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Energiforbruget i bygningerne er et helt afgørende 
indsatsområde, hvis Danmark skal nå ambitionen 
om at blive et fossilfrit samfund inden 2050 og 
slippe 40 procent mindre CO2 ud i 2020.  

Det er en stor opgave; vi har i Danmark omkring 
2,5 millioner bygninger. Heraf bruges halvdelen til 
beboelse1, og de er for langt hovedpartens ved-
kommende opført på et tidspunkt, hvor energikra-
vene ikke var særlig høje eller slet ikke fandtes. 

Boligerne er således et af de områder, som det er 
vigtigst at forbedre for at bruge mindre energi i 
det danske samfund. 

Videncenter for energibesparelser i bygninger 
understøtter energispareindsatsen ved at udvikle 
værktøjer på dette område. Det gælder både for 
enfamiliehusene og i stigende grad også etage-
ejendommene. 

I 2013 kom vi således med en lang række nye 
værktøjer til denne indsats. Desuden skete der 
vigtige revideringer og opgraderinger af en del af 
de eksisterende materialer. Vi satte for alvor gang 
i værktøjer til etageejendommene med bl.a. en 
udvidet besparelsesberegner, der nu også dækker 
disse bygninger, samt en række energiløsninger 
specifikt målrettet etageejendommene. 

Som du kan læse mere om i rapporten her, er vi 
meget fokuserede på at dele vores viden og sikre, 
at de ting, vi udvikler, er konkrete og praktisk an-
vendelige og bliver spredt ud til brug af så mange 
aktører som muligt i en lang række målgrupper. 

Vi oplever, at flere og flere kender og bruger 
Videncentrets materialer. Det er med stor tilfreds-

hed, at vi bl.a. kan konstatere, at nye målgrupper 
fx faglærere på erhvervsskoler og energirådgivere 
i energiselskaberne har fået øjnene op for den 
store bank af viden og konkrete værktøjer, der 
står gratis til rådighed for alle, der arbejder med 
energibesparelser i bygninger. 

Samtidig kan vi med glæde konstatere, at de 
udviklede materialer indgår som en vigtig brik i 
platformen for en række af de initiativer, Energi-
styrelsen sætter i søen over for bolig- og bygnings-
ejere. 

Centret er indtil videre besluttet videreført til og 
med 2015, og vi glæder os til at fortsætte arbejdet 
med fortsat udvikling og udbredelse de næste 
par år. 
 
Vagn Holk 
Centerleder

28. februar 2014

FORORD
Centerleder Vagn Holk
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1  De øvrige bygninger fordeler sig på forskellig erhvervsmæssig  
og rekreativ anvendelse.
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Videncentret blev etableret i 2008 som led i den 
energipolitiske aftale fra februar 2008 og blev 
vedtaget videreført i energiforliget fra marts 
2012. Opgaven er at bidrage til, at byggeriets 
parter opnår mere viden om konkrete og prakti-
ske muligheder for at reducere energiforbruget 
i bygninger. Målet er at medvirke til at realisere 
flere energibesparelser i bygninger. De primære 
målgrupper for Videncentret er håndværkere, 
entreprenører, arkitekter, ingeniører og bygnings-
konstruktører i byggebranchen. 

I 2012 blev der bevilliget 20 mio. kroner til den 
fortsatte drift af Videncentret fra 2012 til 2015, 
dvs. 5 mio. kroner pr. år. Driften varetages af et 
konsortium bestående af Teknologisk Institut, 
Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborg Universi-
tet, KommunikationsKompagniet A/S, Viegand-
Maagøe samt Danmarks Tekniske Universitet 
(DTU). 

Centret er fysisk placeret på Teknologisk Institut
og forankret under Energistyrelsen.

VIDENCENTRETS RAMME

Videncentrets opgaver ligger indenfor 
tre hovedområder: 

Viden 
Indsamling, sammenfatning og bearbejd-
ning af eksisterende viden om energibe-
sparelser. 

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, 
herunder rådgivende ingeniører, arkitek-
ter, håndværkere, leverandører, energi-
konsulenter m.fl.
 

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-Byggematerialer

• Danske Byggecentre

• Rørforeningen

• Energistyrelsen

Ud over at have et stærkt Rådgivende Udvalg 
samlede Videncentret i 2013 fire nye speciali-
serede netværksgrupper. De skal være med til 
at sikre, at Videncentrets løsninger udbredes 
og udvikles efter behov på forskellige områder.

De fire grupper omfatter:   

• Kompetencegruppen  
Ser på behovet i forhold til uddannelsesin-
stitutionerne

• 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 ind-
sats og vil derfor også i de kommende år blive 
inviteret til at give input til Videncentret. 

Derudover har Videncentret etableret en kva-
litetssikringsgruppe, hvis formål er at drøfte 
og foretage en ekstern kvalitetssikring af det 
tekniske indhold i Videncentrets udviklede 
materialer. Fokus er på de energitekniske 
løsninger – bl.a. i forhold til de almentekniske 
anbefalinger på det byggetekniske og byg-
ningsfysiske område.  

DET RÅDGIVENDE UDVALG NETVÆRKSGRUPPER
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STRATEGISK FOKUSOMRÅDE

Viden er til for at blive delt 

Siden sin etablering i 2009 har Videncenter for 
energibesparelser i bygninger placeret sig i eksi-
sterende netværk og derudover skabt forbindelser 
mellem forskellige netværk. 

Det tjener to formål. For det første kan vi ved at 
have et godt netværk på bedst mulig vis udbrede 
den viden og de materialer, der udvikles i Viden-
centret. For det andet er det gavnligt for indsat-
sen for at opnå flere energibesparelser i bygnin-
ger, at de mange forskellige parter, som arbejder 
med området, i højere grad taler sammen, bruger 
hinandens viden og arbejder i samme retning. 

Vi mener selv, at det indtil videre er lykkedes gan-
ske godt. Vi oplever fx, at vores materialer bruges 
på et stigende antal uddannelser, og at forskellige 
aktører, som vejleder og rådgiver om energibespa-
relser i bygninger, i øget omfang trækker på bl.a. 
Videncentrets energiløsninger. 

Værktøjer på arbejde
At dele viden handler også om at sikre effektivi-
tet og værdi for de offentlige midler, som bruges 
til at finansiere Videncentret – og det opnår vi 
ved at få vores materialer og værktøjer ud at 
arbejde i virkeligheden. 
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Der er dog stadig et stykke vej til, at Videncentret 
er alment kendt blandt alle relevante aktører i 
byggeriet. Der er mange mennesker – også dem, 
der arbejder i byggebranchen – som i deres travle 
hverdag ikke har ret meget tid til at opsøge ny 
viden. Derfor er det vigtigt, at Videncentret er syn-
ligt på messer og konferencer, hvor vores målgrup-
per kommer, og at vi er til stede, når byggeriets 
aktører tager på uddannelse. Det arbejder vi med 
stor ildhu på at være. Såvel i byggebranchen som 
på politisk plan er der stigende forståelse for, at 
det kræver et kompetenceløft, hvis Danmark skal 
i mål med sine ambitioner for energibesparelser i 
bygninger, og derfor prioriterer Videncentret denne 
opgave. 

Et Videncenter, der er relevant og nyttigt 
for samfundet
Succes opnår man oftest bedst i samspil med an-
dre, og det er derfor meget glædeligt at arbejde 
sammen med både Videncentrets engagerede Råd-
givende Udvalg, som fortsat på femte år stiller op 
til yderst frugtbare drøftelser om, hvilke værktøjer 
der skal til for at realisere flere energibesparelser i 
bygninger. 

De nye, specialiserede netværksgrupper, der blev 
etableret i 2013 og nu er tilknyttet Videncentret, 
har ligeledes allerede bidraget med mange gode 
ideer og nyttigt input – og delt deres viden med 
både hinanden og med Videncentret. 
 
Vores tilgang er, at Videncentret kun er relevant og 
nyttigt for samfundet, hvis vi fortsat deler viden og 
kobler netværk. Dette vil derfor også i de kommen-
de år være en væsentlig prioritet for Videncentret. 
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CENTRALE AKTIVITETER 2013

FORMIDLING

Videncentret gennemførte i 2013 en række for-
midlingsaktiviteter for at udbrede kendskabet 
til Videncentrets løsninger og værktøjer, så flest 
muligt får mest muligt ud af den offentlige fi-
nansiering af Videncentret. De mest centrale er 
beskrevet nedenfor:

Erhvervsskoler
Videncentret har udført en opsøgende indsats for 
at øge synligheden af Videncentrets materialer 
blandt faglærere på de danske erhvervsskoler. 
Den opsøgende indsats blev iværksat dels for 
at undersøge, om faglærerne kender og bruger 
Videncentrets materialer i forbindelse med under-
visningen, og dels for at øge kendskabet til mate-
rialerne på erhvervsskolerne. Det langsigtede mål 
er, at de nyuddannede håndværkere opnår gode 
kompetencer inden for energirenovering. 

Det opsøgende arbejde omfattede en telefonisk 
rundspørge blandt over 60 faglærere/uddan-
nelseskoordinatorer fra murer-, tømrer- og vvs-
uddannelserne på alle landets erhvervsskoler, som 
har byggefagene under deres tag. Rundspørgen 
viste, at omkring en tredjedel allerede kender og 
bruger Videncentrets materialer i forbindelse med 
undervisningen. De adspurgte faglærere, der ikke 

kendte Videncentret, har vist meget velvillig inte-
resse for materialerne og finder dem relevante og 
brugbare i forbindelse med deres undervisning. 

Videncentrets kontakt med faglærerne/uddan-
nelseskoordinatorerne har givet et godt grundlag 
for ideer til yderligere udbredelse på erhvervs-
skolerne. Stort set alle kontaktede har været 
positive overfor at hænge en informationsplakat 
fra Videncentret op på deres erhvervsskole, se 
plakaten nedenfor.

Fremtidens håndværkere skal være mere bevidste omkring 

energibesparende løsninger i bygninger. Det kræver nye værk-

tøjer, men heldigvis er der hjælp at hente.På www.byggeriogenergi.dk kan du finde konkrete og praktiske 

værktøjer til at arbejde med energibesparelser i bygninger. De 

er gode at arbejde ud fra – og de er gratis.Videncenter for energibesparelser i bygninger er et videncen-

ter under Energistyrelsen, der udarbejder konkrete og prakti-

ske værktøjer til dig, der har brug for at vide mere om energi-

rigtig renovering.

På hjemmesiden finder du over 60 forskellige energiløsninger 

om alt fra efterisolering af forskellige bygningsdele til installa-

tion af kedler, varmepumper, solvarme, facaderenoveringer og 

bygningsdrift. 

Desuden kan du finde energiberegnere, videoklip, illustratio-

ner og forskellige guides til eksempelvis dampspærre og byg-

ningsautomatik.
Du er også altid velkommen til at ringe og få gratis vejledning 

om energibesparelser i bygninger på telefon: 72 20 22 55 

Telefon 72 20 22 55            www.byggeriogenergi.dk

Mangler du værktøj?Du kender værktøjet i din værktøjskasse. 

Kender du også værktøjerne til at udføre energibesparelser?

Jannick Lind, VVS-faglærer

Christian og Tarik, Tømrerelever

Scan koden og besøg vores hjemmeside:
Hent ScanLife: SMS ”Scan” til 1220 eller hent 

gratis i App Store eller Android Market
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Informationsplakaten blev udviklet netop i forbin-
delse med den opsøgende indsats for at udbrede 
kendskabet til Videncentrets materialer. Den er 
blevet sendt til 25 forskellige erhvervsskoler, hvor 
faglærere har været behjælpelige med at hænge 
dem op.

Den opsøgende kontakt har ydermere bevirket, at 
Videncentret er blevet inviteret til at holde oplæg 
i forbindelse med efteruddannelse af faglærere 
på både murer,- tømrer-, vvs- og elektrikeruddan-
nelserne i 2014. 

Energiselskaber
Et andet fokusområde for Videncentrets for-
midlingsaktiviteter i 2013 har været at udbrede 
kendskabet til Videncentrets værktøjer og mate-
rialer blandt energiselskabernes energirådgivere. 
Videncentrets materialer vurderes at have stor 
relevans i forbindelse med den rådgivning, som 
disse rådgivere er forpligtede til at yde i henhold 
til aftalen mellem energiselskaberne og Klima-, 
Energi- og Bygningsministeren. Derfor har det også 
været vigtigt at afdække, hvordan Videncentret 
får bedre fat i denne gruppe.

Videncentret har været i kontakt med 20 energi-
rådgivere for at undersøge i hvilket omfang, de 
benytter sig af Videncentret, og hvordan deres 
kendskab til og brug af Videncentrets materialer 
kan øges.

Den opsøgende kontakt viste, at halvdelen af de 
adspurgte kender Videncentret og bruger mate-
rialerne i forbindelse med rådgivning om energi-
besparelser. De giver udtryk for, at Videncentrets 
materialer er meget anvendelige og relevante i 
forbindelse med deres rådgivning af boligejere. 
Den anden halvdel af de kontaktede rådgivere 
udtryk for, at de ikke bruger Videncentrets ma-
terialer i forbindelse med deres rådgivning, men 
bruger andre materialer. 

Videncentret har derfor sat øget fokus på udbre-
delse blandt energirådgiverne, og der udsendes 
et formidlingsark til rådgiverne i samarbejde med 
brancheforeningerne på energiområdet. 

BedreBolig
Som led i vækstplan DK har Energistyrelsen lance-
ret en ny frivillig godkendelsesordning under nav-
net BedreBolig. Ordningen skal gøre det lettere og 
mere motiverende for boligejere at komme i gang 
med energirenovering. Til formålet gik Energisty-
relsen i starten af 2014 i gang med at uddanne og 
godkende BedreBolig-rådgivere over hele landet. 

I 2013 understøttede Videncentret udviklingen af 
BedreBolig-ordningen ved at medvirke til at for-
midle ordningen via Videncentrets netværk. 

Gratis værktøjer til rådgivning om energibesparelser i bygninger

Til energiselskabets energirådgivere

Videncenter for energibesparelser i bygninger under Energistyrelsen udvikler værktøjer, du kan bruge i dit arbejde for at nedbringe energiforbruget i bygninger. Værktøjerne er praktiske, gennem- arbejdede, uvildige og gratis. Og du kan med fordel bruge dem, når du rådgiver kunder om energibesparende løsninger. Desuden kan du udlevere dem til jeres evt. tilknyttede håndværkere og installa-tører, som i høj grad kan drage nytte af materialerne i deres arbejde. 
Enklere energirådgivning med praktiske værktøjerPå www.byggeriogenergi.dk finder du et bredt udvalg af materialer, der giver dig, dine samarbejdspartnere og kunder et bedre overblik, når installationer eller klimaskærm skal energioptimeres.

På www.byggeriogenergi.dk kan du bl.a. finde: 

• Energiløsninger til både enfamilie- huse og etageejendomme med beskri-velser af korrekt udførelse, tekniske illustrationer, tjeklister og udregnin-ger på den forventede besparelse. 
• Besparelsesberegner som kan bereg-ne effekten af forskellige energitiltag i enfamiliehuse og etageejendomme. • Pjecer og brochurer om f.eks. bo-ligejerens adfærd og andre relevante emner. 

• Korte film der viser, hvordan energi-besparende tiltag udføres.

www.ByggeriOgEnergi.dk
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UDDANNELSE

Uddannelse og opkvalificering af byggeriets for-
skellige aktører er en vigtig aktivitet for Viden-
centret.

Herunder er nogle eksempler på uddannelsesakti-
viteter, Videncentret har medvirket til i 2013:

Energigranskning
Der er indledt et projekt til at sikre en større 
udbredelse af konceptet energigranskning som 
procesredskab for byggebranchen. Metoden kaldes 
af Videncentret også ”ledelse af den energiopti-
merede byggeproces.”

Energigranskning er en metode til at sikre, at hen-
syn omkring energieffektivitet prioriteres i alle 
faser af en 
byggeproces.

Formålet er at 
videreudvikle me-
toden og udbrede 
kendskabet til 
energigranskning. 
I 2014 vil indsat-
sen fortsætte 
med afholdelse 
af erfa-møder, et 
pilotprojekt om-
kring uddannelse 
samt udvikling af 
cases. 

Kursus for gasinstallatører
Videncentret har medvirket ved et opkvalificerings-
kursus for 55 gasinstallatører fra HMN Naturgas. 
Videncentrets bidrag til kurset bestod i at give de 
deltagende en række praktiske værktøjer til bedre 
at kunne rådgive kunder om energibesparende 
tiltag i forbindelse med servicering af gaskedler. 
Kurset var et pilotprojekt, hvis formål er yderligere 
udbredelse på landsplan. Videncentrets bidrag til 
kurset blev vurderet af de deltagende som meget 
relevant og brugbart. Det kan derfor også forven-
tes, at Videncentret bliver inviteret til at deltage 
ved lignende kurser i 2014.

Efteruddannelse af faglærere
Videncentret deltog i september 2013 i et udvik-
lingsprojekt, hvor 35 faglærere fra EUC Nord, Tra-
dium og Tech College Aalborg fik gode råd og ideer 
til mere tværfaglig undervisning på erhvervssko-
lerne. Projektet ’Energi på tværs’ har til formål at 
opkvalificere faglærere og gøre dem bedre rustet 
til at undervise på tværs af forskellige håndværks-
fag. Som en del af dette projekt har Videncen-
tret bidraget med et 2-dages kursus, der indførte 
faglærerne i forskellige energiløsninger, guides og 
beregningsværktøjer samt krav til BR10 i forbin-
delse med energirenoveringsopgaver. Målsætningen 
er at udbrede opkvalificeringsforløbet yderligere 
i løbet af de kommende 2 år. Bag projektet står 
erhvervsorganisationerne Dansk Byggeri og TEKNIQ 
samt erhvervsskolerne Tradium, EUC Nord og Tech 
College Aalborg. Projektet er støttet af Energifon-
den.

Materiale til opkvalificering af håndværksmestre
På et opkvalificeringskursus for håndværksmestre i 
Vejen kommune med titlen ”Bliv mester i energi” 
stod Videncentret for undervisningsmateriale til 
kurset og for undervisning i de tekniske aspekter. 
Kurset havde til formål at forene de tekniske og 
forretningsmæssige aspekter i energirenoveringer 
for mestrene. Der er allerede planer om at gentage 
kurset i efteråret 2014.

Læs guide og pjece ”Ledelse af den ener-
gioptimerede byggeproces”, der handler om 
energigranskning. Der er også et excel-ark 
som hjælp til planlægningen. Klik her
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Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Ledelse af den energioptimerede byggeproces

GUIDE
Når energioptimering skal lykkes

- ledelse af den energioptimerede byggeproces

Scan koden og TILMELD dig voresNYHEDSBREV
Hent ScanLife: SMS ”Scan” til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market

På vej mod 
bæredygtighed 

i byggeriet

http://www.byggeriogenergi.dk/vaerktoejer/energioptimering-af-bygninger.aspx
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ARRANGEMENTER, NETVÆRKSMØDER
OG WORKSHOPS

Videncentret deltog i 2013 ved knap 80 arrange-
menter i forbindelse med forskellige netværks-
møder, faglige arrangementer, gå-hjem møder og 
uddannelsestiltag, herunder aktiviteterne nævnt 
på side 5.

At deltage i forskellige arrangementer er en vigtig 
aktivitet, idet det er med til at udbrede anven-
delsen af Videncentrets værktøjer og løsninger. 
Denne type aktiviteter retter sig især mod net-
værk, som allerede er etablerede, og som Viden-
centret kan bidrage til med inspiration, værktøjer 
og sparring. Nedenfor er en række eksempler: 

VVS’13-messe i Odense
Indlæg om Videncentrets værktøjer og løsninger 
til brug for installationsopgaver og projekter in-
den for vedvarende energi.

Business Center Bornholm
Workshop for rådgivere og andre interessenter om 
helhedsorienteret energirenovering. Videncentret 
bidrog bl.a. med inspiration fra egne værktøjer og 
materialer samt erfaringer fra arbejdet i forbin-
delse med Energistyrelsens BedreBolig ordning.

Opkvalificering af undervisere i bæredygtigt 
byggeri, Region Sjælland
Workshop på Samsø, hvor Videncentret formidlede 
erfaringer fra andre opkvalificeringstiltag til en 
bred gruppe repræsentanter fra uddannelsesinsti-
tutioner, der spændte fra erhvervsskoler til uni-
versiteter. Det overordnede emne var bæredygtigt 
byggeri.
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Dansk Byggeris IT-messe i Taastrup og Aarhus
Videncentret deltog i Dansk Byggeris IT-messe 
med en stand indeholdende centerets beregnings-
værktøjer og forskellige materialer til at hjælpe 
og understøtte håndværksvirksomheder i forbin-
delse med deres vejledning omkring energirigtige 
renoveringsløsninger.

Desuden medvirkede Videncentret ved en lang 
række workshops og informationsaktiviteter for 
rådgivere og håndværkere m.fl. afholdt forskellige 
steder i landet af brancheorganisationer og deres 
lokalforeninger, kommuner og flere andre organi-
sationer.



11ÅRSRAPPORT 2013 /

ENERGILØSNINGER OG ANDRE 
VÆRKTØJER

Videncentret udviklede i alt syv nye energiløsnin-
ger i 2013 (se nedenfor). Derudover blev der lagt 
en stor indsats i at opdatere alle eksisterende 
energiløsninger. Nogle energiløsninger fik mindre 
justeringer, mens andre gennemgik en større revi-
sion. Sammenlagt findes der nu 59 energiløsninger 
til forskellige bygningsdele.

Energiløsninger
Om emnet varmepumper primært i enfamiliehuse 
udviklede Videncentret i 2013 følgende energiløs-
ninger:

• Boligventilationsvarmepumpe
• Brugsvandsvarmepumpe
• Luft-luftvarmepumpe

Særligt til etageejendomme udviklede Videncen-
tret følgende nye energiløsninger: 

• Udvendig efterisolering af massive murede  
 vægge
• Udvendig efterisolering af letbetonvægge
• Central ventilation med varmegenvinding
• Decentral ventilation med varmegenvinding

Find de nye energiløsninger om varme-
pumper her

Find de nye energiløsninger om udvendig 
efterisolering af etageejendomme her
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Energiløsning

Luft-luftvarmepumpe

I bygninger, der opvarmes med el - f.eks. sommerhuse 

eller parcelhuse – bør det overvejes at installere en luft- 

luftvarmepumpe. Det er nemlig ofte det mest økonomi-

ske valg, hvis huset ikke har et vandbårent varmeafgiver-

system, ikke er fuldt opvarmet i fyringssæsonen eller 

ligger uden for områder med tilslutningspligt til gas eller 

fjernvarme. Det skyldes, at andre typer varmepumper 

kræver installation af vandbårent radiatorsystem eller 

gulvvarme. 

Hvis bygningen er opvarmet i hele fyringssæsonen, bør 

der overvejes en varmepumpe, som egner sig til helårs-

huse, dvs. en jordvarme eller luft-vandvarmepumpe. 

Hvis der er tilslutningspligt til gas eller fjernvarme, er 

det også en mulighed.

Luft-luftvarmepumper optager i udedelen varmeenergi 

fra udeluften. Varmeenergien løftes til et højere energi-

niveau i varmepumpen og afgives i indedelen til luften i 

det rum, som indedelen er placeret i. Indedelen bliver 

typisk installeret og placeret i en stue eller et køkken-

alrum. Det betyder, at varmepumpen ikke opvarmer 

sekundære rum, som soveværelse, badeværelse mv. De 

rum vil derfor stadig skulle opvarmes med elradiatorer. 

Som udgangspunkt kan en luft-luftvarmepumpe dække 

70 % af opvarmningsbehovet i en bygning, mens resten 

dækkes med almindelig elvarme eller brændeovn. Dog 

fås større løsninger med flere indedele, såkaldte multi-

splitanlæg, som kan opvarme flere rum. Disse løsninger 

vil kunne dække en større andel af opvarmningsbehovet.

UDGIVET SEPTEMBER 2013

Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 
1

Energiløsning

Brugsvandsvarmepumpe
UDGIVET SEPTEMBER 2013

Det anbefales at installere en brugsvandsvarmepumpe i 
huse med naturlig ventilation, hvor den primære varme-
kilde er dyr, f.eks. i form af elvarme, ældre olie- eller 
gaskedler.

En brugsvandsvarmepumpe, (nogle gange også kaldet 
en fraluftsvarmepumpe), adskiller sig fra en boligven-
tilationsvarmepumpen ved ikke at være indbygget i et 
ventilationsanlæg med varmegenvinding. 

Varmepumen er opbygget som et højt, smalt kabinet 
med udsugningsventilator, varmepumpe og varmtvands-
beholder. Varmepumpen genvinder varmen fra den 
varme og fugtige luft, der suges ud af  bad, køkken og 
bryggers. Varmen bruges til produktion af varmt brugs-
vand. Denne varme ville ellers gå tabt. 

Nogle brugsvandsvarmepumpe har mulighed for tilslut-
ning af en mindre gulvvarme- eller radiatorkreds.

Hvis det er overkommeligt at komme til at indbygge 
indblæsningskanaler i opholdsrum, bør der installeres 
en boligventilationsvarmepumpe i stedet for. Se Energi-
løsningen: ”Boligventilationsvarmepumpe”.

Anbefaling 
Minimum: 
COP ved brugsvandstapning: Minimum 3,1

Lavenergi:  
COP ved brugsvandsaftapning: 3,3

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

Primær
varmekilde
Koldt vand

Afkast fra
emhætte
(separat)

Signaturforklaring

Afkast

Udsugning

Afkast fra brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe,
se detalje

Detalje,
brugsvandsvarmepumpe
Detalje,
brugsvandsvarmepumpe

AfkastUdsugning
fra vådrum

Udsugningsventilator
og varmepumpe

Varmeveksler

Varmt vand ud

Koldt vand ind

VVB

Isolering

EnergiløsningBoligventilationsvarmepumpe
Det anbefales at installere boligventilationsvarmepum-

per i energirenoverede tætte huse, hvor den primære 

varmekilde er dyr, f.eks. i form af elvarme, ældre olie- 

eller gaskedler. 
En boligventilationsvarmepumpe er et ventilationsanlæg 

med aktiv varmegenvinding. Herved forstås brugen af 

både varmeveksler og varmepumpe til genanvendelse 

af varmen fra varm og fugtig udsugningsluft. Hvis et hus 

luftes ud uden at genvinde varmen i udsugningsluften, 

ventileres op til 30 % af varmen ud.En boligventilationsvarmepumpe placeres typisk på loft 

eller i bryggers og består af et kabinet med sammenbyg-

get ventilationsenhed, varmeveksler og varmepumpe. 

Ventilationsdelen dimensioneres til at dække boligens 

ventilationsbehov. Varmevekslerdelen genvinder stør-

stedelen (70-90 %) af varmen fra husets ventilationsluft. 

Varmepumpedelen genvinder den resterende varme 

(10-30 %) og leverer et supplement af varme til ventila-

tionsdelens indblæsningsluft eller på nogle udgaver et 

supplement til varmt brugsvand.  Installation af en boligventilationsvarmepumpe kræ-

ver  ventilationskanaler til indblæsning i opholdsrum og 

udsugning i køkken, bad og bryggers. Hvis det er fysisk 

eller økonomisk uoverkommeligt at komme til at indbyg-

ge indblæsningskanaler, kan en brugsvandsvarmepumpe 

være et muligt alternativ. Se energiløsningen: ”Brugs-

vandsvarmepumpe”. 
Er den primære varmekilde billig, f.eks. i form af 

fjernvarme eller jordvarme, anbefales et ventilations-

anlæg uden varmepumpe i stedet for en boligventilati-

onspumpe. Se energiløsningen ”Ventilationsanlæg med 

varmegenvinding” (også kaldet et ventilationsanlæg med 

passiv varmegenvinding).

UDGIVET SEPTEMBER 2013

Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 
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Afkast fra bolig-ventilationsvarmepumpe

Afkast fraemhætte

Indtag til bolig-ventilationsvarmepumpe

Signaturforklaring
Indblæsning

Udsugning

Boligventilationsvarmepumpe,
se detalje

Min. 3 m

Primærvarmekilde
VVB

Koldt vand

Detalje,boligventilationsvarmepumpe

Varmeveksler

Varmepumpe
Kondens-vandsafløb

Frisk luft

Afkast

Udsugning

Indblæsning

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

Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med 

varmegenvinding, i en eksiste
rende etageejendom, 

hvis klimaskærmen er blevet energirenoveret og 

tætnet i fo
rbindelse med fx vinduesudskiftning, faca-

derenovering og loftiso
lering eller i fo

rbindelse med 

modernisering af køkken eller bad. 

Kun ved en relativ tæt klimaskærm sikres det, at 

beboerne får fuldt udbytte af ventilationen og opnår 

besparelser på energiforbruget til 
opvarmning.

Enten opsættes et ventilationsanlæg centralt i e
jen-

dommen eller decentrale ventilationsanlæg i hver 

lejlighed. Anbefalinger og råd til d
et endelige valg af 

enten decentral eller central ventilation kan findes 

i ”Guide: Ventilation med varmegenvinding i eksi-

sterende etageejendomme”, som der henvises til 
i 

denne energiløsning.

Decentral ventilation med 

varmegenvinding 

UDGIVET DECEMBER 2013
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Energiløsning
etageejendomme

Isoler
ing

Brand
isoler

ing

Anbefaling

Minimum:

Lavenergi:

Decentralt anlæg
Varmegenvindings 

krav

85 %

SFP krav

800 J/m3

Decentralt anlæg
Varmegenvindings 

krav

80 %

SFP krav

1000 J/m3

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

Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med 

varmegenvinding i en eksisterende etageejendom, 

hvis klimaskærmen er blevet energirenoveret og 

tætnet i forbindelse med fx vinduesudskiftning, faca-

derenovering og loftisolering eller i forbindelse med 

modernisering af køkken og bad. 

Kun ved en relativt tæt klimaskærm sikres det, at 

beboerne får fuldt udbytte af ventilationen og opnår 

besparelser på energiforbruget til opvarmning.

Enten opsættes et ventilationsanlæg centralt i ejen-

dommen eller decentrale ventilationsanlæg i hver 

lejlighed. Anbefalinger og råd til det endelige valg af 

enten decentral eller central ventilation kan findes 

i ”Guide: Ventilation med varmegenvinding i eksi-

sterende etageejendomme”, som der henvises til i 

denne energiløsning.

Central ventilation med 

varmegenvinding  

UDGIVET DECEMBER 2013
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Energiløsning
etageejendomme

Anbefaling

Minimum:

Lavenergi:

Centralt anlæg

Konstant luftmængde

Variabel luftmængde

Varmegenvindings 

krav

70 %

70 %

SFP krav

1.800 J/m3

2.100 J/m3

Centralt anlæg

Konstant luftmængde

Variabel luftmængde

Varmegenvindings 

krav

85 %

85 %

SFP krav

1.500 J/m3

1.800 J/m3

Isolering

Brandisolering

T P

RES

RS

RS

RV

RES

30 Pa

50 Pa

30 Pa

50 Pa

30 Pa

50 Pa

RES

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

I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført med massive ydervægge af letbeton. Da bygningerne blev opført, stillede bygningsreglementet ikke særligt høje krav til varmeisolering. Etageejendommene har derfor et stort varmetab ud gennem ydervæggene. Der kom en stramning af Bygningsreglementet i 1979, der gjorde, at massive letbetonvægge ikke længere var en mulig-hed som ydervæg.

Disse ejendomme anbefales en udvendig efter-isolering under hensyntagen til arkitektoniske og konstruktive forhold. Efterisoleringen bør ske til nedenstående minimumanbefaling eller et mere fremtidssikret lavenerginiveau. Efterisolering til lav-energiniveau giver den bedste økonomi på lang sigt.

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

UDGIVET DECEMBER 2013
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Fordele

• Mindre varmetab gennem ydervæggene• Bedre økonomi pga. lavere varmeregning •	 Varmere	overflader	og	mindre	træk	• Øget komfort og bedre indeklima • Lavere CO2-udledning 
• Udvendig efterisolering forøger etageejendommens   værdi
• Udvendig efterisolering skjuler og beskytter  eventuelle skader på facaden• Udvendig efterisolering giver mulighed for at ændre   facadens udtryk

Anbefaling til isoleringstykkelse ved efterisolering
Minimum: 220 mm isolering + sokkelisoleringLavenergi: 300 mm isolering + sokkelisolering

Energiløsning
etageejendomme

Over- og underfals efterisoleret med facade-beklædning ophængt i skelet Sidefals efterisoleret med facadebeklædning ophængt i skelet

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

Mange ældre etageejendomme er opført med massive 

ydervægge med ringe varmeisolering. Fra ca. 1850 

og frem til 1920´erne er de fleste ejendomme opført 

med ydervægge i massivt murværk af mursten. Mur-

værket er tykkest nederst i bygningen, og vægtyk-

kelsen aftrappes så gradvist højere oppe i bygningen. 

Tyndest er murværket i ikke-bærende brystninger 

under vinduer og i blændinger i gavlene samt ud for 

etagedækkene, hvor etagedækkets bjælkeender hvi-

ler af på murværket. Tilsvarende kan gøre sig gældende for etageejen-

domme fra ca. 1930 og frem til 1970´erne. I de 

øverste 1-2 etager kan murværket være udført med 

hulrum og faste bindere. Fra 1961 blev det muligt at 

anvende trådbindere i de hule mure. 

De fleste af bygningerne er opført på et tidspunkt, 

hvor der ikke var et bygningsreglement, der stillede 

krav til varmeisolering, og de har et stort varmetab 

ud gennem ydervæggene. Disse ejendomme anbefa-

les en udvendig efterisolering under hensyntagen til 

arkitektoniske og konstruktive forhold. Efterisole-

ringen bør ske til nedenstående minimumanbefaling 

Udvendig efterisolering af 

massive murede vægge
UDGIVET NOVEMBER 2013

1

Fordele
• Mindre varmetab gennem ydervæggene

• Bedre økonomi pga. lavere varmeregning 

• Varmere overflader og mindre træk 

• Øget komfort og bedre indeklima 

• Lavere CO2-udledning 

• Udvendig efterisolering forøger etage-

 ejendommens værdi
• Udvendig efterisolering skjuler og beskytter 

 eventuelle skader på facaden

• Udvendig efterisolering giver mulighed for at 

 ændre facadens udtryk

Anbefaling til isoleringstykkelse 

ved efterisoleringMinimum: 125 mm isolering + sokkelisolering

Lavenergi: 225 mm isolering + sokkelisolering

eller til et mere fremtidssikret lavenerginiveau. 

Efterisolering til lavenerginiveau giver den bedste 

økonomi på lang sigt.

Energiløsningetageejendomme

Over- og underfals efterisoleret med pudset facade
Sidefals efterisoleret med pudset facade

http://www.byggeriogenergi.dk/energiloesninger/varmeinstallation/varmepumper.aspx
http://www.byggeriogenergi.dk/energiloesninger/etageejendomme-og-andre-store-bygninger/facade
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Supplerende for energiløsningerne til ventilation 
i etageejendomme har Videncentret udviklet en 
guide. Guiden gennemgår forskellige tidstypiske 
bygningskonstruktioner og giver anbefalinger til 
valget af ventilationsløsning i etageejendomme 
med bedst mulig udnyttelse af den eksisterende 
ventilation.

Kataloger
Energiløsningerne, der primært er til enfamilie-
huse, er udgivet i to kataloger med samlede og 
nyligt opdaterede energiløsninger til henholdsvis 
klimaskærm og installationer. I slutningen af 2014 
udkommer der et særskilt katalog med energiløs-
ninger til etageejendomme.

Pjecer og inspirationsmaterialer
Videncentret har udviklet en række nye mate-
rialer med nyttige informationer og gode råd i 
arbejdet med energibesparende tiltag i bygninger. 
De inkluderer: 

• Energimærket er din nye bedste ven 
En guide til rådgivere, håndværkere, energi-
selskaber og andre, der arbejder med energi-
renovering af enfamiliehuse. Pjecen giver 
inspiration til, hvordan energimærket kan 
bruges i situationer, hvor man rådgiver, vejle-
der eller giver tilbud på et projekt. 

• Bygningens tæthed er også dit ansvar 
En pjece med gode råd om dampspærre og 
tæthed. Den beskriver, hvordan dampspærren 
bør behandles med fælles ansvar for bygnin-
gens tæthed. 

FORORD / VIDENCENTRETS RAMME / STRATEGISK FOKUSOMRÅDE / AKTIVITETER 2013

Download de to kataloger med samlede 
energiløsninger her

Find guiden til ventilation med varmegen-
vinding i eksisterende etageejendomme 
samt energiløsningerne til central eller 
decentral ventilation med varmegenvin-
ding her

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

Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med 

varmegenvinding, i en eksisterende etageejendom, 

hvis klimaskærmen er blevet energirenoveret og 

tætnet i forbindelse med fx vinduesudskiftning, faca-

derenovering og loftisolering eller i forbindelse med 

modernisering af køkken eller bad. 

Kun ved en relativ tæt klimaskærm sikres det, at 

beboerne får fuldt udbytte af ventilationen og opnår 

besparelser på energiforbruget til opvarmning.

Enten opsættes et ventilationsanlæg centralt i ejen-

dommen eller decentrale ventilationsanlæg i hver 

lejlighed. Anbefalinger og råd til det endelige valg af 

enten decentral eller central ventilation kan findes 

i ”Guide: Ventilation med varmegenvinding i eksi-

sterende etageejendomme”, som der henvises til i 

denne energiløsning.

Decentral ventilation med 

varmegenvinding 

UDGIVET DECEMBER 2013

1

Energiløsning
etageejendomme

Isolering

Brandis
olering

Anbefaling

Minimum:

Lavenergi:

Decentralt anlæg
Varmegenvindings 

krav

85 %

SFP krav

800 J/m3

Decentralt anlæg
Varmegenvindings 

krav

80 %

SFP krav

1000 J/m3

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

Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med 
varmegenvinding i en eksisterende etageejendom, 
hvis klimaskærmen er blevet energirenoveret og 
tætnet i forbindelse med fx vinduesudskiftning, faca-
derenovering og loftisolering eller i forbindelse med 
modernisering af køkken og bad. 

Kun ved en relativt tæt klimaskærm sikres det, at 
beboerne får fuldt udbytte af ventilationen og opnår 
besparelser på energiforbruget til opvarmning.

Enten opsættes et ventilationsanlæg centralt i ejen-
dommen eller decentrale ventilationsanlæg i hver 
lejlighed. Anbefalinger og råd til det endelige valg af 
enten decentral eller central ventilation kan findes 
i ”Guide: Ventilation med varmegenvinding i eksi-
sterende etageejendomme”, som der henvises til i 
denne energiløsning.

Central ventilation med 
varmegenvinding  

UDGIVET DECEMBER 2013

1

Energiløsning
etageejendomme

Anbefaling
Minimum:

Lavenergi:

Centralt anlæg

Konstant luftmængde

Variabel luftmængde

Varmegenvindings 
krav

70 %

70 %

SFP krav

1.800 J/m3

2.100 J/m3

Centralt anlæg

Konstant luftmængde

Variabel luftmængde

Varmegenvindings 
krav

85 %

85 %

SFP krav

1.500 J/m3

1.800 J/m3

Isolering

Brandisolering

T P

RES

RS

RS

RV

RES

30 Pa

50 Pa

30 Pa

50 Pa

30 Pa

50 Pa

RES

1

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

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 

GUIDE
Ventilation med varme-

genvinding i eksisterende etageejendomme 

Afkast fra ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat med varmegenvinding

Afkast fra emhætteSignaturforklaring

Indblæsning

Udsugning

Indtag til ventilationsaggregat

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

Energiløsning

Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med 

varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret 

og tæt, eller hvis et ældre hus er blevet efterisoleret og 

tætnet grundigt. 

Anbefaling 

Minimum:  Ventilationsanlæg med en tør virkningsgrad 

(VGV) på 80 % og et specifikt elforbrug (SFP) 

på 1.000 J/m3  

Lavenergi:  Ventilationsanlæg med en tør virkningsgrad 

(VGV) på 85 % og et specifikt elforbrug (SFP) 

på 800 J/m3 

 
 

Den tørre virkningsgrad skal være dokumenteret iht. 

EN308. 

Det specifikke elforbrug skal være incl. evt. energi til 

rotormotorer og målt ved 80 Pa eller det ønskede tryk 

til installationen, som typisk er: 

• God plads til kanaler (hovedkanal ø200-ø250): 40 Pa

• Alm. installation (hovedkanal ø200): 60 Pa

• Dårlig plads til kanaler (hovedkanal ø160-ø200): 80 Pa

Fordele

• Bedre økonomi pga. varmegenvinding og dermed 

lavere varmeregning 

• Øget komfort og bedre indeklima

• Lavere CO2-udledning

• Forøger husets værdi

• Altid frisk luft filtreret for bl.a. pollen og sodpartikler

• Fugt i luften reduceres, og derved minimeres risiko 

for fugt i husets konstruktioner og kondens dannelse 

og skimmelsvamp på kolde overflader

• Friskluftventiler i ydevægge undgås
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Ventilationsanlæg med 

varmegenvinding

Afkast fra ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat med varmegenvinding

Afkast fra emhætteSignaturforklaring

Indblæsning

Udsugning

Indtag til ventilationsaggregat

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

Energiløsning

Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med 

varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret 

og tæt, eller hvis et ældre hus er blevet efterisoleret og 

tætnet grundigt. 

Anbefaling 

Minimum:  Ventilationsanlæg med en tør virkningsgrad 

(VGV) på 80 % og et specifikt elforbrug (SFP) 

på 1.000 J/m3  

Lavenergi:  Ventilationsanlæg med en tør virkningsgrad 

(VGV) på 85 % og et specifikt elforbrug (SFP) 

på 800 J/m3 

 
 

Den tørre virkningsgrad skal være dokumenteret iht. 

EN308. 

Det specifikke elforbrug skal være incl. evt. energi til 

rotormotorer og målt ved 80 Pa eller det ønskede tryk 

til installationen, som typisk er: 

• God plads til kanaler (hovedkanal ø200-ø250): 40 Pa

• Alm. installation (hovedkanal ø200): 60 Pa

• Dårlig plads til kanaler (hovedkanal ø160-ø200): 80 Pa

Fordele

• Bedre økonomi pga. varmegenvinding og dermed 

lavere varmeregning 

• Øget komfort og bedre indeklima

• Lavere CO2-udledning

• Forøger husets værdi

• Altid frisk luft filtreret for bl.a. pollen og sodpartikler

• Fugt i luften reduceres, og derved minimeres risiko 

for fugt i husets konstruktioner og kondens dannelse 

og skimmelsvamp på kolde overflader

• Friskluftventiler i ydevægge undgås
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varmegenvinding

Afkast fra ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat med varmegenvinding

Afkast fra emhætteSignaturforklaring

Indblæsning

Udsugning

Indtag til ventilationsaggregat

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

Energiløsning

Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med 

varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret 

og tæt, eller hvis et ældre hus er blevet efterisoleret og 

tætnet grundigt. 

Anbefaling 

Minimum:  Ventilationsanlæg med en tør virkningsgrad 

(VGV) på 80 % og et specifikt elforbrug (SFP) 

på 1.000 J/m3  

Lavenergi:  Ventilationsanlæg med en tør virkningsgrad 

(VGV) på 85 % og et specifikt elforbrug (SFP) 

på 800 J/m3 

 
 

Den tørre virkningsgrad skal være dokumenteret iht. 

EN308. 

Det specifikke elforbrug skal være incl. evt. energi til 

rotormotorer og målt ved 80 Pa eller det ønskede tryk 

til installationen, som typisk er: 

• God plads til kanaler (hovedkanal ø200-ø250): 40 Pa

• Alm. installation (hovedkanal ø200): 60 Pa

• Dårlig plads til kanaler (hovedkanal ø160-ø200): 80 Pa

Fordele

• Bedre økonomi pga. varmegenvinding og dermed 

lavere varmeregning 

• Øget komfort og bedre indeklima

• Lavere CO2-udledning

• Forøger husets værdi

• Altid frisk luft filtreret for bl.a. pollen og sodpartikler

• Fugt i luften reduceres, og derved minimeres risiko 

for fugt i husets konstruktioner og kondens dannelse 

og skimmelsvamp på kolde overflader

• Friskluftventiler i ydevægge undgås
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Ventilationsanlæg med 

varmegenvinding

ENERGILØSNINGER
til klimaskærm

Videncenter for energibesparelser i bygninger − opdateret december 2013

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

Afkast fra ventilationsaggregat
Ventilationsaggregat med varmegenvindingAfkast fra emhætte

Signaturforklaring
Indblæsning

Udsugning

Indtag til ventilationsaggregat

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

Energiløsning

Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med 

varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret 

og tæt, eller hvis et ældre hus er blevet efterisoleret og 

tætnet grundigt. 
Anbefaling 
Minimum:  Ventilationsanlæg med en tør virkningsgrad 

(VGV) på 80 % og et specifikt elforbrug (SFP) 

på 1.000 J/m3  Lavenergi:  Ventilationsanlæg med en tør virkningsgrad 

(VGV) på 85 % og et specifikt elforbrug (SFP) 

på 800 J/m3  
 Den tørre virkningsgrad skal være dokumenteret iht. 

EN308. 

Det specifikke elforbrug skal være incl. evt. energi til 

rotormotorer og målt ved 80 Pa eller det ønskede tryk 

til installationen, som typisk er: 
• God plads til kanaler (hovedkanal ø200-ø250): 40 Pa

• Alm. installation (hovedkanal ø200): 60 Pa

• Dårlig plads til kanaler (hovedkanal ø160-ø200): 80 PaFordele
• Bedre økonomi pga. varmegenvinding og dermed 

lavere varmeregning • Øget komfort og bedre indeklima
• Lavere CO2-udledning• Forøger husets værdi• Altid frisk luft filtreret for bl.a. pollen og sodpartikler

• Fugt i luften reduceres, og derved minimeres risiko 

for fugt i husets konstruktioner og kondens dannelse 

og skimmelsvamp på kolde overflader

• Friskluftventiler i ydevægge undgås
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Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Afkast fra ventilationsaggregat
Ventilationsaggregat med varmegenvindingAfkast fra emhætte

Signaturforklaring
Indblæsning

Udsugning

Indtag til ventilationsaggregat

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

Energiløsning

Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med 

varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret 

og tæt, eller hvis et ældre hus er blevet efterisoleret og 

tætnet grundigt. 
Anbefaling 
Minimum:  Ventilationsanlæg med en tør virkningsgrad 

(VGV) på 80 % og et specifikt elforbrug (SFP) 

på 1.000 J/m3  Lavenergi:  Ventilationsanlæg med en tør virkningsgrad 

(VGV) på 85 % og et specifikt elforbrug (SFP) 

på 800 J/m3  
 Den tørre virkningsgrad skal være dokumenteret iht. 

EN308. 

Det specifikke elforbrug skal være incl. evt. energi til 

rotormotorer og målt ved 80 Pa eller det ønskede tryk 

til installationen, som typisk er: 
• God plads til kanaler (hovedkanal ø200-ø250): 40 Pa

• Alm. installation (hovedkanal ø200): 60 Pa

• Dårlig plads til kanaler (hovedkanal ø160-ø200): 80 PaFordele
• Bedre økonomi pga. varmegenvinding og dermed 

lavere varmeregning • Øget komfort og bedre indeklima
• Lavere CO2-udledning• Forøger husets værdi• Altid frisk luft filtreret for bl.a. pollen og sodpartikler

• Fugt i luften reduceres, og derved minimeres risiko 

for fugt i husets konstruktioner og kondens dannelse 

og skimmelsvamp på kolde overflader

• Friskluftventiler i ydevægge undgås
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Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Afkast fra ventilationsaggregat
Ventilationsaggregat med varmegenvindingAfkast fra emhætte

Signaturforklaring
Indblæsning

Udsugning

Indtag til ventilationsaggregat

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

Energiløsning

Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med 

varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret 

og tæt, eller hvis et ældre hus er blevet efterisoleret og 

tætnet grundigt. 
Anbefaling 
Minimum:  Ventilationsanlæg med en tør virkningsgrad 

(VGV) på 80 % og et specifikt elforbrug (SFP) 

på 1.000 J/m3  Lavenergi:  Ventilationsanlæg med en tør virkningsgrad 

(VGV) på 85 % og et specifikt elforbrug (SFP) 

på 800 J/m3  
 Den tørre virkningsgrad skal være dokumenteret iht. 

EN308. 

Det specifikke elforbrug skal være incl. evt. energi til 

rotormotorer og målt ved 80 Pa eller det ønskede tryk 

til installationen, som typisk er: 
• God plads til kanaler (hovedkanal ø200-ø250): 40 Pa

• Alm. installation (hovedkanal ø200): 60 Pa

• Dårlig plads til kanaler (hovedkanal ø160-ø200): 80 PaFordele
• Bedre økonomi pga. varmegenvinding og dermed 

lavere varmeregning • Øget komfort og bedre indeklima
• Lavere CO2-udledning• Forøger husets værdi• Altid frisk luft filtreret for bl.a. pollen og sodpartikler

• Fugt i luften reduceres, og derved minimeres risiko 

for fugt i husets konstruktioner og kondens dannelse 

og skimmelsvamp på kolde overflader

• Friskluftventiler i ydevægge undgås
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Ventilationsanlæg med varmegenvinding

ENERGILØSNINGERtil installationer
Videncenter for energibesparelser i bygninger − opdateret december 2013

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

http://www.byggeriogenergi.dk/energiloesninger.aspx
http://www.byggeriogenergi.dk/energiloesninger/etageejendomme-og-andre-store-bygninger/ventilation-og-indeklima
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• Er du nok på tværs? 
En pjece med information om de energirelate-
rede problematikker, der typisk kan opstå ved 
manglende kommunikation og planlægning mel-
lem forskellige faggrupper i byggeprocessen. 

• Når bygningsinstallationerne ikke fungerer 
optimalt 
Et praktisk værktøj, der klæder servicetek-
nikere bedre på til dialogen med kunden om 
energibesparende løsninger. 

• Hvad kan en boligejer spare ved energi-
renovering? 
En pjece om betydningen af boligejerens ad-
færd i forbindelse med teoretiske beregninger 
på potentielle energibesparelser kontra de 
faktiske opnåede besparelser.

Film
Videncentret lagde i 2013 en række nye film ud-
viklet af Energistyrelsen på ByggeriOgEnergi.dk. 
Filmene beskriver forskellige energirenoveringer 
trin for trin og kan bruges af både boligejere, 
håndværkere og uddannelsesinstitutioner som 
inspiration til, hvordan energirenovering gribes 
an. De film, som blev lanceret i 2012, blev meget 
positivt modtaget blandt såvel faglærere, energi-
rådgivere som håndværkere. 
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Find pjecer, guides og inspirationsmateria-
ler her

Hvad kan en boligejer spare ved energirenovering?

   en guide til h
åndværkere og rådgivere

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 kunden og den 

efterfølgende drøftelse af mulighederne for energibesparelser.

Er du nok på tværs?
Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. 
Læs mere om behov og metoder. 

Energimærket er din nye bedste ven

   information til dig, der arbejder med renovering af enfamiliehuse 

Se de fire nye samt de øvrige eksisterende 
energirenoveringsfilm her

http://www.byggeriogenergi.dk/brochurer-og-links
http://www.byggeriogenergi.dk/video
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Besparelsesberegneren
Besparelsesberegneren er et webbaseret bereg-
ningsværktøj udviklet af Videncentret. Med den 
seneste opdatering i 2013 er det nu muligt at be-
regne energibesparelser både i enfamiliehuse og i 
etageejendomme. Det er muligt at vælge mellem 
flere forskellige konstruktioner i klimaskærmen. 
Derved kan man få mere præcise udregninger for 
store bygninger, som ofte kan have flere forskel-
lige konstruktioner i facaden. 

Besparelsesberegneren er endvidere blevet mere 
bekvem at arbejde med i samspil med de relevan-
te energiløsninger, som nu er hurtigt tilgængelige 
via links i beregningerne.

WWW.BYGGERIOGENERGI.DK

www.ByggeriOgEnergi.dk fik i 2013 nyt udseende. 
Alle materialer er nu tilgængelige i hurtigvisning 
for at gøre navigationen mellem forskellige mate-
rialer lettere og mere bekvem. Der er også tilfø-
jet flere nye funktioner på hjemmesiden. Herun-
der kan du se hvilke.

Tekniske illustrationer
Som et nyt tiltag er det nu muligt at hente og be-
nytte et stort udvalg af tekniske illustrationer fra 
energiløsningerne om klimaskærm. Illustrationerne 
er tilgængelige via ByggeriOgEnergi.dk i både CAD, 
REVIT og PDF-format. De tekniske illustrationer 
giver både projekterende, udførende og uddannel-
sesinstitutioner mulighed for at benytte sig af de i 
alt 55 forskellige illustrationer fx til udarbejdelse 
af tilbud, anvisninger, vejledninger og opgaver.
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Beregn energibesparelser i enfamiliehuse 
eller etageejendomme med besparelsesbe-
regneren, som du finder her 

Hent de tekniske illustrationer i CAD, REVIT 
og PDF format her

http://www.byggeriogenergi.dk/vaerktoejer/besparelsesberegner.aspx
http://www.byggeriogenergi.dk/vaerktoejer/cad-revit-tegninger.aspx
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Nyhedsbrev og nyheder
Videncentrets nyhedsbrev udsendes som løbende 
opdateringer på nye aktiviteter og materialer fra 
centret. I 2013 udkom nyhedsbrevet 10 gange. 
Nyhedsbrevet er en god måde at udbrede infor-
mationer om aktiviteterne på, idet modtagerne 
har mulighed for at videreformidle nyhederne i 
deres arbejde med energibesparelser i bygninger. 
Nyhedsbrevet har fortsat en tilgang af abonnen-
ter. I slutningen af 2013 abonnerede ca. 2.800 på 
Videncentrets nyhedsbrev.

Med et øget kendskab til Videncentret på de 
mange erhvervsskoler opnået i 2013 og indsatsen 
over for energiselskabernes rådgivere, forventes 
det, at nyhedsbrevet i stigende grad også når ud 
til disse målgrupper. 

Supporttjeneste
Videncentrets supporttjeneste fortsætter med 
at besvare henvendelser pr. telefon og e-mail. I 
2013 modtog Videncentret ca.1.500 henvendelser 
enten via supporttelefonen på tlf. 7220 2555 eller 
info@ByggeriOgEnergi.dk

Den direkte kontakt med målgruppen giver god 
mulighed for at få en indikation af, hvordan 
Videncentrets materialer, værktøjer og hjemme-
side løbende kan gøres endnu bedre.

Find nyheder fra Videncentret her 

Tilmeld dig Videncentrets nyhedsbrev her

http://www.byggeriogenergi.dk/aktuelt
http://www.byggeriogenergi.dk/nyhedsbrev.aspx
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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 flotte farver - er inspireret af termograferingsbilleder, der er 
et godt værktøj til at kortlægge energitabet i bygninger.

www.ByggeriOgEnergi.dk    Tlf.: 7220 2555


