
1Årsrapport 2008/2009  /

Årsrapport 
2008/2009



2Årsrapport 2008/2009  /

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

Det er mig en fornøjelse at kunne præsentere års-
rapporten 2008-2009 for Videncenter for energi-
besparelser i bygninger. Det er Videncentrets 
første årsrapport, og den opsummerer centrets 
hovedaktiviteter siden etableringsfasen i fjerde 
kvartal 2008 og den endelige opstart i januar 
2009. 

Videncentret blev etableret som led i den energi-
politiske aftale af 21. februar 2008. Formålet er 
at sikre, at byggeriets parter og andre aktører får 
mere viden om konkrete og praktiske muligheder 
for at reducere energiforbruget i bygninger, og 
herigennem øge realiseringen af energibesparelser 
i bygninger. 

Vores første 15 måneder var præget af intense 
udviklingsaktiviteter og en væsentlig indsats for 
at placere Videncentret i landskabet for energi-
optimering af bygninger og skabe kendskab til Vi-
dencentrets eksistens og tilbud. Det har været en 
meget dynamisk proces, og der er sket en hurtig 
tilpasning af aktiviteterne i takt med, at centret 
og markedet for energirenovering har udviklet sig.
 
Efter vi fik opbygget vores organisation, opdagede 
vi eksempelvis hurtigt, at vi måtte opgradere 
vores indsats på at udvikle energiløsninger for at 
kunne gå i marken med en fuld løsning på, hvor-

dan bygninger skal renoveres for at sikre, at det 
giver energieffektive bygninger. Energiløsningerne 
er Videncentrets enkle og uvildige anvisninger 
til, hvordan bygningsdele renoveres, så de bliver 
energioptimale, og opgraderingen betyder, at vi i 
2009 udviklede næsten tre gange så mange energi 
løsninger, som oprindeligt planlagt. 

Vi spreder bedst vores viden via alliancer og 
samarbejde med andre aktører, og vi arbejder på 
at skabe medejerskab i byggebranchen og motiva-
tion. En anden central beslutning i Videncentrets 
første fase var derfor at lægge væsentligt flere 
ressourcer i at være ”i marken”, end oprindeligt 
forventet. Vi lagde i årets løb stor vægt på at 
mødes direkte med håndværkerne og andre parter 
i byggeriet samt deres organisationer for at kunne 
motivere til energibesparelser og gøre vores løs-
ninger og værktøjer kendte i branchen. 

Det gav i 2009 gode resultater, som du kan læse 
mere om i denne årsrapport. Vi er glade for at 
kunne fortsætte dette arbejde i 2010. 

Vagn Holk
Centerleder

5. marts 2010

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

Op mod 40 pct. af energiforbruget i Danmark an-
vendes i bygninger, og heraf bruges en meget stor 
del til opvarmning. En række undersøgelser viser, 
at der er store muligheder for at gennemføre 
rentable besparelser i eksisterende bygninger. Kun 
en mindre del af de rentable besparelser bliver i 
dag realiseret, selv om teknologierne til at opnå 
energibesparelser eksisterer. Det skyldes bl.a. en 
række barrierer som f.eks. manglende viden om 
og manglende fokus på energibesparelsesmulighe-
der.

i energibestemmelserne i bygningsreglementet fra 
2006 er der en række minimumskrav til energi-
effektivitet i forbindelse med større renovering og 
ved udskiftning af en række bygningskomponen-
ter, herunder tag, vinduer og olie- og gaskedler. i 
2010 vil disse krav blive strammet. De nye be-
stemmelser fremmer udviklingen af mere energi-
effektive produkter og løsninger og stiller samti-
dig nye krav til håndværkere og installatører. Det 
er derfor afgørende, at leverandører, håndvær-
kere og bygningsejere har den nødvendige viden 
om kravene og deres fordele, samt hvordan de i 
praksis kan gennemføres.

En tilsvarende problematik gør sig gældende i for-
hold til energimærkningsordningen for bygninger,
som identificerer konkrete besparelsesmuligheder, 
men disse gennemføres kun i mindre omfang, 
fordi husejerne mangler viden om og hjælp til 
realiseringen.

Den eksisterende viden om besparelsesmuligheder 
i bygninger, herunder om tekniske løsninger og 
bygningsejernes handlinger i forhold til at rea-
lisere energibesparelser, er spredt hos mange 
forskellige aktører og er dermed hverken struktu-
reret eller let tilgængelig. Det betyder, at denne 
viden ikke udnyttes optimalt af de aktører, der 
kan omsætte den pågældende viden til konkrete 
energibesparelser.

som led i den energipolitiske aftale af 21. februar 
2008 blev det derfor besluttet at etablere et 
Videncenter for Energibesparelser i Bygninger.

Der er til centrets drift afsat 32 mio. kroner i 
perioden 2008-2011 (2 mio. kroner i 2008, og 
10 mio. kroner alle de øvrige år). 

Formålet med etableringen af Videncentret er 
at sikre større udbredelse af konkret og prak-
tisk viden hos byggeriets parter, både om mulige 
energibesparelser i bygninger og om kravene i 
bygningsreglementet og herigennem medvirke til 
at øge realiseringen af besparelsesmulighederne. 
Den primære målgruppe er håndværkere, entre-
prenører, rådgivere og konsulenter samt mindre 
virksomheder i byggebranchen.

BaGGrUND

Opgaven om drift af centeret blev ud-
budt som EU-udbud i juli 2008.

Vinderen blev et konsortium, der be-
står af teknologisk institut, sBi (statens 
Byggeforskningsinstitut/Aalborg Uni-
versitet), Viegand & maagøe samt Kom-
munikationsKompagniet A/s med DtU 
(Danmarks tekniske Universitet), Dansk 
Energi og sebra som faste underleveran-
dører. 

Centret, der åbnede 5. januar 2009, er 
fysisk placeret på teknologisk institut. 

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

Det rÅDGiveNDe UDvalG

Det Rådgivende Udvalg for Videncenter for energi-
besparelser i bygninger arbejder for at medvirke 
til, at implementeringen af energibesparelser i 
bygninger øges i forhold til niveauet i 2008. 

Det er ikke et politisk udvalg. medlemmerne ar-
bejder sammen mod det fælles mål at skabe flest 
mulige energibesparelser indenfor nybyggeri og 
energirenovering i eksisterende byggeri. Udvalget 
holdt to møder i 2009. 

Udvalget bidrager til at
• sikre gode rammer for udvikling og demon-

stration af tiltag rettet mod implementering 
af konkrete pakke- og energiløsninger og virke 
motiverende for udbredelsen af energibespa-
relser i bygninger. 

• udvælge virksomheder, der kan afprøve og 
demonstrere energi- og pakkeløsninger. 

• udpeger cases og gode eksempler på konkrete 
energibesparelsestiltag, som involverer den 
primære målgruppe. 

De faste medlemmer af udvalget er repræsentan-
ter for aktørerne på områderne indenfor byggeri 
og energibesparelser:

• Dansk Byggeri 
• tEKNiQ 
• Håndværksrådet 
• Foreningen af Rådgivende ingeniører
• Danske Ark 
• Energistyrelsen 
• Erhvervs- og Byggestyrelsen 
• Elsparefonden 
• Dansk Energi 
• Dansk Fjernvarme 
• Naturgasselskaberne 
• Brancheforeningen for bygningssagkyndige og 

energikonsulenter
• Di-Byggematerialer 
• trælasthandlerunionen 
• Rørforeningen 
• Videncenter for energibesparelser i bygninger 

viden 
indsamling, sammenfatning og bearbejd-
ning af eksisterende viden om energibe-
sparelser i bygninger.

løsning og implementering
Operationalisering af den viden, som 
centret indsamler, sammenfatter og 
bearbejder i form af værktøjer, energi-
løsninger og pakkeløsninger.

Formidling
systematisk formidling af viden om kon-
krete løsninger til reduktion af energi-
forbruget, samt systematiske informa-
tions- og uddannelsesaktiviteter rettet 
mod aktører inden for bygningsområdet, 
herunder ikke mindst håndværkere, le-
verandører, energikonsulenter mv.

administration af videncentret
Administration og drift af centret.

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

iNitiativGrUppeN 

initiativgruppen definerer og planlægger projekt-
aktiviteter indenfor energibesparelsesområdet i 
hovedgrupperne: videnindsamling, udvikling af 
værktøjer og løsninger, formidling og implemente-
ringsforløb. 

initiativgruppen udvikler, planlægger, -iværksæt-
ter og følger op på aktiviteter relateret til føl-
gende emner: 

• potentialer 
• tekniske energisparetiltag
• Byggeprocessen 
• Barrierer og virkemidler 
• Finansiering 
• lovgivning 
• Aktivering af data - energimærkerne 
• Webbaseret besparelsesberegner 
• produkt- og leverandørguider
• Guider til håndværksmæssig udførelse 
• solstrålehistorier 
• Energiløsninger (standardløsninger)
• pakkeløsninger 
• Webportal 
• Uddannelse og inspirationsarrangementer 
• implementeringsforløb 

De faste medlemmer er repræsentanter for føl-
gende brancher og virksomheder: 

• Dansk Byggeri 
• tEKNiQ 
• statens Byggeforskningsinstitut 
• teknologisk institut 
• Viegand & maagøe A/s
• KommunikationsKompagniet A/s 
• Dansk Energi 
• sebra A/s 
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Videncenter for energibesparelser i bygninger under Energistyrelsen skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.

etableringsfasen
Videncentret startede sit arbejde den 1. oktober 
2008 for at arbejde hen imod åbningen den 5. 
januar 2009. i den mellemliggende periode blev 
det forberedende arbejde gennemført, herunder 
følgende: 

• Etablering af de fysiske rammer for Videncen-
tret, inkl. kontorer, telefon og it-platform.

• Udvikling af logo og overordnet designmanual.
• Udvikling af webløsning klar til opstart
      5. januar 2009.
• Kvalitetssikringssystem.
• Udarbejdelse af kommissorier for etablering 

af centrets to udvalg – det rådgivende udvalg 
og initiativgruppen, som skal medvirke til 
input og sparring direkte fra organisationer, 
der repræsenterer Videncentrets mange og 
forskellige målgrupper.

• Administrationsgrundlag og øvrige retnings-
linjer for centrets drift.

Videncentrets logo – huset i klare farver – blev ud-
viklet med inspiration fra termograferingsbilleder, 
der er et godt værktøj til at kortlægge energi-
tabet i bygninger.
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Videncenter for energibesparelser i bygninger under Energistyrelsen skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.

Driftsfasen
Nedenfor præsenteres de mest centrale aktivite-
ter for Videncentret i driftsfasen i 2009. Opgave-
områderne Viden, løsninger og implementering 
samt Formidling og Administration går på tværs af 
de fleste aktiviteter, og derfor er der benyttet en 
anden inddeling af aktiviteterne nedenfor.

strateGi For poteNtialer 

Den overordnede strategi for Videncentrets 
aktiviteter 2009-2011 er baseret på en opdeling af 
indsatsen i tre faser. tredelingen funderes på en 
vurdering af energisparepotentialer, barrierer og 
virkemidler, der blev gennemført i 2008-2009.

i stedet for at gennemføre en samlet viden-
opbygning, efterfulgt af en samlet udarbejdelse 
af værktøjer og løsninger, og endelig en samlet 
formidling og implementering, deles centeropga-
verne i tre faser, hvor én startes hvert år. 

Denne strategi er valgt for at sikre et hurtigt 
fungerende synligt videncenter med mulighed for 
hurtigere indflydelse på energispareindsatsen. 

med afsæt i en potentialerapport og en række 
potentialevurderinger besluttede Videncentret 
derfor i 2009 at fokusere på 60-70’er enfamilie-
huse. Der er et meget stort sparepotentiale i disse 
bygninger, og de er ikke sarte rent arkitektonisk. 

Det er dermed et af de mest enkle områder at gå 
til for byggebranchen, som skal sælge energibe-
sparelser over for boligejerne. 

i en barriererapport udarbejdet af Videncentret 
blev der også skabt input til byggebranchen, 
politikere og andre interessenter til, hvorfor selv 
åbenlyst attraktive energibesparelser ofte ikke 
bliver udført. Rapporten peger på, at det handler 
om, at energibesparelser skal skabe mening i hele 
værdikæden fra bygningsejere til håndværkere, 
men det går tit galt. Kæden er lang, og hvis den 
bare hopper af et enkelt sted, så gennemføres 
besparelserne næppe. Derfor skal der være inci-
tamenter i alle led af kæden, før besparelserne 
reelt gennemføres.
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Videncenter for energibesparelser i bygninger under Energistyrelsen skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.

løsNiNGer oG værKtøjer

energiløsninger

En energiløsning er en teknisk beskrivelse, der 
enkelt og uvildigt forklarer, hvilket niveau Viden-
centret anbefaler for de enkelte bygningsdele 
og komponenter for at opnå et hensigtsmæssigt 
energispareniveau. løsningerne anviser desuden, 
hvordan energirenoveringsarbejdet udføres kor-
rekt. 

Baseret på Videncentrets analyser af potentialer 
for energioptimering  har centret i løbet af 2009 
udarbejdet atten forskellige energiløsninger samt 
to guides om tætning, modsat de oprindeligt plan-
lagte seks, se boks.

De er i første omgang udviklet til Videncentrets 
centrale indsatsområde for 2009: 60-70’er parcel-
huset, men er for mange af løsningernes vedkom-
mende med lidt tilpasning også anvendelige i en-
familiehuse fra andre perioder og i etagebyggeri.
 
Grunden til, at vi har opgraderet indsatsen for at 
udvikle energiløsninger, er, at vi måtte konsta-
tere, at vi havde behov for en komplet løsning 
på, hvordan bygninger skal renoveres for at undgå 
energispild, så vi kunne gå i marken med energi-
løsningerne.

 

Efterisolering af tag og loft
• Fladt tag
• loft
• skunk
• skråvæg og loft til kip - indefra
• skråvæg og loft til kip - udefra
• tagrem
• Rør i tagkonstruktion

Efterisolering af ydervægge og 
fundament
• Udvendig efterisolering af let 

ydervæg
• Udvendig efterisolering af tung 

ydervæg

Udskiftning af vinduer, døre og ruder
• termovinduer
• termoruder
• Ovenlyskupler
• tagvinduer

Udskiftning af varmeinstallation
• Oliekedel
• jordvarmepumpe
• solvarme til varmt brugsvand
• solvarme til varmt brugsvand og 

opvarmning

Ventilation og varmegenvinding
• Ventilation med varmegenvinding

tætning
• tætning af klimaskærm i forbindelse 

med energirenovering
• Gode råd om termografering

eNerGiløsNiNGer til 
parcelhUse UDviKlet i 2009

F. Indskudsbrædder
Hvis det er muligt, bør eventuelle indskudsbrædder og 
-ler fjernes, for at give mest mulig plads til isoleringen. 
Dette er normalt nemmest, når der også samtidig skiftes 
tagbelægning.

G. Gangbroer
Gangbroer skal hæves svarende til den nye isolerings-
tykkelse. Alternativt kan der anvendes særlige isole-
rede gangbroselementer. Der skal være gangbro fra 
loftslem til alle relevante steder i tagrummet fx tag-
vinduer og installationer samt på langs af tagrummet 
for inspektion og vedligeholdelse af taget. Eksisterende 
gangbroer kan være med til at afstive huset.

H. Frit over isoleringen
Der skal være fri ventilation over isoleringen, således 
at eventuel fugt i isoleringen kan fordampe til tagrum-
met og ventileres bort til det fri. Hvis der etableres gulv 
eller opbevaringsplads i tagrummet, skal der sørges for 
fri ventilation over isoleringen.

A. Tagbelægning
Hvis tagbelægningen er utæt, skal den repareres, inden 
loftisoleringen udføres. Hvis tagbelægningen er klar til 
udskiftning, bør udskiftningen ske inden eller senest 
samtidig med efterisoleringen af loftet. Samtidig udfø-
relse kan gøre arbejdet mere rationelt, da det kan være 
nemmere at komme til isoleringen, når taget er åbent.

B. Råd, svamp eller skadedyr
Hvis der er tegn på råd, svamp eller insektangreb i loft- 
eller tagkonstruktion, tilkaldes særlig fagkyndig eller 
forsikringsselskab. Eventuelle skader udbedres, inden 
isolering udføres.

C. Ventilation af tagrum
Tagrummet skal være tørt og vel ventileret med venti-
lationsspalte langs tagkant og tilstrækkelig udluftning i 
tagflade. Se BYG-ERFA om tage og lofter. 

D. Eksisterende isolering
Ødelagt eller nedtrådt isolering udskiftes.

E. Dampspærre
Hvis dampspærren er defekt, utilstrækkelig, eller mang-
ler, skal der monteres en ny, tæt dampspærre. Damp-
spærren kan monteres over eller under den eksisterende 
loftbeklædning afhængigt af forholdene.

Den bedste tæthed opnås ved at montere dampspærren 
under den eksisterende loftsbeklædning og opsætte ny 
loftsbeklædning. Dampspærren tapes i samlingerne, så 
de bliver tætte. Tæthed mod ydervæg og skillevægge 
opnås ved klemme dampspærren bag en skyggeliste med 
fugebånd eller fugemasse.

For at kunne montere dampspærren over loftsbeklæd-
ningen, skal eksisterende isolering samt eventuelle ind-
skudsbrædder og -ler fjernes. Dampspærren monteres 
mellem spærene og føres 50 mm op af spærside og rem, 
hvor den tapes fast eller klemmes bag liste med fuge-
bånd eller fugemasse, så der opnås en lufttæt samling. 
Det er væsentligt, at dampspærren er tæt og følger 
konstruktionen. Eventuelle samlinger tapes. Hvis der 
stikker søm eller skruer op gennem loftbeklædningen, 
lægges der først 50 mm isolering, inden dampspærren 
monteres, således at den ikke perforeres.
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Yderligere information:

Se udførelsesvejledninger hos isoleringsproducenter.

VIF: VarmeisoleringsForeningens produktoversigt 

www.vif-isolering.dk

SBi-anvisning 221: Efterisolering af etageboliger 

www.sbi.dk

BYG-ERFA www.byg-erfa.dk

Kontakt Videncenter for energibesparelser i bygninger.
Du kan ringe til os på tlf.nr. 7220  2255, hvis du har 
spørgsmål. Eller gå ind på hjemmesiden: 
www.byggeriogenergi.dk

Håndværkerens stempel og logo:

6

Udførelse
Over ydervæggen mellem spærene og parallelt med 
taglægterne monteres vindbrædder, som beskytter 
isoleringen mod gennemluftning og leder ventila-
tionsluften op i tagrummet. Det lodrette vindbræt 
monteres længst muligt ude over ydervæggen, så kulde-
broen begrænses mest muligt. Vindbrædderne udføres 
af krydsfiner eller lignende og monteres mod lister 
monteret på spærene. Vindbrædderne fuges mod spær 
og rem eller mur samt i samling mellem lodret og skrå 
vindbræt. Over vindbrædderne skal der være en venti-
lationsspalte på minimum 20 mm. Ventilationsspalten 
må ikke blokeres fx af nedhængende undertag.

Defekte måtter i eksisterende isolering udskiftes. Større 
spalter udfyldes med afskårne isoleringsstrimler, og 
mindre spalter og huller fyldes med løsfyld (granulat), 
så den eksisterende isolering slutter tæt i samlinger og 
mod konstruktion. Isoleringen må dog ikke trykkes.

Hvis den eksisterende isolerings overflade er mere end 
50 mm under spærfodens overside, isoleres til overside 
af spærfod med nye isoleringsmåtter. Overfladen på 
isoleringen afrettes med løsfyld i plan med spærfodens 
overside.

Hen over spærfod og udbedret eksisterende isole-
ring udlægges nye isoleringsmåtter. Den nye isolering 
udlægges med forskudte samlinger i forhold til det 
underliggende lag. Hvis der er behov for yderligere et 
lag nye måtter for at opnå den ønskede isoleringstyk-
kelse, udlægges dette lag også med forskudte samlin-
ger. Isoleringen tilpasses mod konstruktion og vindbræd-
der. Langs det skrå vindbræt smigskæres isoleringen, så 
den følger vindbrættets hældning. 

Forudsætningen for løsninger og isoleringstykkelser er, 
at isoleringen udføres med mineraluld med måtter med 
lambda-værdi højst 38 W/m K og løsfyld med lambda-
værdi højst 44 W/m K. Løsninger og produkter skal i 
øvrigt følge producentens vejledninger.

Undersøg  Spørgsmål Svar Løsning Bemærkninger 

Tagbelægning Er taget tæt og i god stand ? Ja   [  ] 

Nej [  ] 

Hvis nej: 

Se A 

 

Råd, svamp eller 
skadedyr 

Er tagkonstruktionen sund 
uden råd, svamp eller 
insektangreb ? 

Ja   [  ] 

Nej [  ] 

Hvis nej: 

Se B 

 

Ventilation af 
tagrum 

Er tagrummet tilstrækkelig 
ventileret og tørt ? 

Ja   [  ] 

Nej [  ] 

Hvis nej: 

Se C 

 

Eksisterende 
isolering 

Er eksisterende isolering 
korrekt udført og intakt ? 

Ja   [  ] 

Nej [  ] 

Hvis nej: 

Se D 

 

Dampspærre Er der dampspærre på den 
varme side af isoleringen ? 

Ja   [  ] 

Nej [  ] 

Hvis nej: 

Se E 

 

Indskudsbrædder Er der indskudsbrædder ? Ja   [  ] 

Nej [  ] 

Hvis ja: 

Se F 

 

Gangbroer Er eksisterende gangbroer 
egnede og tilstrækkelige ? 

Ja   [  ] 

Nej [  ] 

Hvis nej: 

Se G 

 

Afdækning af 
isoleringen 

Er der fri ventilation over 
isoleringen ? 

Ja   [  ] 

Nej [  ] 

Hvis nej: 

Se H 

 

 

Vindbræt

Ny smigskåret 
isolering

Eksisterende 
isolering

Ny isolering Eksisterende 
dampspærre 

Hård isolering 

Eksisterende 
isolering

Ny isoleringEksisterende 
dampspærre 

Tjekliste

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

Minimum 
300 mm isolering 

Lavenergi 
400 mm isolering 

Eksisterende  
isoleringstykkelse 

Energibesparelse i kWh/m² pr. år 
    0 mm   

  50 mm 44 46 
100 mm 24 26 
125 mm 18 20 
150 mm 14 16 
175 mm 12 14 
200 mm 10 12 

 

Efterisolering af loft i tilgængeligt, ikke udnyttet 
tagrum fx med gitterspær eller på hanebåndsloft. 

Hvis loftets isolering er mindre end 250 mm, bør loftet 
efterisoleres til nedenstående minimumanbefaling eller 
til et mere fremtidssikret lavenerginiveau. Efterisole-
ring til lavenerginiveau giver den bedste økonomi på 
lang sigt. Hvis tagbelægningen skiftes, bør loftet altid 
efterisoleres samtidig. 

Anbefaling til isoleringstykkelse 
efter efterisolering

Minimum:  300 mm isolering
Lavenergi:  400 mm isolering 

Fordele
• Mindre varmetab gennem taget
• Bedre økonomi pga. lavere varmeregning 
• Varmere overflader og mindre træk
• Øget komfort og bedre indeklima
• Lavere CO2 udledning
• Efterisolering af loftet forøger husets værdi

Efterisolering af loft

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

Isolering

Ny smigskåret isolering

Ny isolering

Eksisterende isolering

Eksisterende dampspærre

Tæt undertag

Vindbræt

Ventilation

Fugemasse

Energiløsning

1 liter olie = 8-10 kWh. 1 m³ naturgas = 9-11 kWh. 
Spændet viser forskellen på nye og ældre kedler.

Energibesparelse

CO2 udledning for forskellige opvarmningsformer: 

• Naturgas: 0,205 kg CO2 pr. kWh
• Fyringsolie: 0,265 kg CO2 pr. kWh
• Fjernvarme: 0,130 kg CO2 pr. kWh

Eksempel på energibesparelse

Årlig energibesparelse m3 naturgas

130 m2 x 24 kWh/m² = 3.120 kWh/år

Årlig økonomisk besparelse kr.

Årlig CO2 besparelse kg

3.120 kWh /10 kWh/m³ = 312 m³

8 kr./m3 x 312 m3 = 2.400 kr.

Forudsætninger

Årlig energibesparelse kWh

På et 130 m² loft med 100 mm eksisterende isolering udlægges yderligere 200 mm isolering 
til i alt 300 mm isolering. 

24 kWh/m²Årlig energibesparelse pr. m2

0,205 kg/kWh x 3.120 kWh = 640 kg 

173 176
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Videncenter for energibesparelser i bygninger under Energistyrelsen skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.

pakkeløsninger

pakkeløsningerne fra Videncenter for energibe-
sparelser i bygninger gør det nemt og overskueligt 
for håndværkeren at hjælpe boligejere til at få 
gennemført en energirigtig modernisering, når 
boligen alligevel skal renoveres. pakkeløsningerne 
giver et godt udgangspunkt for dialogen med 
husejeren og indeholder salgsargumenter, energi-
løsninger, tjek- og tilbudslister og eksempler på 
finansiering. Videncentret udarbejdede i løbet af 
året tre pakkeløsninger, som alle vedrører tag: 

• tagpakke for fladt tag
• tagpakke for tag med høj rejsning
• tagpakken for tag med lav rejsning

pakkeløsningerne er et eksempel på et implemen-
teringsforløb, hvor Videncentret i 2009 gik i dialog 
med førende tagproducenter for at skabe interes-
se for pakkeløsningerne. Dette arbejde løber over 
i 2010, hvor der er planlagt en række aktiviteter 
sammen med tagproducenterne. 
 

Besparelsesberegneren

Besparelsesberegneren et webbaseret beregnings-
værktøj udviklet af Videncentret og baserer sig 
på sBis beregningskerne til energiberegningspro-
grammet BE06. Det er udviklet til håndværkere og 
andre fagfolk med behov for at oplyse en anslået 
besparelse over for boligejere, der ønsker at 
energiforbedre boligen. 

Beregneren giver brugeren mulighed for på en let 
og overskuelig måde at vurdere effekten af mulige 
besparelsestiltag. modellen tager udgangspunkt i 
tidstypiske bygningsmodeller og kan let tilpasses 
brugerens aktuelle bygning. Besparelsesberegne-
ren indgår sammen med de udviklede energiløs-
ninger som et vigtigt værktøj i forbindelse med 
centrets udannelsesaktiviteter.

aktivering af data fra energimærker 

Værktøjet ” Find projekterne” er et webbaseret 
analyseværktøj, som på en let og overskuelig 
måde sætter brugeren i stand til at vurdere, hvor 
og i hvilket omfang der er påvist energibesparel-
sesforslag i forskellige konstruktions- og installa-
tionsområder. Analysen kan foretages som en kom-
bination af typen af besparelse, bygningstypen og 
geografisk område. Analyseværktøjet baserer sig 
på indberettede energimærkningsrapporter siden 
2006.
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Brug alle fordele

- i din dialog med husejeren  

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

FEBRUAR 2011

En stor del af husets varme forsvinder ud gennem taget. 

Efterisolering er derfor en rigtig god investering både 

for boliger fra 1960-1970´erne og endnu bedre for 

ældre boliger. Ud over at spare på energien er der en 

række andre fordele, som ofte kan veje endnu tungere 

hos boligejeren end de rent økonomiske. Disse kaldes de 

”ikke-økonomiske faktorer” eller non-energy benefits 

(ofte forkortet til NEB).

Bedre komfort 

Først og fremmest vil øget isolering og ny, tæt 

dampspærre betyde et mindre varmetab gennem 

loftet i boligen Det giver boligejeren en forbedring af 

komforten, fordi loftet bliver varmere. Der opnås også 

mindre temperaturforskelle mellem loft, vægge og gulv, 

og det medfører reduceret træk. Boligejere vil føle, at 

han/hun får et bedre indeklima.

Hvis der vælges solvarme, kan den hjælpe til med 

opvarmningen af f.eks. kældre eller flise- og klinkegulve, 

der ellers ville føles kolde at gå på om sommeren. 

En indsats for klimaet 

Huset kan holdes behageligt varmt med mindre varme, 

idet der forsvinder mindre ud til fuglene. Det reducerer 

udgiften til opvarmning og betyder samtidig, at huset 

forurener mindre, idet opvarmning i større eller mindre 

omfang kræver afbrænding af olie, gas og kul (fossile 

brændstoffer). Ved at nedsætte varmebehovet gør 

både husejer og håndværker noget godt for klimaet og 

nedsætter CO2 udledningen – hvert eneste år i husets 

levetid.Det er også muligt at indbygge solceller i taget, så de kan 

producere strøm til huset. Solcellernes levetid svarer på 

nuværende tidspunkt cirka til tilbagebetalingstiden, så 

det begynder at kunne betale sig.

naboeffekt
Boligejeren kan også sende et klimavenligt signal 

til naboer og de øvrige omgivelser ved at indbygge 

solvarmepaneler eller solceller i taget. Med solvarme får 

boligejeren en stor del af sit varme brugsvand opvarmet 

af solen. frisk luft
Det er en fordel at indbygge ventilation med 

varmegenvinding, i daglig tale kaldet ”genvex”, i 

forbindelse med tagudskiftningen. Med denne løsning, 

opnås konstant udluftning, dvs. altid ren og frisk luft. 

Som sidegevinst fjernes fugt i luften, så problemer med 

fugt, der kondenserer på kolde overflader eller i husets 

konstruktioner, ikke opstår.

Tag dialogen med kunden

Du kan bruge afkrydsningsskemaerne fra Videncenter 

for energibesparelser i bygninger til at tage dialogen 

med din kunde om, hvilke energiløsninger der aktuelle 

for kundens hus. Forklar, hvad kunden får ud af at 

betale for mere isolering, solvarme, ventilationsanlæg 

mm. frem for at give et tilbud på den billigste løsning - 

nemlig kun at udskifte taget.  

Det kan også være en fordel at udarbejde et lille 

overslag over, hvad den ekstra isolering betyder for 

boligens varmeforbrug/udgift. Til det kan du bruge de 

enkelte energiløsninger fra Videncentret. Så kan du få 

gjort kunden opmærksom på de mange ikke-økonomiske 

fordele, og at den billigste løsning her og nu, kan blive 

den dyreste på længere sigt. 

Opsummering af fordele for husejeren 

økonomi 
• 

Lavere varmeudgifter, dvs. et større månedligt 

rådighedsbeløb

• 
God investering at starte med taget, da varme stiger 

op ad Komfort og indeklima

• 
Bedre komfort i boligen

• 
Bedre indeklima

• 
Større velvære og mindre sygdom som følge af 

bedre indeklima

• 
Isolering mod sommerhede, da isolering også holder 

varme ude
Klima/miljø

• 
Klimarigtig indsats ved at reducere CO2 udslip

• 
Synlige miljø- og energirigtige tiltag - f.eks. 

solvarmepaneler eller solceller

Husets kvalitet i øvrigt

• 
Huset stiger i værdi

• 
Mindre støj - isolering er støjdæmpende (dog med 

en begrænset effekt i taget)

• 
Et nyt tag kan ændre husets udseende, så det 

fremstår smukkere 

• 
Lettere vedligeholdelse og længere afstand mellem 

vedligeholdelse

Tagpakke4

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

Giv husejeren god rådgivning

Husejeren ved i mange tilfælde ikke ret meget om 

mulighederne for at gøre boligen mere energirigtig. 

Sandsynligvis vil husejeren derfor spørge dig til råds. For 

at du kan yde den bedste rådgivning, har Videncenter 

for energibesparelser i bygninger udarbejdet en 

pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering af huse 

opført i 1960-1970’erne. Pakkeløsningen kan også bruges 

på huse af andre årgange.

Energiløsninger til tre tagtyper 

Pakkeløsningen er delt op i de tre mest gængse tagtyper 

for huse af den årgang, nemlig

•	
Huse	med	fladt	tag

•	
Huse med lav rejsning (uudnyttelig tagetage)

•	
Huse med høj rejsning (udnyttelig tagetage)

For hver tagtype har Videncentret 
udarbejdet 

detaljerede energiløsninger, dvs. anvisninger på 

arbejder, der forbedrer boligen energimæssigt.  De 

viser, hvordan de forskellige konstruktioner efterisoleres 

eller energiforbedres på anden vis i forbindelse med 

tagudskiftning. En lettere dialog

Til at lette dialogen med husejeren stiller Videncentret 

tre hjælpeværktøjer til din rådighed: 

•	
Et salgsværktøj, så du med korte forklaringer og 

få ord kan vise husejeren, hvilke punkter på huset 

energiløsningerne handler om, og hvad der kan 

opnås med de enkelte energiløsninger. 

•	
Et 

afkrydsningsskema 
over 

energiløsningerne, 

hvor du sammen med husejeren sætter kryds ved 

de løsninger, som husejeren ønsker et tilbud på i 

forbindelse med udskiftningen af taget.

•	
En udførlig tilbudsliste, der bruges som tjekliste 

for, at alle detaljer bliver budgetteret. Tilbudslisten 

anvendes efter, at husejeren og du - ved hjælp 

af afkrydsningsskemaet- er blevet enige om, 

hvilke energiløsninger der skal gives tilbud på. 

I tilbudslisten optræder ydelserne i løsningerne 

punktvis for hver energiløsning, så der kan gives pris 

ud fra dette. Hvis du udfylder tilbudslisten sammen 

med husejeren, er der ikke tvivl om omfanget af 

arbejdet.inspiration 
•	

Til inspiration for både dig og husejeren har 

Videncenter for energibesparelser i bygninger 

desuden 
udarbejdet 

tre 
eksempler 

på 

kombinationer af energiløsninger og tilhørende 

finansieringsmuligheder.	

•	
Desuden har Videncentret beskrevet de fordele, 

som 
husejeren 

får 
komfortmæssigt 

ved 
at 

energimodernisere taget.

•	
På sigt vil pakkeløsningen også indeholde forslag til 

løsninger på arkitektoniske problematikker, der kan 

opstå, når et tag energimoderniseres.

Hvor finder du materialet?

Den 
samlede 

pakkeløsning 
med 

energiløsninger, 

salgsværktøj, afkrydsningsskema og tilbudsliste kan 

downloades fra Videncentrets hjemmeside 

www.byggeriogenergi.dk

Har du spørgsmål?
Kontakt Videncenter for energibesparelser i 

bygninger. Vi er klar til at hjælpe dig. 

Telefon: 72 20 22 55. 

Åben dagligt fra kl. 9-16, fredage fra 9-14. 

Du kan også sende os en mail på 

info@byggeriogenergi.dk.
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Beskrivelse af pakkeløsning for  

energirigtig tagmodernisering 

– et tilbud til dig, som er håndværker!  

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

Når husets tag står foran en udskiftning, er det en 

større, men nødvendig investering for husejeren.  Det 

er samtidig en oplagt anledning til at få taget ført 

op til dagens standard energimæssigt.  For dig som 

håndværker gælder det om at gribe muligheden for at 

få husejeren til at energimodernisere.  

fordele for dig som håndværker 

•	
Du hjælper din kunde til en bedre bolig og en lavere 

varmeregning

•	
Du får mere arbejde på samme sag

•	
Du gør et godt indtryk, som kan medføre, at kunden 

anbefaler dig til andre

Fordele for din kunde − husejeren

•	
Et energirigtigt tag, der holder en større del af 

varmen inde i huset

•	
En lavere varmeregning og i mange tilfælde et 

større månedligt rådighedsbeløb 

•	
En bedre bolig med øget komfort og bedre indeklima 

•	
En	bolig	med	varmere	overflader	og	mindre	træk

•	
Et moderne tag, der energimæssigt lever op til 

nutidens eller fremtidens krav. 

•	
Et hus med en større salgsværdi 

fordele for klimaet

•	
Reduceret forbrug af fossile brændstoffer (olie, gas 

og kul) , dvs. mindre CO2 udledning

Fordelen ved at forbedre boligen energimæssigt i 

forbindelse med tagudskiftningen er, at det er det 

tidspunkt, hvor det bedst kan betale sig for husejeren. 

Energiforbedringen vil for det meste udgøre en mindre 

del af den samlede arbejde og være billigere, fordi du 

alligevel skal i gang på taget.

FEBRUAR 2011

Tagpakke2

Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger
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Brug alle fordele
- i din dialog med husejeren  

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

FEBRUAR 2011

En stor del af husets varme forsvinder ud gennem taget. 
Efterisolering er derfor en rigtig god investering både 
for boliger fra 1960-1970´erne og endnu bedre for 
ældre boliger. Ud over at spare på energien er der en 
række andre fordele, som ofte kan veje endnu tungere 
hos boligejeren end de rent økonomiske. Disse kaldes de 
”ikke-økonomiske	 faktorer”	 eller	 non-energy	 benefits	
(ofte forkortet til NEB).

Bedre komfort 
Først og fremmest vil øget isolering og ny, tæt 
dampspærre betyde et mindre varmetab gennem 
loftet i boligen Det giver boligejeren en forbedring af 
komforten, fordi loftet bliver varmere. Der opnås også 
mindre temperaturforskelle mellem loft, vægge og gulv, 
og det medfører reduceret træk. Boligejere vil føle, at 
han/hun får et bedre indeklima.

Hvis der vælges solvarme, kan den hjælpe til med 
opvarmningen	af	f.eks.	kældre	eller	flise-	og	klinkegulve,	
der ellers ville føles kolde at gå på om sommeren. 

En indsats for klimaet 
Huset kan holdes behageligt varmt med mindre varme, 
idet der forsvinder mindre ud til fuglene. Det reducerer 
udgiften til opvarmning og betyder samtidig, at huset 
forurener mindre, idet opvarmning i større eller mindre 
omfang kræver afbrænding af olie, gas og kul (fossile 
brændstoffer). Ved at nedsætte varmebehovet gør 
både husejer og håndværker noget godt for klimaet og 
nedsætter CO2 udledningen – hvert eneste år i husets 
levetid.

Det er også muligt at indbygge solceller i taget, så de kan 
producere strøm til huset. Solcellernes levetid svarer på 
nuværende tidspunkt cirka til tilbagebetalingstiden, så 
det begynder at kunne betale sig.

naboeffekt
Boligejeren kan også sende et klimavenligt signal 
til naboer og de øvrige omgivelser ved at indbygge 
solvarmepaneler eller solceller i taget. Med solvarme får 
boligejeren en stor del af sit varme brugsvand opvarmet 
af solen. 

frisk luft
Det er en fordel at indbygge ventilation med 
varmegenvinding, i daglig tale kaldet ”genvex”, i 
forbindelse med tagudskiftningen. Med denne løsning, 
opnås konstant udluftning, dvs. altid ren og frisk luft. 
Som sidegevinst fjernes fugt i luften, så problemer med 

fugt,	der	kondenserer	på	kolde	overflader	eller	i	husets	
konstruktioner, ikke opstår.

Tag dialogen med kunden
Du kan bruge afkrydsningsskemaerne fra Videncenter 
for energibesparelser i bygninger til at tage dialogen 
med din kunde om, hvilke energiløsninger der aktuelle 
for kundens hus. Forklar, hvad kunden får ud af at 
betale for mere isolering, solvarme, ventilationsanlæg 
mm. frem for at give et tilbud på den billigste løsning - 
nemlig kun at udskifte taget.  

Det kan også være en fordel at udarbejde et lille 
overslag over, hvad den ekstra isolering betyder for 
boligens varmeforbrug/udgift. Til det kan du bruge de 
enkelte energiløsninger fra Videncentret. Så kan du få 
gjort kunden opmærksom på de mange ikke-økonomiske 
fordele, og at den billigste løsning her og nu, kan blive 
den dyreste på længere sigt. 

Opsummering af fordele for husejeren 

økonomi 
•	 Lavere varmeudgifter, dvs. et større månedligt 

rådighedsbeløb
•	 God investering at starte med taget, da varme stiger 

op ad 

Komfort og indeklima
•	 Bedre komfort i boligen
•	 Bedre indeklima
•	 Større velvære og mindre sygdom som følge af 

bedre indeklima
•	 Isolering mod sommerhede, da isolering også holder 

varme ude

Klima/miljø
•	 Klimarigtig indsats ved at reducere CO2 udslip
•	 Synlige miljø- og energirigtige tiltag - f.eks. 

solvarmepaneler eller solceller

Husets kvalitet i øvrigt
•	 Huset stiger i værdi
•	 Mindre støj - isolering er støjdæmpende (dog med 

en begrænset effekt i taget)
•	 Et nyt tag kan ændre husets udseende, så det 

fremstår smukkere 
•	 Lettere vedligeholdelse og længere afstand mellem 

vedligeholdelse

Tagpakke4

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

Giv husejeren god rådgivning
Husejeren ved i mange tilfælde ikke ret meget om 
mulighederne for at gøre boligen mere energirigtig. 
Sandsynligvis vil husejeren derfor spørge dig til råds. For 
at du kan yde den bedste rådgivning, har Videncenter 
for energibesparelser i bygninger udarbejdet en 
pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering af huse 
opført i 1960-1970’erne. Pakkeløsningen kan også bruges 
på huse af andre årgange.

Energiløsninger til tre tagtyper 
Pakkeløsningen er delt op i de tre mest gængse tagtyper 
for huse af den årgang, nemlig
•	 Huse	med	fladt	tag
•	 Huse med lav rejsning (uudnyttelig tagetage)
•	 Huse med høj rejsning (udnyttelig tagetage)

For hver tagtype har Videncentret udarbejdet 
detaljerede energiløsninger, dvs. anvisninger på 
arbejder, der forbedrer boligen energimæssigt.  De 
viser, hvordan de forskellige konstruktioner efterisoleres 
eller energiforbedres på anden vis i forbindelse med 
tagudskiftning. 

En lettere dialog
Til at lette dialogen med husejeren stiller Videncentret 
tre hjælpeværktøjer til din rådighed: 
•	 Et salgsværktøj, så du med korte forklaringer og 

få ord kan vise husejeren, hvilke punkter på huset 
energiløsningerne handler om, og hvad der kan 
opnås med de enkelte energiløsninger. 

•	 Et afkrydsningsskema over energiløsningerne, 
hvor du sammen med husejeren sætter kryds ved 
de løsninger, som husejeren ønsker et tilbud på i 
forbindelse med udskiftningen af taget.

•	 En udførlig tilbudsliste, der bruges som tjekliste 
for, at alle detaljer bliver budgetteret. Tilbudslisten 
anvendes efter, at husejeren og du - ved hjælp 
af afkrydsningsskemaet- er blevet enige om, 
hvilke energiløsninger der skal gives tilbud på. 
I tilbudslisten optræder ydelserne i løsningerne 
punktvis for hver energiløsning, så der kan gives pris 
ud fra dette. Hvis du udfylder tilbudslisten sammen 
med husejeren, er der ikke tvivl om omfanget af 
arbejdet.

inspiration 
•	 Til inspiration for både dig og husejeren har 

Videncenter for energibesparelser i bygninger 
desuden udarbejdet tre eksempler på 
kombinationer af energiløsninger og tilhørende 
finansieringsmuligheder.	

•	 Desuden har Videncentret beskrevet de fordele, 
som husejeren får komfortmæssigt ved at 
energimodernisere taget.

•	 På sigt vil pakkeløsningen også indeholde forslag til 
løsninger på arkitektoniske problematikker, der kan 
opstå, når et tag energimoderniseres.

Hvor finder du materialet?
Den samlede pakkeløsning med energiløsninger, 
salgsværktøj, afkrydsningsskema og tilbudsliste kan 
downloades fra Videncentrets hjemmeside 
www.byggeriogenergi.dk

Har du spørgsmål?

Kontakt Videncenter for energibesparelser i 
bygninger. Vi er klar til at hjælpe dig. 

Telefon: 72 20 22 55. 
Åben dagligt fra kl. 9-16, fredage fra 9-14. 

Du kan også sende os en mail på 
info@byggeriogenergi.dk.
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Beskrivelse af pakkeløsning for  

energirigtig tagmodernisering 
– et tilbud til dig, som er håndværker!  

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

Når husets tag står foran en udskiftning, er det en 
større, men nødvendig investering for husejeren.  Det 
er samtidig en oplagt anledning til at få taget ført 
op til dagens standard energimæssigt.  For dig som 
håndværker gælder det om at gribe muligheden for at 
få husejeren til at energimodernisere.  

fordele for dig som håndværker 
•	 Du hjælper din kunde til en bedre bolig og en lavere 

varmeregning
•	 Du får mere arbejde på samme sag
•	 Du gør et godt indtryk, som kan medføre, at kunden 

anbefaler dig til andre

Fordele for din kunde − husejeren
•	 Et energirigtigt tag, der holder en større del af 

varmen inde i huset
•	 En lavere varmeregning og i mange tilfælde et 

større månedligt rådighedsbeløb 

•	 En bedre bolig med øget komfort og bedre indeklima 
•	 En	bolig	med	varmere	overflader	og	mindre	træk
•	 Et moderne tag, der energimæssigt lever op til 

nutidens eller fremtidens krav. 
•	 Et hus med en større salgsværdi 

fordele for klimaet
•	 Reduceret forbrug af fossile brændstoffer (olie, gas 

og kul) , dvs. mindre CO2 udledning

Fordelen ved at forbedre boligen energimæssigt i 
forbindelse med tagudskiftningen er, at det er det 
tidspunkt, hvor det bedst kan betale sig for husejeren. 
Energiforbedringen vil for det meste udgøre en mindre 
del af den samlede arbejde og være billigere, fordi du 
alligevel skal i gang på taget.

FEBRUAR 2011

Tagpakke2

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

BEsKrivElsE Af PAKKEløsninG.................................................

BruG AllE fordElE .............................................................

AfKrYdsninGssKEMA..............................................................

sAlGsvÆrKTøJ.....................................................................

EKsEMPEl På finAnsiErinG......................................................

TilBudslisTE........................................................................

side 

side

side 

side

side

side

3

5

6

7

8

9

indHold

Tagpakke

TAGPAKKE
Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, tag med lav rejsning

5

Brug a
lle fordele

- i 
din dialog m

ed husejeren  

Videncenter fo
r e

nergib
esparelse

r i 
bygn

inger sk
aber vi

den om ko
nkre

te og p
raktis

ke muligh
eder fo

r a
t re

ducere energif
orbruget i 

bygn
inger.

FEBRUAR 2011

En sto
r d

el af husets v
arm

e forsv
inder ud ge

nnem taget. 

Efte
riso

lerin
g e

r d
erfo

r e
n rig

tig 
god in

veste
rin

g b
åde 

for bolige
r fra

 1960-1970´erne og endnu bedre for 

ældre bolige
r. U

d over a
t sp

are på energie
n er d

er e
n 

ræ
kke

 andre fo
rdele, so

m ofte
 ka

n ve
je endnu tu

ngere 

hos b
olige

jeren end de rent økonomiske
. D

isse
 ka

ldes d
e 

”ikk
e-økonomiske

 fakto
rer” eller non-energy

 benefits 

(ofte
 fo

rko
rte

t ti
l N

EB).

Bedre komfort 

Først 
og 

fre
mmest 

vil 
øget 

iso
lerin

g 
og 

ny, 
tæ

t 

dampspærre
 betyd

e et 
mindre varm

etab gennem 

lofte
t i 

bolige
n Det g

ive
r b

olige
jeren en fo

rbedrin
g a

f 

komforte
n, fo

rdi lo
fte

t b
live

r v
arm

ere. D
er o

pnås o
gså

 

mindre temperaturfo
rsk

elle mellem loft, 
væ

gge
 og g

ulv, 

og d
et m

edfører re
duceret tr

æk. 
Bolige

jere vil
 fø

le, a
t 

han/hun får e
t b

edre indeklim
a.

Hvis 
der væ

lge
s solva

rm
e, kan den hjæ

lpe til 
med 

opvarm
ningen af f.

eks.
 kæ

ldre eller flise
- og kl

inkegulve
, 

der e
llers v

ille
 fø

les k
olde at gå

 på om so
mmeren. 

En indsats f
or k

lim
aet 

Huset k
an holdes b

ehageligt
 va

rm
t m

ed mindre va
rm

e, 

idet d
er fo

rsv
inder m

indre ud til
 fu

gle
ne. D

et re
ducerer 

udgift
en til

 opvarm
ning o

g b
etyd

er s
amtid

ig, 
at h

uset 

forurener m
indre, id

et o
pvarm

ning i 
stø

rre
 eller m

indre 

omfang k
ræ

ver a
fbræ

nding a
f o

lie, g
as o

g k
ul (f

ossil
e 

bræ
ndsto

ffe
r). 

Ved at nedsæ
tte

 varm
ebehovet gør 

både husejer o
g h

åndvæ
rke

r n
oget g

odt fo
r k

lim
aet o

g 

nedsæ
tte

r C
O2 udledningen – 

hvert e
neste

 år i 
husets 

levetid
.

Det er også
 muligt

 at in
dbygg

e solce
ller i t

aget, s
å de ka

n 

producere str
øm til

 huset. S
olce

llernes le
vetid

 sva
rer på 

nuvæ
rende tid

spunkt 
cirk

a til
 til

bagebetalingst
iden, så

 

det b
egyn

der a
t ku

nne betale sig
.

naboeffe
kt

Bolige
jeren kan også

 sende et klim
avenligt

 sign
al 

til 
naboer og de øvrig

e omgiv
else

r ved at indbygg
e 

solva
rm

epaneler eller so
lce

ller i t
aget. M

ed solva
rm

e får 

bolige
jeren en sto

r d
el af si

t va
rm

e brugsv
and opvarm

et 

af so
len. 

frisk
 luft

Det 
er 

en fordel 
at 

indbygg
e ventila

tio
n med 

varm
egenvin

ding, 
i daglig

 tale kaldet ”genvex”, i 

forbindelse
 m

ed ta
gudskif

tningen. M
ed denne lø

sning, 

opnås k
onsta

nt u
dluftn

ing, 
dvs.

 altid
 re

n og f
risk

 lu
ft. 

Som sid
egevin

st f
jernes fu

gt i
 lufte

n, så
 problemer m

ed 

fugt,
 der k

ondenserer p
å ko

lde overflader e
ller i 

husets 

konstru
ktio

ner, ik
ke opstå

r.

Tag d
ialogen med kunden

Du kan bruge afkr
ydsningss

kemaerne fra
 Videncenter 

for e
nergib

esparelse
r i 

bygn
inger t

il a
t t

age dialogen 

med din ku
nde om, h

vilk
e energil

øsninger d
er a

ktu
elle 

for kundens hus. 
Forkla

r, hvad kunden får ud af at 

betale fo
r m

ere iso
lerin

g, 
solva

rm
e, v

entila
tio

nsanlæg 

mm. fr
em fo

r a
t g

ive
 et ti

lbud på den billig
ste

 løsning - 

nemlig 
kun at u

dskif
te ta

get.  

Det kan også
 væ

re en fordel at udarbejde et lille
 

oversla
g over, hvad den ekst

ra iso
lerin

g betyd
er for 

bolige
ns v

arm
eforbrug/udgift

. T
il d

et k
an du bruge de 

enkelte
 energil

øsninger fr
a Videncentre

t. S
å ka

n du få
 

gjo
rt k

unden opmærks
om på de mange ikk

e-økonomiske
 

fordele, o
g a

t d
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ste
 løsning h

er o
g n

u, k
an blive

 

den dyre
ste

 på læ
ngere sig

t. 

Opsummerin
g a

f fo
rdele fo

r h
usejeren 

økonomi 

• 
Lavere varm

eudgift
er, 

dvs.
 et stø

rre
 månedligt

 

rådigh
edsbeløb

• 
God investe

rin
g a

t st
arte

 med taget, d
a va

rm
e sti

ger 

op ad 

Komfort o
g in

deklim
a

• 
Bedre ko

mfort i
 bolige

n

• 
Bedre indeklim

a

• 
Stø

rre
 velvæ

re og mindre syg
dom som følge

 af 

bedre indeklim
a

• 
Iso

lerin
g m

od so
mmerhede, d

a iso
lerin

g o
gså

 holder 

varm
e ude

Klim
a/m

iljø

• 
Klim

arigt
ig i

ndsats v
ed at re

ducere CO2 udslip

• 
Syn

lige
 miljø

- 
og 

energir
igti

ge tilt
ag 

- 
f.e

ks.
 

solva
rm

epaneler e
ller so

lce
ller

Husets k
valite

t i 
øvrigt

• 
Huset st

ige
r i 

væ
rdi

• 
Mindre stø

j - 
iso

lerin
g e

r st
øjdæmpende (d

og m
ed 

en begræ
nset e

ffe
kt i

 ta
get)

• 
Et nyt 

tag kan ændre husets 
udseende, så det 

fre
mstå

r sm
ukke

re 

• 
Lette

re ve
dlige

holdelse
 og læ

ngere afsta
nd mellem 

vedlige
holdelse
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Giv husejeren go
d rå

dgiv
ning

Husejeren ved i mange tilf
ælde ikk

e ret meget om 

muligh
ederne for at gøre bolige

n mere energir
igti

g. 

Sandsyn
ligv

is v
il h

usejeren derfo
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ørge
 dig t

il r
åds. F

or 

at d
u ka

n yd
e den bedste

 rå
dgiv

ning, 
har V

idencenter 

for 
energib

esparelse
r 

i 
bygn

inger 
udarbejdet 

en 

pakke
løsning f

or e
nergir

igti
g t

agm
odernise

rin
g a

f h
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opført i
 1960-1970’erne. Pa

kke
løsningen ka

n også
 bruges 

på huse af andre årga
nge.

Energil
øsninger ti

l tr
e tagty

per 

Pakke
løsningen er delt o

p i d
e tre

 mest g
ængse

 tagty
per 

for h
use af d

en årga
ng, n

emlig

• 
Huse med fladt ta

g

• 
Huse med lav re

jsn
ing (u

udnytt
elig 

tagetage)

• 
Huse med høj re

jsn
ing (u

dnytt
elig 

tagetage)

For 
hver 

tagty
pe har 

Videncentre
t 

udarbejdet 

detalje
rede energil

øsninger, 
dvs.

 anvisn
inger 

på 

arbejder, 
der forbedrer bolige

n energim
æssig

t. 
 De 

vise
r, h

vordan de forsk
ellig

e ko
nstru

ktio
ner efte
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leres 

eller e
nergif

orbedres p
å anden vi

s i
 fo

rbindelse
 m

ed 

tagudskif
tning. 

En lette
re dialog

Til a
t le

tte
 dialogen med husejeren sti

ller V
idencentre

t 

tre
 hjæ

lpevæ
rkt

øjer ti
l din rå

digh
ed: 

• 
Et s

algsv
ærkt

øj, 
så du m

ed ko
rte

 fo
rkla

rin
ger o

g 

få ord ka
n vis

e husejeren, h
vilk

e punkte
r p

å huset 

energil
øsningerne handler om, og hvad der kan 

opnås m
ed de enkelte

 energil
øsninger. 

• 
Et 

afkr
ydsningss

kema 
over 

energil
øsningerne, 

hvor d
u sa

mmen m
ed husejeren sæ

tte
r k

ryd
s v

ed 

de lø
sninger, s

om husejeren ønske
r e

t t
ilbud på i 

forbindelse
 med udskif

tningen af ta
get.

• 
En udførlig

 tilb
udslis

te, der bruges som tje
klis

te 

for, a
t alle detalje

r b
live

r b
udgette

ret. T
ilbudslis

ten 

anvendes efte
r, at husejeren og du - ved hjæ

lp 

af 
afkr

ydsningss
kemaet- 

er 
blevet 

enige
 om, 

hvilk
e energil

øsninger der ska
l giv

es tilb
ud på. 

I tilb
udslis

ten optræ
der ydelse

rne i løsningerne 

punktv
is f

or hver energil
øsning, s

å der ka
n giv

es p
ris 

ud fra
 dette

. H
vis 

du udfyld
er ti

lbudslis
ten sa

mmen 

med husejeren, e
r d

er ik
ke tv

ivl 
om omfanget a

f 

arbejdet.

inspiratio
n 

• 
Til 

inspiratio
n for både dig 

og 
husejeren har 

Videncenter 
for 

energib
esparelse

r 
i 

bygn
inger 

desuden 
udarbejdet 

tre
 

ekse
mpler 

på 

kombinatio
ner 

af energil
øsninger 

og 
tilh

ørende 

finansie
rin

gsm
uligh

eder. 

• 
Desuden har Videncentre

t beskr
evet de fordele, 

som husejeren får 
komfortm

æssig
t 

ved at 

energim
odernise

re ta
get.

• 
På sig

t v
il p

akke
løsningen også

 indeholde fo
rsla

g t
il 

løsninger p
å arkit

ekto
niske

 problematikk
er, d

er k
an 

opstå
, n

år e
t ta

g e
nergim

odernise
res.

Hvor fi
nder d

u materia
let?

Den 
samlede 

pakke
løsning 

med 
energil

øsninger, 

salgsv
ærkt

øj, 
afkr

ydsningss
kema og 

tilb
udslis

te kan 

downloades fr
a Videncentre

ts h
jemmesid

e

www.bygg
erio

genergi.
dk  

Har d
u sp

ørgs
mål?

Kontakt V
idencenter fo

r e
nergib

esparelse
r i 

bygn
inger. V

i er kl
ar ti

l at h
jæ

lpe dig. 

Telefon: 72 20 22 55. 

Åben daglig
t fr

a kl.
 9-16, fr

edage fra
 9-14. 

Du ka
n også

 se
nde os e

n mail p
å 

info@bygg
erio

genergi.
dk.
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tag stå
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stø
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, m
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g f
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re.  

fordele for d
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• 
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lper d
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eregning

• 
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• 
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igti
gt 
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rre
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en inde i h

uset

• 
En lavere varm

eregning og i mange tilf
ælde et 

stø
rre

 månedligt
 rå
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edsbeløb 

• 
En bedre bolig 

med øget ko
mfort o

g b
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a 

• 
En bolig 

med va
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ere overflader o
g m

indre træ
k

• 
Et moderne tag, 

der energim
æssig

t lever op til 

nutid
ens e

ller fr
emtid
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rav. 

• 
Et h
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 sa
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fordele for k
lim

aet

• 
Reduceret fo

rbrug a
f fo

ssil
e bræ

ndsto
ffe

r (o
lie, ga

s 

og k
ul) ,

 dvs.
 mindre CO2 udledning
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n energim

æssig
t i 

forbindelse
 med tagudskif

tningen er, 
at det er det 

tid
spunkt,

 hvor d
et b

edst k
an betale sig
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usejeren. 

Energif
orbedrin

gen vil
 fo

r d
et m

este
 udgøre en mindre 

del af d
en sa

mlede arbejde og v
ære billig
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allig
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å ta
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Videncenter for energibesparelser i bygninger under Energistyrelsen skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.

iNFormatioNsaKtiviteter

Videncentret gennemfører mange forskellig-
artede informationsaktiviteter. De mest centrale 
er beskrevet nedenfor: 

indvielse af videncentret 

Den 25. marts 2009 indviede Klima- og energimi-
nister Connie Hedegaard officielt Videncenter for 
energibesparelser i bygninger. Det var en festlig 
begivenhed med stort fremmøde. Over 100 inte-
resserede fra byggebranchen, vidensinstitutioner 
og medier deltog, herunder 55 lærlinge fra Ros-
kilde tekniske skole, som quizzede på viden om 
energirenovering af bygninger. 

www.byggeriogenergi.dk

Hjemmesiden for Videncentret på adressen 
www.byggeriogenergi.dk blev første gang lanceret 
til centrets åbning den 5. januar 2009. siden er 
under løbende udvikling, efterhånden som Vi-
dencentret får flere og flere ’varer på hylden’ og 
sætter nye aktiviteter i gang. Der sker desuden en 
løbende opdatering bl.a. i takt med, at centrets 
energi- og pakkeløsninger udvikles og opdateres. 

Hjemmesiden har haft et stigende antal besøgen-
de til i slutningen af året at have 2.200 månedlige 
besøg. 

Det blev i 2009 besluttet at ændre hjemmesidens 
struktur og forside i forår/sommer 2010, idet den 
struktur, der passede ved opstart i 2008, ikke læn-
gere kan rumme alle Videncentrets tilbud. 
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Nyhedsbrev og nyheder

Hjemmesiden understøttes af udsendelsen af et 
elektronisk nyhedsbrev. Det udkommer efter be-
hov, når der er nyt at fortælle. i 2009 udkom det 
fire gange i hhv. april, juni, august og november. 

målet med nyhedsbrevet er at fortælle om Vi-
dencentrets ydelser og produkter, så modtagerne 
af nyhedsbrevet får mulighed for at bruge dem 
i deres videre arbejde med energibesparelser i 
bygninger. 

Nyhedsbrevet har haft en opadgående kurve for 
antallet af abonnenter med det resultat, at der 
ultimo 2009 var 898 abonnenter. 

For at formidle nyheder løbende har hjemmesi-
den desuden en nyhedssektion, hvor der ud over 
nyheder fra nyhedsbrevet lægges andre relevante 
nyheder op. 

pressekontakt

Videncentret servicerer pressen hurtigt og effek-
tivt, og vi bestræber os på at besvare alle hen-
vendelser fra pressen omgående for at undersøge 
deadline og behov. Herefter dirigeres journalisten 
til rette vedkommende, hvis der er behov for 
ekspertviden.

Der er i 2009 opnået ca. 90 artikler i byggefag-
blade, online såvel som trykt, og ca. 80 områder i 
dags- og distriktspressen.

Der udsendes løbende pressemeddelelser, når der 
er nyt at fortælle til pressen. i 2008-2009 blev der 
udsendt seks pressemeddelelser, heraf de tre om 
etableringen og åbningen af centret, og de tre an-
dre om tilbud fra Videncentret. Der blev leveret 
tolv særlige indlæg skræddersyet til forskellige 
fagblade. Nogle af disse indlæg blev initieret af 
Videncentret, mens andre blev udarbejdet efter 
henvendelse fra fagbladene. Vi har sågar givet 
input til en bog om klima og potentialer for at 

spare på energien og til virksomheder, som ønsker 
at gøre en indsats for at markedsføre energibe-
sparelser i bygninger. 

telefon og mailsupport

Videncentrets support er åben for såvel telefonisk 
som mail-henvendelser fra målgruppen af pro-
fessionelle aktører og modtog i 2009 over 1.900  
henvendelser.

Alle henvendelser registreres systematisk og be-
nyttes som udgangspunkt for den løbende tilret-
ning og opdatering af Videncentrets hjemmeside. 
målet er, at hjemmesiden på sigt udgør den pri-
mære indgang til information, råd og vejledning 
fra Videncentret.    

i forbindelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens 
renoveringspulje deltog Videncenter for energi-
besparelser i bygninger ekstraordinært med en 
særlig indsats som supplerende telefonbackup for 
Erhvervs- og Byggestyrelsens tilskudssekretariat.
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UDDaNNelse oG arraNGemeNter

energivejlederuddannelsen

Et eksempel på et implementeringsforløb i Vi-
dencentret er, at centret med udgangspunkt i de 
øvrige aktiviteter medvirkede  til udarbejdelse af 
undervisningsmateriale til Energivejlederuddan-
nelsen. Det er et tværfagligt initiativ, som støt-
tes af Energistyrelsen og drives af Dansk Byggeri, 
tekniq, teknologisk institut og Energitjenesten. 
Energivejlederuddannelsen skal medvirke til at 
opkvalificere håndværkere til at kunne vejlede om 
energibesparende løsningsmuligheder, teknolo-
gier og produkter. En del af undervisningen tager 
udgangspunkt i energiløsningerne fra Videncenter 
for energibesparelser i bygninger, som også vare-
tager dele af undervisningen på energivejlederud-
dannelsen, som i 2009 uddannede 150 personer.

øvrige uddannelser

Uddannelse blev hen over 2009 i stigende grad en 
central aktivitet for Videncenter for energibespa-
relser i bygninger. 

Ud over at medvirke ved energivejlederuddannel-
sen varetog vi i 2009 bl.a.: 
• Undervisning af håndværkere på EUC middel-

fart på kursus baseret på energiløsningerne. 
• Udvikling af kurset Energioptimering af boli-

ger til Byggeriets Uddannelser, som udbydes 
til efteruddannelse af bygningshåndværkere. 
Videncentret har udarbejdet kursusmaterialer 
og afholder kurser for faglærere i  Roskilde og 
Hjørring. Dette kursus vil herudover også blive 
udbudt som efteruddannelseskursus og indgå 
som valgfrit fag i lærlingeuddannelsen. 

• seks kurser for Håndværksrådet.

med udgangspunkt i de udviklede materialer er 
der planlagt en række uddannelsesaktiviteter i 
2010.

arrangementer, netværksmøder og workshops

Videncenter for energibesparelser i bygninger har 
været ude, i marken, over 80 gange i 2009 for at 
holde indlæg og deltage i dialog ved forskellige 
netværksmøder, faglige arrangementer, gå-hjem 
møder o.l. 

Der er meget stor bredde i de aktører, vi har sam-
arbejdet med om dette. Nogle eksempler er mes-
ser, brancheorganisationer, skoler, NGO’er, grossi-
ster, finansieringsinstitutter og energiselskaber. 

Denne aktivitet er forankret i Videncentrets 
netværksstrategi, hvor vi arbejder for at sprede 
vores viden og motivere andre aktører til at gøre 
forskellige tiltag over for byggebranche, bygnings-
ejere og boligejere. 

målet er at skabe medejerskab og engagement i 
forhold til at få aktiveret det store uudnyttede 
energisparepotentiale, der er i eksisterende byg-
ninger.  

Videncentret afholdt desuden i 2009 en workshop 
om finansieringsløsninger som et led i centrets 
aktiviteter om finansiering. Workshoppen tog hul 
på diskussionen om husejernes muligheder for 
finansiering – i dag og i fremtiden. Rapporten fra 
workshoppen kan findes på Videncentrets hjem-
meside.

ENERGIVEJLEDEREN VEJLEDER OM ALLE BESPARELSESMULIGHEDER 

En energivejleder er en håndværker, som har uddannet sig til at kunne 

vejlede bredt og tværfagligt om de tekniske muligheder for at spare energi i 

bygninger. En uddannet energivejleder er dermed i stand til at spotte, hvor 

der i den konkrete bygning er energibesparelsespotentialer. 

Dermed får boligejere og ejere af mindre erhvervsbygninger adgang til vej-

ledning om energibesparelser ud fra en helhedsvurdering, i stedet for at se 

på enkelte komponenter eller bygningsdele hver for sig. 

En energivejleder kan som sit primære arbejdsområde have enten installa-

tioner eller klimaskærmen, det vil sige vinduer, tag mv. Ved hjælp af energi-

vejlederuddannelsen har han suppleret sine byggetekniske kompetencer 

inden for sit fagområde med viden, der gør det muligt at vejlede på tværs 

om energibesparende løsningsmuligheder, teknologier og produkter. Det vil 

sige, at vejledningen både omfatter løsningsmuligheder inden for håndvær-

kerens eget fag og andre byggefag. 
Energivejlederen er uddannet til at samarbejde med andre fagentreprenører 

og underentreprenører om renoveringsprojekter, der dækker flere fagområ-

der og sikrer ejeren af bygningen en energioptimal løsning.

FÅ PROFESSIONEL ENERGIVEJLEDNING FØR DU RENOVERER DIT HUS 

Ejer du en mindre bygning eller bolig, der skal renoveres, eller synes du, 

energiregningen er for høj? Så er det en god ide at starte med at kontakte en 

energivejleder. Energivejlederen er en håndværker, som ud over at arbejde 

inden for sit eget byggetekniske område er i stand til at vurdere bygningen 

som helhed: Hvor kan der sættes ind for at spare på energien? 

En energivejleder kan give et godt overblik over de mange forskellige mu-

ligheder som f.eks. en kedeludskiftning, solvarmeinstallation, udskiftning 

af vinduer eller efterisolering. Energivejlederen er dermed en nyttig dia-

logpartner til at skabe et beslutningsgrundlag for, hvad der kan gøres i din 

ejendom.

Energivejlederen kan være med til at vurdere, hvilke tiltag der især vil 

kunne forbedre varmeøkonomien, og hvordan man kommer videre. Han vil 

også kunne vurdere, om problemer med træk vil forsvinde, hvis der installe-

res gulvvarme, eller om trækken kommer fra et dårligt isoleret vinduesparti? 

Hvis du overvejer at renovere din bolig, er det næsten altid en rigtig god 

forretning samtidig at energirenovere – også dette kan energivejlederen give 

råd om. Endelig kan energivejlederen hjælpe med at udføre energiforbedrin-

gerne.

FÅ PROFESSIONEL ENERGIVEJLEDNING FØR DU RENOVERER DIT HUS 

Ejer du en mindre bygning eller bolig, der skal renoveres, eller synes du, 

energiregningen er for høj? Så er det en god ide at starte med at kontakte en 

energivejleder. Energivejlederen er en håndværker, som ud over at arbejde 

inden for sit eget byggetekniske område er i stand til at vurdere bygningen 

som helhed: Hvor kan der sættes ind for at spare på energien? 

En energivejleder kan give et godt overblik over de mange forskellige mu-

ligheder som f.eks. en kedeludskiftning, solvarmeinstallation, udskiftning 

af vinduer eller efterisolering. Energivejlederen er dermed en nyttig dia-

logpartner til at skabe et beslutningsgrundlag for, hvad der kan gøres i din 

ejendom.

Energivejlederen kan være med til at vurdere, hvilke tiltag der især vil 

kunne forbedre varmeøkonomien, og hvordan man kommer videre. Han vil 

også kunne vurdere, om problemer med træk vil forsvinde, hvis der installe-

res gulvvarme, eller om trækken kommer fra et dårligt isoleret vinduesparti? 

Hvis du overvejer at renovere din bolig, er det næsten altid en rigtig god 

forretning samtidig at energirenovere – også dette kan energivejlederen give 

råd om. Endelig kan energivejlederen hjælpe med at udføre energiforbedrin-

gerne.

BRUG EN 
ENERGIVEJLEDER 

Professionel vejledning til husejere om energirenovering
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arbejdsprogram 2010
Videncentrets samlede arbejdsprogram kan findes 
på centrets hjemmeside, www.byggeriogenergi.dk 

Nedenfor nævnes udvalgte aktivitetsområder:

mÅlGrUppeN UDviDes 

i 2009 fokuserede Videncentret primært på hånd-
værkere, entreprenører og installatører. i 2010 
udvides fokusområdet til rådgivere, energikon-
sulenter og leverandører til bygge- og installa-
tionsbranchen. i centrets sekundære målgruppe 
fokuseres på miljø- og driftsansvarlige, almennyt-
tige boligselskaber, bygningsejere og bygningsfor-
valtere. 

eNFamiliehUse, FiNaNsieriNGs-
iNstitUtter oG ejeNDomsmæGlere

Næsten 50 % af det samlede energisparepoten-
tiale i bygninger ligger i enfamiliehuse. Videncen-
tret har derfor fortsat fokus på enfamiliehuse og 
udvikler yderligere energi- og pakkeløsninger på 
dette område. Herudover vil Videncentret bidrage 
med udvikling af undervisningsmateriale til efter-
uddannelse i energivejledning og -renovering.

Videncentrets barriereundersøgelse og en work-
shop i 2009 identificerede en række barrierer 
i forhold til finansieringsinstitutterne.  Der vil 
i samarbejde med finansieringsinstitutter blive 
udviklet og formidlet en ’procesguide’ for energi-
besparelser, målrettet bankernes boligrådgivere. 
Ejendomsmæglerne er finansieringsformidlere i 
forhold til købere og har også en rolle i forhold til 
energimærkningen. Videncentret vil derfor un-
dersøge mulighederne for at involvere ejendoms-
mæglerne i forhold til finansiering af energispare-
forslag i energimærkerne.

sKoler/iNstitUtioNer oG 
BoliGejeNDomme

Videncentrets barriereundersøgelse opdateres i 
forhold til de større ejendomme, således at barri-
erer og virkemidler for at gennemføre besparelser 
i bygninger i kommuner, boligselskaber og etage-
ejendomme belyses. 

Der iværksættes aktiviteter for udvikling af 
energi- og pakkeløsninger på klimaskærm og in-
stallationer. 

typiske varmecentralers opbygning, ældre byg-
ningsautomatik samt systemer for energistyring 
integreret i bygningens drift er nogle af de om-
råder, hvor besparelsespotentialet undersøges 
nærmere i 2010 med henblik på at udvikle formid-
lingsmateriale til energi- og driftsansvarlige. 

ByGNiNGsreGlemeNtet

Bygningsreglementet står overfor en revision i 
2010. Det forventes, at der vil blive et behov for, 
at Videncentret udvikler materiale/værktøjer 
i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen, 
som belyser de skærpede regler på området og 
fortsat inddrager området som en naturlig del af 
centerets telefonrådgivning for de professionelle 
aktører.

i en undersøgelse, Videncentret gennemførte i 
2009, blev det påvist, at der er flere udfordringer 
i forbindelse med formidling af lovgivning til byg-
gebranchen. Bl.a. opleves de nuværende regler 
for renovering som svære at fortolke, og der ef-
terlyses en konvertering af tekniske krav i BR08 og 
underliggende standarder til størrelser. Det er en 
informationsopgave, som Videncentret vil under-
støtte i 2010. 
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aKtiv KommUNiKatioNs- 
oG FormiDliNGsiNDsats

Et af Videncentrets mål er, at de udviklede værk-
tøjer og materialer anvendes bredt af branchen, 
og at dette vil afstedkomme øget aktivitet for 
telefontjenesten og hjemmesiden.

Formidlingen fortsætter af samme spor som i 
2009, og centrets medarbejdere vil fortsat være 
udfarende og opsøgende overfor målgrupperne. 
Direkte samarbejde med målgruppens professio-
nelle aktører vil blive vægtet højt. 

Videncentret vil forsøgsvis ændre den traditionel-
le markedsføring af de udviklede materialer.  med 
de relativt snævre økonomiske rammer, der er 
givet for direkte markedsføring, er det nødvendigt 
med et aktivt samarbejde med bl.a. grossisterne 
og energiselskaber. som eksempel kan nævnes, 
at der allerede er indgået aftale med en større 
tømmerhandlerkæde om fælles markedsføring af 
energi- og pakkeløsninger til deres professionelle 
kunder. tømmerhandlerkæden bidrager til imple-
menteringen af energiløsningerne via sin kontakt 
til håndværkerne, mens Videncentret bidrager 
med den tekniske specialviden. 

Kurserne til energivejlederne videreføres sammen 
med Dansk Byggeri, tEKNiQ, Energitjenesten og 
teknologisk institut. Det forventes desuden, at 
den positive udvikling med at udbygge kursussam-
arbejdet med AmU-centrerne fortsætter i 2010. 
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om videncenter for energibesparelser i bygninger

Videncenter for energibesparelser i bygninger samler og formidler viden om konkrete 
og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.
 
Vores mission er at servicere byggeriets parter og medvirke til, at de opnår styrkede 
kvalifikationer og incitamenter til at gennemføre energibesparende tiltag i bygninger. 

Vi samler al viden om energibesparelser i bygninger ét sted til glæde for byggebran-
chens professionelle aktører. Vores tilbud omfatter bl.a. vejledning og uddannelse 
samt udvikling af værktøjer og effektive energi- og pakkeløsninger. 


