STYRK DIN VIDEN

OM ENERGIRENOVERING

Videncenter for energibesparelser i bygninger arbejder for, at byggebranchen opnår flere kvalifikationer og nye værktøjer til at gennemføre
energibesparende tiltag i bygninger. Centret tilbyder en række værktøjer, der gør det nemmere og hurtigere at udføre, beregne og
sammenligne energibesparelser.
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Når du vil energirenovere korrekt

Energiløsning
Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge
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Særligt om vinduesfalse
Særligt om brystningspartier
Anbefaling til isoleringstykkelse ved
Fordele
I forbindelse med indvendig efterisolering af ydervægge
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I Videncentrets omfattende materiale kan du
få svar på, hvordan du energirenoverer fra
kælder til kvist. Vi udgiver løbende energiløsninger, guides, film og tjeklister mv.
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Guide

- større bygninger

scan koden og
tIlmeld dig vores

nyHedsbreV
Hent ScanLife:
SMS ”Scan” til 1220 eller
hent gratis i App Store
eller Android Market

2

4

Vores materiale dækker langt de fleste
gængse bygningsdele og installationer i
både enfamiliehuse og etageejendomme.

energirenovering af klimaskærm

1

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

Når du vil beregne besparelser

§

Når du vil have overblik over
energikravene i Bygningsreglementet
Med BR Værktøjet fra Videncentret får du
overblik over energikravene i bygningsreglementet.

Besparelsesberegneren fra Videncentret udregner energibesparelser
for dig, når du indtaster data for et
konkret enfamiliehus eller rækkehus
eller en konkret etageejendom, du
har været ude at besigtige.

Når du har behov for en inspirator

Hvis du planlægger et gå-hjem-møde eller
et seminar for byggebranchen, kan du
ringe til Videncentret og få besøg af en
af oplægsholder med stor faglig viden og
erfaring.

Når du har brug for at få svar
- hotline for byggebranchen
Når du vil vide mere

I Videncentrets pjecer og andre informationsmaterialer kan du læse endnu mere
om energirenovering. Find dem på
www.ByggeriOgEnergi.dk.

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk
en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter

Videncenter for energibesparelser
i bygninger besvarer dine praktiske
spørgsmål om energirenovering –
kontakt os på telefon: 72 20 22 55
eller mail: info@ByggeriOgEnergi.dk

Energimærket er din nye bedste ven
information til dig, der arbejder med renovering af enfamiliehuse

Besøg også www.SparEnergi.dk
Det er Energistyrelsens hjemmeside med
gode råd direkte til boligejerne om at
spare på energien – der er meget inspiration at hente.

Scan koden og besøg
vores hjemmeside

Start nu og find alt her:

ByggeriOgEnergi.dk

Telefon 72 20 22 55
info@ByggeriOgEnergi.dk
www.ByggeriOgEnergi.dk

