt fokusemne, som kan bringes i spil i 
samarbejdet mellem kommune og erhverv. 
 
Byggecentre/grossister: Videncentret har tidligere i flere omgange haft succesfulde 
samarbejder med byggecentre og grossister – bl.a. de førende byggecenterkæder 
STARK og XL-BYG i 2016. Videncentret var her faglig indlægsholder ved en stribe 
professionelle kundearrangementer om energikravene i det daværende 
bygningsreglement, BR15. Erfaringen herfra har vist, at den direkte formidling af 
energisparende tiltag bidrager til et øget fokus i målgruppen på energikravene ved 
renovering. Derfor er det relevant at gennemføre en fornyet indsats over for bygge-
centre og grossister.  
 
Målgruppe 
Målgruppen er primært bygningshåndværkere og -installatører samt kunderådgiverne i 
byggecentre og hos el- og vvs-grossisterne. 
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Opgavebeskrivelse  
Opgaven består af 2 delaktiviteter: 
 

1. Informationsaktiviteter i samarbejde med kommuner 
2. Informations- og uddannelsesaktiviteter i samarbejde med byggecentre og 

grossister 
 
Delaktivitet 1: Erhvervsrettet information via kommunerne 
Videncentret vil kontakte kommunerne for at tilbyde at holde indlæg på kommunalt 
arrangerede erhvervsnetværksmøder om de mange tilbud og materialer, Videncentret 
tilbyder. Det vil handle generelt om Videncentrets materialer og om særligt nærmere 
udvalgte emner såsom funktionsafprøvning af varmepumper, varmeanlæg og 
ventilationsanlæg. Herved understøttes kommunernes erhvervs- og klimaindsats. 
 
Det skal afklares med den enkelte kommune, hvilke aktiviteter der passer ind hos 
dem. Hvis der fx er et ønske om at udfase oliefyr i kommunen og få boligerne til at 
skifte til varmepumper, skal Videncentret understøtte med en informationspakke 
bestående af: 
 

• Energiløsninger, der reducerer energibehovet til opvarmning 
(klimaskærmsløsninger) 

• Simuleringsværktøj om ”varmeinstallationers energieffektivitet” 
• Guiden ”Varmeafgiversystemer til varmepumper og det tilhørende beregnings-

værktøj 
• Vejledninger om funktionsafprøvning af varme- og ventilationsanlæg i 

enfamiliehuse 
• Energiløsninger om varmepumper og udvalgte områder af klimaskærmen samt 

gulvrenoveringsguiden 
 
Desuden vil informationsmøderne videregive viden om øvrige værktøjer såsom: 
 

• Energikravene i bygningsreglementet – BR18 værktøjet 
• Besparelsesberegneren med tilhørende instruktionsfilm 
• Guide om indeklima og komfort 
 

Delaktivitet 2: Informationsaktiviteter og mini-kurser i lokale byggecentre og hos  
lokale el- og vvs-grossister 
 
Videncentret vil opsøge byggecentre og grossister for at tilbyde at understøtte dem 
med information og mini-kurser målrettet den kundegruppe, der køber 
byggematerialer til renoveringsopgave og installationsopgaver samt de enkelte 
byggecentres og grossisters egen stab af kunderådgivere. Det er vigtigt, at denne 
aktivitet sker i samarbejde og koordineret med indsatsen over for kommunernes 
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erhvervsindsats beskrevet ovenfor, sådan at indsatserne sker koordineret i de samme 
kommuner.  
 
I samarbejde med byggecentrene vil Videncentret afdække, hvorvidt aktiviteterne skal 
indeholde generel viden om energiløsninger og klimavenligt byggeri eller specifikke 
områder, som fx Bygningsreglementet.  
 
Tilsvarende vil Videncentret understøtte lokale el- og VVS-grossister med information 
og minikurser om grønne installationsløsninger: varmepumpeinstallationer eller 
fjernvarmeinstallationer der bidrager til at udfase fossile brændsler.  
 
Mini-kurser kan for byggecentrenes vedkommende indeholde emner som 
dampspærreproblematikker, korrekt renovering af strøgulve, energikravene i 
Bygningsreglementet, principper for klimavenligt og bæredygtigt byggeri m.v. – og for 
grossisternes vedkommende kan det være emner som varmeinstallationer, 
varmekilder, herunder specifikt varmepumper, indeklima og ventilation. 

 
Leverance 

• Afholdelse af informationsarrangementer/minikurser i samarbejde med bygge-
centre/ grossister, og kommuner, 15-20 erhvervsrettede arrangementer  

• Informationspakker – hovedsageligt bestående af eksisterende materialer fra 
Videncentret kombineret på nye måder 

• Informationsmateriale om Videncentret til kommuner, byggecentre, samt el- og 
VVSgrossister. 

• Evaluering af indsatsen sammen med byggecentre, grossister og kommuner og 
muligheder for yderligere samarbejde. 
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Udviklingsopgave 4:  
Analyse om bygningssegmentering som basis for fokuseret formidling 

Aktivitetens relevans 
Formålet med at gennemføre denne udviklingsopgave er at opnå større viden om, hvor 
der er de største energi- og CO2-besparelsespotentialer i bygninger ved renovering af 
klimaskærm og skift af varmeforsyning. Den samlede opvarmede eksisterende 
bygningsmasse segmenteres efter bygningstyper, byggeperioder, varmeforsyning og 
renoveringstilstand. Resultaterne vil blive et solidt, generelt grundlag for fokusering af 
den fremtidige indsats hen mod en energieffektivisering af den eksisterende 
bygningsmasse. Hermed skabes et grundlag for en fokuseret formidling af de 
forskellige energiløsninger, guider og beregningsværktøj mv. for at opnå størst effekt i 
form af flere energibesparelser og CO2-reduktioner. 

Deltagerne i Videncentret har tidligere lavet denne form for analyser og formidlet dem 
på hjemmesiden m.v. Den seneste analyse er dog nogle år gammel og er ikke 
tilstrækkeligt differentieret til at kunne besvare fx spørgsmål om CO2-besparelser i de 
forskellige segmenter, hvilket er nødvendigt at tilføje for at kunne bidrage til målet 
om 70 % reduktion af CO2-emissionen i 2030.  

Målgruppe 
Analysen dækker alle typer bygninger i Danmark og vil for Videncentret og 
Energistyrelsen i Videncenter-sammenhæng primært udgøre et værktøj til at fokusere 
formidlingen af de forskellige energiløsninger, produktguider og beregningsværktøjer 
mv., så der opnås størst mulig energibesparelse og CO2-reduktion. Men resultaterne 
kan bruges meget bredere og i andre sammenhænge, hvor energibesparelser og CO2-
reduktioner i bygningsmassen er i fokus. Analysen laves på landsplan, og det vil 
efterfølgende være muligt at benytte data fra den, der takket være informationer fra 
BBR kan bruges til regionale og lokale initiativer. 

Opgavebeskrivelse 
Bygningssegmenteringen vil blive analyseret på baggrund af bygningsdata i BBR (Bygge- 
og Boligregistret) og EMO (Energimærkningsordningen). Fra BBR vil vi trække basale 
bygningsdata for segmenterne for hele bygningsmassen med de forskellige 
bygningstypers (anvendelseskategorier), antal og etagearealer fordelt på 
opførelsesperiode, varmeforsyning og ejerforhold. I EMO-databasen vil vi trække 
centrale informationer om de energimærkede bygningers energimærke, 
isoleringstilstand og installationer, som vil danne grundlag for modellering af bygning-
erne i hvert af segmenterne. Modellerne for hvert segment vil herefter blive skaleret 
til den samlede bygningsmasse baseret på dataene fra BBR. Med dette som 
udgangspunkt vil der blive opstillet scenarier for renovering af bygningernes forskellige 
dele i klimaskærmen og installationer fx ventilation til forskellige karakteristiske 
niveauer samt beregnet energibesparelse og CO2-reduktion for hvert af 
bygningssegmenterne. 
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Den nye analyse vil – modsat de tidligere analyser – indeholde oplysninger om 
opvarmningsformerne i de forskellige segmenter for at kunne bestemme CO2-
besparelsespotentialerne ved renovering af forskellige typer af bygninger og skifte 
varmeforsyningen. Den nye analyse vil også inddrage information om ejerforholdene i 
de forskellige bygningssegmenter, så det efterfølgende vil være muligt at planlægge 
fokuserede indsatser rettet mod fx andelsboliger eller private udlejningsejendomme i 
tillæg til privatejede parcelhuse. 

En af parterne i konsortiet bag Videncentret, BUILD/SBi, har flere gange tidligere gen-
nemført denne type af analyser for Energistyrelsen og har stor erfaring på området. 
Den nye analyse vil trække nye data fra BBR og EMO, men ellers bygge videre på den 
seneste analyse for Energistyrelsen beskrevet i SBi-rapport 2017:16 ”Varmebesparelse i 
eksisterende bygninger - potentiale og økonomi”. Denne indeholder dog ikke data for 
bygningernes varmeforsyning og ejerforhold, som vil blive tilføjet med denne 
udviklingsopgave. 

Analysen vil blive baseret på landsdækkende data, men udformet på en sådan måde, 
at det i en eventuel senere udviklingsopgave vil være muligt at anvende analysens 
resultater til lokale, kommunale eller regionale indsatser ud fra mere simple 
statistiske informationer i BBR- og EMO-databasen. 

Analysen vil blive tilrettelagt med fokus på Videncentrets indsatsområder, herunder 
med hensyn til de udvalgte bygningstyper. Analysen vil også kunne anvendes fx efter 
særlige fokusområder i den kommende klimahandlingsplan, hvis Energistyrelsen ønsker 
det. 

Hovedresultaterne vil blive formidlet til byggebranchen på hjemmesiden, i nyhedsbrev 
og på de sociale medier i kort form tilpasset evt. videre anvendelse i Videncentrets 
målgruppe. 

Leverance 

• Analyse og opsamlende notat til videre brug i Videncentrets og Energistyrelsens 
arbejde. (Notatet, vil kunne udgives som en SBi-rapport, hvis Energistyrelsen øn-
sker det) 
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Udviklingsopgave 5: 
Optimering af hjemmesiden, større synlighed og søgemaskineoptimering 
 
Aktivitetens relevans 
Synlighed af Videncentret er relevant for at fastholde og udbrede anvendelsen af det 
store udvalg af materialer, der beskriver, hvordan man opnår energibesparelser i 
bygninger. Videncentret ser derfor en indsats for at fastholde og udbrede kendskabet 
til Videncentret som en central og kontinuerlig opgave – som det er for de fleste 
organisationer og virksomheder. I tidligere brugertilfredshedsundersøgelser peges der 
ofte på ønsker om større synlighed og udbredelse af Videncentrets materialer og 
værktøjer blandt respondenterne. 
 
Ifølge Videncentrets erfaring kræver synlighed af Videncentret, at der spilles på 
mange forskellige strenge. Først og fremmest opnås der synlighed via de mange 
aktiviteter, Videncentret medvirker i, og den netværksstrategi, som Videncentret har 
lagt til grund siden starten, hvor andre – fx skoler og brancheorganisationer – 
medvirker til at udbrede viden og værktøjer fra Videncentret. 
 
Desuden er hjemmesiden ByggeriOgEnergi.dk vigtig for synligheden. Den er 
samlingspunktet for alle aktiviteter i Videncentret. I dag er der lidt over 100.000 
besøg om året på hjemmesiden inkl. de tilhørende apps. Af de forskellige apps er 
særligt BR18-værktøjet om energikravene i BR18 velbesøgt. 
 
Cirka 6 ud af 10 kommer til hjemmesiden via en søgning i Google, og for BR18-
værktøjet er det 7 ud af 10. De øvrige kommer ved, at brugerne enten skriver 
hjemmesideadressen direkte; via andre, der linker til Videncentret; og endelig via 
sociale medier. 
 
Hjemmesiden og Videntrets apps rangerer i top i Google på specifikke ord som fx 
Energiløsninger, dampspærreguide, beregn besparelser, fugtberegner, energikrav i BR 
og funktionsafprøvning på trods af, at der i mange år ikke har været brugt 
annoncekroner på Google Adwords. At opnå en god placering ved mere brede, 
generiske søgeord som ”efterisolering af loft” ved hjælp af Google Adwords ville 
kræve en hel del annoncekroner kontinuerligt, idet Videncentret ville skulle 
konkurrere med store isoleringsproducenter, entreprenørvirksomheder, Bolius og Spar-
Energi m.fl. om at nå til tops på Google.  
 
Derfor vil Videncentret i stedet for at bruge Google Adwords bygge oven på de gode 
resultater med at skaffe organisk trafik. Det vil vi gøre via styrket 
søgemaskineoptimering, dvs. at brugerne kommer til hjemmesiden ganske enkelt, 
fordi Googles algoritmer på grund af kvaliteten i indholdet og brugeradfærden 
vurderer hjemmesiden til at være højst relevant for brugerne. 
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Desuden vil Videncentret i 2020 iværksætte en mindre contextual marketing 
kampagne for at ramme nye brugere ad anden vej end Google. 
 
Målgruppen 
Målgruppen for alle aktiviteter er byggebranchen og i særdeleshed håndværkere inden 
for både klimaskærm og installationer. Gør-det-selv folket er en sekundær målgruppe, 
men dog relevant, ikke mindst i forhold til information om energikravene i 
bygningsreglementet og de mest gængse gør-det-selv opgaver.  
 
Opgavebeskrivelse 
Opgaven består af to delopgaver: 
 

1. Søgemaskineoptimering ved at gøre Energiløsningerne til dynamisk tekst 
2. Synlighed via contextuel marketing 

 
Delopgave 1: Søgemaskineoptimering ved at gøre Energiløsningerne til dynamisk tekst 
Der etableres en mindre følge/sparringsgruppe bestående af repræsentanter fra 
målgruppen. Formålet er indledningsvist at få medlemmernes vurdering af de 
nuværende søgemuligheder, Videncentrets synlighed og tilgængelighed i deres 
informationssøgning omkring energibesparelser i bygninger. Drøftelserne tages med i 
den videre udvikling af sitet. 
 
Der er i dag på hjemmesiden relativt lidt dynamisk tekst på ByggeriOgEnergi.dk, som 
Google kan bruge. Det hænger sammen med, at langt det meste materiale er pdf-
baseret. 
 
Den bedste søgemaskineoptimering, man kan foretage på ByggeriOgEnergi.dk, 
vurderer Videncentret derfor er at lægge indholdet i pdf’erne direkte ud på 
hjemmesiden. Det er en stor opgave, men Videncentret vil tage fat på den i 2020. Vi 
vil starte med Energiløsningerne i 2020. Der er i dag 80 Energiløsninger med tekst, 
illustrationer og tabeller. Vi vil dog samtidig fastholde, at Energiløsningerne også 
findes som pdf’er, som er print- og trykbare, bl.a. for at der fremadrettet fortsat kan 
udarbejdes de efterspurgte trykte kataloger. 
 
For at gøre det overskueligt og brugervenligt at have al information fra pdf-
versionerne i Energiløsninger som indhold direkte på hjemmesiden er der behov for 
modularitet, dvs. modulopbygning af forskellige elementer. Derfor vil Videncentret 
udvikle et skræddersyet designsystem til hjemmesiden, som kan håndtere de store 
informationsmængder og sikre en agil, ensartet user-experience, der ser ud og 
fungerer optimalt på alle typer af enheder. 
 
Løsningens primære formål er søgemaskineoptimering, men den øger samtidig bruger-
venligheden, fordi brugerne hermed kan finde specifikke informationer direkte på 
hjemmesiden uden først at skulle åbne en pdf. Det er særligt relevant, fordi mere og 
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mere trafik flytter over på smartphones frem for computere, hvilket i særdeleshed 
gælder på midlertidige arbejdspladser som byggepladser. 
 
Systematisk design 
En af hjørnestenene i et robust og fremtidssikret designsystem er tydelige style-guides 
eller design-mønstre, som sikrer konsistens og sammenhæng på tværs af 
brugergrænseflader og giver en brugeroplevelse, der er sammenhængende og 
troværdig. 
 
Ved at udvikle et designsystem sikrer Videncentret, at alle dele af Energiløsningerne 
får sin plads i et sammenhængende design. Dvs. hver gang der er en illustration eller 
en tabel fra Energiløsningerne, som skal ud og ligge direkte på hjemmesiden, vil den 
være i et bestemt design, som er afstemt med resten af elementerne. Det er altså 
forskellige moduler, som går igen på tværs af hjemmesiden. Designsystemet vil blive 
integreret i CMS’et (Umbraco). 
 
Manuel overførsel 
Der bliver en større manuel opgave med at overføre indholdet i pdf’erne/InDesign til 
indhold i CMS’et. Dette vil blive gennemført som en systematisk indsats over kort tid, 
så snart designsystemet er udviklet og implementeret i CMS’et. 
 
Delopgave 2: Synlighed via contextuel marketing 
I forhold til det løbende behov for at øge synligheden af Videncentret i byggebranchen 
og få flere brugere vil Videncentret i 2020 gennemføre en mindre digital 
bannerannonceringskampagne, der indkøbes programmatisk. Med programmatisk 
indkøb arbejder vi med medieindkøb baseret på målgrupper og indsigter, som 
overføres direkte til eksekvering af kampagnen. Der bliver altså købt ind i målgruppen 
fremfor på et specifikt medie, sådan at bannerannoncer fra Videncentret udelukkende 
bliver eksponeret over for den givne målgruppe: byggebranchen bestemt ud fra 
branchekoder. Annoncerne vil derfor blive vist på de sider, som brugere i målgruppen 
tilgår, da eksponeringen af et givent banner baseres på den enkeltes onlineadfærd. 
 
Ved denne strategi er det udelukkende medarbejdere i virksomheder med de valgte 
branchekode, der eksponeres. 

Vi lægger op til en indsats, hvor vi fra august til december 2020 opnår estimeret 
200.000 eksponeringer om måneden i målgruppen. Når der købes ind programmatisk, 
køber vi ind i det, der hedder CPM-priser (cost per mille = omkostning pr. tusinde 
eksponeringer). Det vil sige, at vi køber 1.000 visninger i målgruppen ad gangen. Der 
estimeres i denne indsats en CPM-pris på 65 kr. – estimeret ud fra historisk data fra 
dataudbyderne.  

På www.ByggeriOgEnergi.dk vil der blive implementeret en række pixels, sådan at vi 
kan tracke målgruppens adfærd og dermed anvende indsigterne til at forbedre 
kampagnens performance. 
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Leverancer 

• Optimal søgemaskineoptimering og øget brugervenlighed ved at lægge 
Energiløsningerne ud som dynamisk tekst på ByggeriOgEnergi.dk 

• Nyt designsystem til at sikre modularitet og håndtering af tekst og 
illustrationer, der kommer ud på hjemmesiden fra Energiløsningerne 

• Målrettet bannerannoncekampagne for at øge synligheden af Videncentret 
blandt nye brugere 
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Udviklingsopgave 6: 
Informations- og uddannelsesmateriale om klimavenligt byggeri  
og cirkulære løsninger 
 
Baggrund 
Denne aktivitet er en formidlingsopgave over for byggebranchen om klimavenligt byggeri 
og cirkulære løsninger. Initiativet er en del af udmøntningen af den grønne klimapulje, 
som administreres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Center for Byggeri. 
 
Det er ambitionen, at den kommende frivillige bæredygtighedsklasse i 
Bygningsreglementet skal bidrage til at fremme bæredygtigt byggeri.  
 
Brancheorganisationen Dansk Byggeri peger på et behov for kompetenceopbygning blandt 
en stor del af deres medlemmer, når der skal udføres bæredygtige løsninger. 
Bæredygtighedsdagsordenen peger på helt nye discipliner for de udførende. En langt 
større helhedstankegang i processerne frem mod aflevering af byggeprojektet er 
nødvendig. 
 
Den nye frivillige bæredygtighedsklasse tager udgangspunkt i ni krav, som skal omsættes i 
praksis i forbindelse med både nybyggeri og ved renoveringsopgaver. Det er en kompleks 
ny opgave for både bygherre og entreprenører.   
 
Det er derfor vigtigt, at der udvikles struktureret formidling i form af guides, konkrete 
eksempler på renoveringsopgaver og informations- og undervisningsmateriale. 
Formidlingen skal omhandle både enfamiliehuse og etageejendomme. 
 
Målgruppe 
I denne opgave målrettes initiativet primært: 

• Mindre entreprenører i bygge- og installationsbranchen 
• Skoler og faglærere, der varetager erhvervsuddannelser indenfor byggeri og 

installation 
• Parter, der varetager efteruddannelse af håndværkere 

 
Opgavebeskrivelse 
Der tages udgangspunkt i den frivillige bæredygtighedsklasse og de ni krav der er omfattet 
i ”Vejledningen om den frivillige bæredygtighedsklasse”: 
 

• Livscyklusvurdering – bygningens samlede miljøpåvirkning 
• Ressourceanvendelse på byggepladsen 
• Totaløkonomisk analyse – omkostninger til opførelse, drift og vedligehold 
• Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet 
• Dokumentation af problematiske stoffer 
• Afgasninger til indeklimaet 
• Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet 
• Støj fra ventilationssystemer i boliger 
• Rumakustik i boliger 
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Følgende delaktiviteter gennemføres: 
 

1. Indsamling af eksisterende materialer omkring klimavenligt byggeri og cirkulære 
løsninger  
 

2. Etablering af følgegruppe for udvikling af supplerende uddannelsesmaterialer 
målrettet erhvervsskoler indenfor byggeri og bygningsinstallationer 
 

3. Udvikling af ”Grundbog” om den frivillige bæredygtighedsklasse, 
certificeringsordninger og principper for bæredygtige og cirkulære løsninger med 
tilhørende uddannelsesmateriale og praktiske eksempler for nybyggeri (til 
erhvervsskolerne) 
 

4. Udvikling af eksempelhæfte ”Bæredygtig renovering/den frivillig 
bæredygtighedsklasse  i praksis” 
 

5. Informationsindsats  
 

6. Udvikling af fokuserede guides til kravene i den frivillige bæredygtighedsklasse 
 

7. Pilot – implementering af bæredygtighed i udvalgte Energiløsninger  
 
Ad 1. Indsamling af eksisterende materialer omkring klimavenligt byggeri og cirkulære 
løsninger 
 
Der foretages en indsamling og læsning af eksisterende materialer på området, herunder 
publikationer, beregningsværktøjer, LCA m.m. Formålet er at vurdere, om der allerede 
findes materiale, som kan benyttes videre eller inspirere i forhold til målgruppen og 
emnet.  
 

Ad 2. Etablering af følgegruppe til udvikling af supplerende uddannelsesmateriale 
målrettet erhvervsskolerne indenfor byggeri og bygningsinstallationer 
 
Der etableres en følgegruppe med repræsentanter fra Byggeriets Uddannelser (sekretariat 
for byggeuddannelserne), El- og VVS-branchens Uddannelsessekretariat (EVU), 
fagudvalgene (som bestemmer indholdet i uddannelserne og har repræsentationer fra 
organisationerne fra arbejdsgiver- og arbejdstagerside) samt repræsentanter fra 
erhvervsskolerne.  
 
Formålet er at afdække og kortlægge relevante kompetencemål i bygge-, anlægs- og 
installationsfagene og undersøge, hvordan de ni krav, der indgår i den frivillige 
bæredygtighedsklasse, kan blive en del af undervisningen på grundforløbet på de 
relevante erhvervsuddannelser, herunder murer, tømrer, gulvlægger, bygningsstruktør, 
elektriker, VVS og teknisk isolatør. 
 
Følgegruppens anbefalinger til indhold, form og niveau søges i videst muligt omfang 
inddraget i materialet. Videncentret lægger op til, at der udvikles en ”grundbog” som kan 
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supplere undervisningen fra 2021. Undervisningsmaterialets form (introfilm, tryk, 
animationsfilm mv.) drøftes i denne gruppe og indgår i aktiviteten i ad 7. På den måde vil 
vi sikre, at materialet understøtter uddannelsesinstitutionernes eksisterende materialer og 
undervisning på området. Desuden er målet at opnå ejerskab til opgaven og materialet 
blandt erhvervsakademier, fagudvalg og uddannelsessekretariater. 

 
Ad 3: Udvikling af ”Grundbog” om temaerne i den frivillige bæredygtighedsklasse, 
certificeringsordninger og principper for bæredygtige og cirkulæreløsninger med 
tilhørende undervisningsmateriale og praktiske eksempler for nybyggeri 
 
På basis af kildeindsamlingen og drøftelserne med følgegruppen opbygges i 2020 en 
”traditionel grundbog” med tilhørende introfilm og lærervejledning. Det er målet, at 
grundbogen skal supplere de eksisterende materialer og emner, der allerede undervises i 
på erhvervsuddannelserne.  
 
Grundbogens indhold vil fokusere på temaerne i den frivillig bæredygtighedsklasse og 
omsætte temaerne i praksis i relation til nybyggeri og skabe sammenhæng i forhold til det 
eksisterende indhold i BR. Grundbogen skal også indeholde grundlæggende forklaringer 
omkring de generelle bæredygtighedskvaliteter og øvrige emner, som fastlægges ud fra 
følgegruppens anbefalinger. Der vil desuden være praktiske eksempler på klimavenligt og 
bæredygtigt nybyggeri.  
 
Undervisningsmaterialet fokuserer på, hvordan det sikres og dokumenteres i praksis, at 
byggeriet lever op til den frivillig bæredygtighedsklasse ved nybyggeri. Hvilke 
informationer og data skal håndværkeren dokumentere før, under og efter byggeriet, og 
hvordan får man så let som muligt adgang til de nødvendige data. Der gives konkrete 
eksempler på kilder til data, som allerede findes i dag. Fx vejesedler fra affalds-
transportører, databaser for sikkerhedsblade og følgesedler fra materialeleverandører. Der 
gives ligeledes eksempler på, hvordan de samlede data kan struktureres. Under hvert af 
de ni krav gives der eksempler og casebeskrivelser for, hvordan der kan vælges 
bæredygtige og cirkulære løsninger. 
 

Ad 4: Udvikling af fokuserede guides til den frivillig bæredygtighedsklasse  
 
Der udvikles 3-5 særskilte fokuserede guides direkte målrettet mindre entreprenører om 
de specifikke krav:  

  
• Guide til at dokumentere og reducere ressourceanvendelse på byggepladsen  
• Guide til den gode drifts- og vedligeholdelsesplan for at opretholde et godt 

indeklima  
• Guide til at dokumentere og reducere problematiske stoffer 
• Guide til at dokumentere og vælge materialer med lav afgasning 
• Guide til at dokumentere og sikre god rumakustik (primært lofter) 

 
Disse fem krav er valgt, da det særligt er her, entreprenører og håndværkere har en rolle.  
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Ansvaret for de øvrige fire krav vil oftest ligge hovedsageligt i det projekterende led (dvs. 
LCA, Totaløkonomisk analyse, Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet og Støj fra 
ventilationssystemer i boliger).  
 
Der udvikles guides i stil med energiløsningerne fra Videncentret. Det vil sige, materialet 
vil være meget praksisnært, konkret og direkte anvendeligt på byggepladsen. Som for 
energiløsningerne sættes en højere ambition for anbefalingerne i materialet end blot at 
dokumentere – der vil blive givet yderligere vejledning, end TBST kan gøre i sin 
vejledning, og vi vil sikre, at der er anvisninger til ikke blot at dokumentere kravene, men 
også at være med til at højne bæredygtigheden i det enkelte projekt. Nogle af guiderne 
kan gå på tværs af to eller flere krav i bæredygtighedsklassen – fx kan det være oplagt at 
kombinere problematiske stoffer med afgasningskravet.  
 
Nedenfor eksemplificeres indholdet i guiderne med guiden om ”Ressourceanvendelse på 
byggepladsen”:  
 
I forhold til ad 1 (indsamling af eksisterende materiale) forventer vi, at 
”Ressourceanvendelse på byggepladsen” bl.a. kan baseres på Vejledning om den frivillige 
bæredygtighedsklasse, Rambølls kommende rapport ”Cirkulær økonomi i byggeriet – 
Analyse af potentialer for øget genbrug og genanvendelse af byggeaffald”, 
Energistyrelsens vejledning om den energieffektive byggeplads, materialer fra Videncenter 
for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB.dk) og materialet Bliv bedre til bæredygtighed.  
 
Guiden vil vedrøre indretning og drift af byggeplads med fokus på bæredygtige og 
cirkulære løsninger. Herunder bl.a.: 
 

• Minimering af spild af materialer (samt dokumentation) 
• Minimering af transport til og fra byggepladsen (samt dokumentation) 
• Minimering af energi og brændstofforbrug på pladsen (samt dokumentation) 
• Minimering af el- og vandforbrug (samt dokumentation) 
• Forebyggelse af fugtskader (samt dokumentation) 
• Overholdelse af arbejdsmiljø (samt dokumentation) 

 
Der vil for nogle emner blive inkluderet nøgle- og måltal. 
 

Ad 5: Informationsindsats  
 
I 2020 udarbejdes en explainer-film om den frivillig bæredygtighedsklasse , dvs. en film, 
der grundlæggende forklarer målgruppen, hvad den frivillig bæredygtighedsklasse er, 
hvorfor den lanceres, og hvordan den vil være med til at ændre byggeriet i mere bære-
dygtig retning. Det ligger i begrebet explainer-film, at filmen er forklarende. Desuden 
udarbejdes der en infografik, som i ét billede opsummerer, hvad den frivillig 
bæredygtighedsklasse  omfatter.  
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Både film og infografik vil blive brugt på Videncentrets hjemmeside og sociale medier, og 
Videncentret vil opfordre netværk, skoler m.fl. til at bruge materialerne, når de skal 
fortælle andre om den frivillig bæredygtighedsklasse .  
 
Endvidere udarbejder Videncentret en række faglige indlæg og blogs til brug for fagmedier 
for at fortælle målgruppen om, hvad den frivillig bæredygtighedsklasse  er, og hvor 
udviklingen går hen; for at skabe indledende opmærksomhed om og interesse for den 
frivillig bæredygtighedsklasse . Derudover vil der blive udsendt nyheder og lavet opslag på 
sociale medier, som promoverer den frivillig bæredygtighedsklasse  og de forskellige 
leverancer i hele udviklingsaktiviteten.  
 
Udbredelse af materialet 2021 
Der er behov for i 2020 at udvikle ovenstående materialer og igangsætte forløbet med 
følgegruppen. Fra 2021, når materialerne er klar, vil Videncentret kunne undervise 
faglærere, elever på erhvervsskoler og aktive håndværkere i byggebranchen baseret på 
materialerne. Dette skal tænkes med i planlægning og aktiviteter for 2021 og frem.  

 
Ad. 6: Udvikling af eksempelhæfte for ”Bæredygtig renovering i praksis”  
 
Der udvikles to eksempler på bæredygtig renovering i praksis: ét for enfamiliehus og ét for 
en etagebolig. Der vil være tale om fiktive bygninger. Renoveringerne vil blive gennem-
gået med fokus på de ni krav i den frivillig bæredygtighedsklasse. Vi vil vise, hvordan man 
dokumenterer, tager stilling til og kan prioritere bæredygtighedskvaliteterne. Det er en 
hjælp til at forenkle et komplekst område.  
 
Eksemplerne vil være dybere end eksemplerne i vejledningen om den frivillige 
bæredygtighedsklasse (FBK-vejledningen) og vil fokusere på renovering frem for nybyggeri 
og dermed lægge sig i forlængelse af Videncentrets eksisterende materialer.  
 
Ad. 7: Pilot – implementering af bæredygtighed i udvalgte Energiløsninger 
 
Målet for denne aktivitet er at udvide energiløsningerne med bæredygtighedsindhold. På 
basis af Videncentrets energiløsninger udvælges i 2020 1-2 typiske energiløsninger af 
forskellige karakter fx: 

• Efterisolering af loft 
• Hulmursisolering 
• Udskiftning af vinduer 
• Udvendig efterisolering 
• Etablering af mekanisk ventilation 
• Udskiftning af oliekedel til varmepumpe  

 
Da der i dag er 80 Energiløsninger, er det nødvendigt at afdække og teste, hvordan 
bæredygtighed kan blive en del af Energiløsningerne i et begrænset antal Energiløsninger, 
før Videncentret går i gang med at ændre alle Energiløsninger. Pilotprojektet gennemføres 
med henblik på systematisk og effektivt at kunne gennemføre fremtidige ændringer af alle 
energiløsninger med indhold om bæredygtighed.  


