
VEB handlingsplan for 
udviklingsaktiviteter 2016

September 2016



 
  

2 
 

 

Indhold	
INDLEDNING ...................................................................................................... 3	

MÅLSÆTNINGER ................................................................................................. 4	

MÅLGRUPPEN .................................................................................................... 4	

FOKUSOMRÅDER ................................................................................................. 4	

STRATEGI ......................................................................................................... 5	

UDVIKLINGSAKTIVITETER ....................................................................................... 6	

1. Behovsafdækning samt strategisk oplæg om etageejendomme i 2017-2018 .................... 6	

2. Energiløsninger til klimaskærm i etageejendomme: Otte emner ................................. 7	

3. Energiløsning til installationer i etageejendomme: LED belysning og styringer  til gange og 
fællesarealer ................................................................................................. 8	

4. Screening af markedet for komponenter og systemløsninger til ventilation i boliger med 
henblik på at udarbejde en ventilationsguide i 2017 ................................................... 9	

5. Vejledning om renovering og performancetest af varmeinstallationer i etageejendomme .. 10	

6. Vejledning om renovering og performancetest af ventilationsanlæg i etageejendomme .... 11	

7. Energiløsning til enfamiliehuse: Udskiftning af naturgaskedel til gashybridvarmepumpe ... 12	

8. Energiløsning til enfamiliehuse: Efterisolering af terrændæk oppefra i enfamiliehuse ...... 13	

9. Fugtberegneren version 2.0 ............................................................................ 14	

10. Innovation i byggeriet: Forskningsresultater og trends ........................................... 15	

11. Øget synlighed på sociale medier og i fagpressen ................................................. 16	

12. Udvikling af fagspecifikke kurser om fugt og ventilation ........................................ 17	

13. Udvikling af kursusmodul for efteruddannelse af installatører, der arbejder med VE ...... 18	

TIDSPLAN FOR UDVIKLINGSAKTIVITETERNE ................................................................ 19	

 

 

 
  



 
  

3 
 

 

 

 

 

INDLEDNING 
Der er med udgangspunkt i aftalen om udmøntning af energireserven af 22. december 2015 afsat 
bevilling til at videreføre Videncenter for Energibesparelser i Bygninger (VEB). Det nye VEB vil 
bygge videre på de mål og resultater, der blev opnået i perioden 2008-2015. Til formålet er der 
afsat 4.000.000 kroner ex. moms i 2. halvår 2016 og 5.000.000 kroner ex. moms årligt i årene 
2017-2018. 

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

Denne handlingsplan beskriver de konkrete udviklingsaktiviteter for VEB i 2. halvår 2016.  
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MÅLSÆTNINGER 
VEB’s målsætninger er at:  

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

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

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

• Understøtte implementeringen af Bygningsreglementets energikrav 
 

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

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

• Skabe en fælles indgang for byggeriets aktører til værktøjer og løsninger til at opnå 
energibesparelser i bygninger 
 

• Bygge bro mellem bygge- og installationsbranchen og den viden, som understøtter strategien 
på energirenoveringsområdet 
 

• Deltage aktivt i koordineringen og videndeling med husejere/bygningsejernes videncentre 
omkring formidling mv. 

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

FOKUSOMRÅDER 
Materialer, løsninger og værktøjer handler primært om energirenovering af bygninger til privat 
beboelse, herunder enfamiliehuse og etageejendomme. Dette baserer sig på 
potentialeundersøgelser, som viser, at det største besparelsespotentiale findes i bygninger til 
beboelse. I 2016 vil der blive sat særligt fokus på større renoveringer og drift af større 
ejendomme, fordi segmentet ikke er dækket så godt ind af VEB materialer, som det er tilfældet 
med enfamiliehuse, og fordi der i de senere år er kommet en stigende interesse for at 
gennemføre energirenoveringsopgaver i etageejendomme. 
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Uddannelsesinstitutionerne skal ifølge Energistyrelsens opgavebeskrivelse for Videncentret have 
særligt fokus, fx ved at der løbende iværksættes initiativer, hvor VEB’s løsninger og materialer 
kan indgå som et supplement i undervisningen om energieffektivisering i bygninger. 

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

For at udbrede viden om energirenovering har VEB behov for et tæt samarbejde med myndig-
heder, byggeriets organisationer og andre aktører, der arbejder for energibesparelser i bygnin-
ger. Et stærkt netværk er helt afgørende både med hensyn til at identificere og afdække de 
konkrete og latente behov for ny viden og med hensyn til at formidle outputtet. 

VEB har hidtil arbejdet ud fra en netværksstrategi og herigennem opnået gode resultater. Derfor 
er det fortsat et centralt indsatsområde at opbygge, udbygge og vedligeholde et godt og engage-
ret netværk. 

Kompetenceopbygning og materialer 

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

Videncentret arbejder i 2016 fortsat med at opgradere energikompetencerne i byggeriet ved at 
stille endnu flere materialer og værktøjer og mere viden til rådighed til opkvalificering. De 
udviklede materialer og værktøjer skal være praktisk anvendelige i dagligdagen for håndværkere 
og rådgivere, men også kunne benyttes som baggrundsmaterialer for undervisning. 
 
Formidling og informationsaktiviteter 

Det langsigtede mål er, at VEB’s formidlingsindsats understøtter og øger brugen af VEB’s mate-
rialer og værktøjer samt støtter op om Energistyrelsens materialer og værktøjer. Herunder 
blandt andet bygningsguiden, casebanken, det digitale energimærke, BedreBolig mv. Desuden 
skal der ske en generel VEB formidling af viden om energibesparelser i bygninger til de 
professionelle aktører. 

Videncentret vil med nye værktøjer, materialer og hjemmesiden ByggeriOgEnergi.dk fortsat ar-
bejde for at lette målgruppens informationssøgning i forbindelse med energirenoveringsopgaver.  

Derudover vil Videncentret i 2016 iværksætte formidlingsinitiativer på flere digitale medier.  
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UDVIKLINGSAKTIVITETER 
 

Nedenfor følger en beskrivelse af VEB’s 13 forskellige udviklingsaktiviteter for 2. halvår 2016: 

1. Behovsafdækning samt strategisk oplæg om etageejendomme i 2017-2018 
 

Aktivitetens relevans: VEB vil i den nye periode fra 2016-2018 have øget fokus på 
etageejendomme. Som platform for denne indsats er der brug for at kende målgruppens behov 
for løsninger, guider og værktøjer til at øge realiseringen af energibesparelser i 
etageejendomme. VEB vil til det formål gennemføre en mindre behovsundersøgelse blandt ejere 
og større administratorer af etageejendomme. Vi vil herved lægge grundlaget for VEB’s 
udviklingsarbejde i 2017-2018 for etageejendomme. VEB’s tidligere arbejde med 
energigranskning vil blive brugt som baggrundsmateriale for det videre arbejde. 

Ansvarlig for opgaven:  
KommunikationsKompagniet A/S i team med Viegand Maagøe og Teknologisk Institut. 

Opgavebeskrivelse: 
Der gennemføres en undersøgelse blandet bygherrer og ejendomsadministratorer for at få input 
til, hvad de mener, byggebranchen mangler for at kunne indfri krav om bedre bygninger, der 
energimæssigt og indeklimamæssigt er i top. Vi vil identificere relevante interviewpersoner 
blandt bygherrer og ejendomsadministratorer, som har et tilstrækkeligt indblik i projekternes 
processer til at kunne udpege byggebranchens behov.  

Leverance: 
Leverancerne er:  
 

• Desk research, som screener eksisterende analyser om behovet.  
• Interviews blandt 15-20 bygningsejere og større ejendomsadministratorer (interview forde-

les på mindre målgrupper, som defineres). Interviewene vil så vidt muligt være personlige 
og foregå hos interviewpersonerne (nogle interviewpersoner vil foretrække tele-
foninterview). Der vil blive udarbejdet en overordnet spørgeguide. Den vil stille skarpt på at 
indsamle interviewpersonernes erfaringer og læringspunkter fra renoveringsprocesser, der 
inkluderer energi- og indeklimaforbedringer. Hvert interview vil blive opsamlet i et resumé. 

• Et kort konkluderende strategisk oplæg, der giver input til, hvordan udviklingsbudgettet i 
2017 og 2018 anvendes bedst muligt i forhold til etageejendomme. 
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2. Energiløsninger til klimaskærm i etageejendomme: Otte emner 

Aktivitetens relevans: 
Der foregår en del energirenovering af etageejendomme i disse år. For at understøtte dette for 
både rådgivere og udførende udarbejder VEB otte nye energiløsninger om klimaskærmen. 
Energiløsningerne er prioriteret, så de afspejler typiske renoveringsarbejder i etageejendomme. 
 
Ansvarlig for opgaven:  
Teknologisk Institut i team med SBI og KommunikationsKompagniet. 

Opgavebeskrivelse:  
De nye energiløsninger udarbejdes med udgangspunkt i VEB guiden: ”Energirenovering af klima-
skærm – større bygninger”; de eksisterende energiløsninger for klimaskærmen i etageejen-
domme og enfamiliehuse; samt tegninger over etageejendomme gennem tiderne fra hjemme-
siderne Danske Bygningsmodeller og Dansk Byggeskik.  

I forbindelse med de nye energiløsninger udformes der dokumentationsmateriale, som beskriver 
forudsætningerne for de fremkomne beregninger, anvendte U-værdier, temperaturer, brugstider 
m.m. Specifikt for beregning af U-værdierne i energiløsningerne drøftes forudsætninger for disse 
i forhold til forudsætningerne, der ligger til grund for U-værdierne i ”Håndbog for 
energikonsulenter” samt besparelsesberegneren. Dette gøres for på sigt at ”ensarte” 
beregninger af besparelsespotentialet, når det gælder U-værdier.    

Leverance: 
Der udarbejdes otte energiløsninger: 

• Efterisolering af fladt tag 
• Efterisolering af loft 
• Efterisolering af skråvæg - udefra 
• Efterisolering af skunk 
• Udvendig efterisolering af væg med hulmur (dækker også nedrivning af eksisterende for-

mur) 
• Hulmursisolering 
• Udvendig efterisolering af let ydervæg 
• Indvendig efterisolering af let ydervæg 

 
Alle energiløsninger udvikles efter den nuværende skabelon for energiløsninger og udgives som 
pdf-filer, der vil kunne downloades fra www.ByggeriOgEnergi.dk. Skitsetegninger leveres, så de 
også kan downloades særskilt som CAD, REVIT eller pdf. Desuden samles alle energiløsninger for 
etageejendomme i et katalog, inkl. de nye løsninger og de 16, som allerede findes. 
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3. Energiløsning til installationer i etageejendomme: LED belysning og styringer  
til gange og fællesarealer 
 

Aktivitetens relevans: 
Udbredelsen af LED belysning er i hastig vækst. Der er mange anvendelsesformer for LED og gode 
muligheder for styring af belysningsniveauet og tænd/sluk funktioner. Det er imidlertid vigtigt, 
at man anvender lyskilder og styringer, der passer sammen og er tilpasset formålet med korrekt 
belysningsniveau mv. for at opnå størst mulig energieffektivitet og levetid på anlægget samt en 
god totaløkonomi.  

Ansvarlig for opgaven: Teknologisk Institut i team med Viegand Maagøe. 

Opgavebeskrivelse:  
Der udvikles en energiløsning specifikt rettet mod udskiftning af traditionelle belysningsanlæg, 
som anvendes i gange og fællesarealer, eksempelvis udskiftning af ældre lysrør til LED-
armaturer. Energiløsningen vil også beskrive forskellige styringsprincipper og løsninger til LED.  

Leverance: 

• En energiløsning, der tager udgangspunkt i den nuværende skabelon for energiløsninger til 
etageejendomme og leveres som pdf fil, der kan downloades fra www.ByggeriOgEnergi.dk. 
 

• Skitsetegninger leveres, så de ligeledes kan downloades særskilt som CAD, REVIT eller pdf. 
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4. Screening af markedet for komponenter og systemløsninger til ventilation i boliger med 
henblik på at udarbejde en ventilationsguide i 2017 
 

Aktivitetens relevans: 
I takt med at bygningernes klimaskærm renoveres og tætnes, øges behovet for, at 
rumventilation og indeklimaet fungerer tilfredsstillende og energieffektivt for bygningens 
brugere. 

Der er de simple ventilationsløsninger med aftrækskanaler i facaden til hvert rum og deciderede 
mekaniske ventilationsanlæg med kanaler og varmegenvinding eller hybridventilation. Men 
derudover er der i de senere år kommet en række produkter på markedet, hvor 
ventilationskomponenter kombineres og integreres i eksempelvis vinduet eller som en løsning i 
facaden med både indblæsning og afkast i samme kanal. Da det er særdeles vigtigt med en høj 
kvalitet af det atmosfæriske indeklima efter renovering og tætning af klimaskærm, er det vigtig 
at de professionelle i branchen vælger gode, robuste løsninger til at sikre ventilation og 
energieffektivitet. Der er et stort behov for at formilde uvildig viden om disse forskellige 
produkters egenskaber i forhold til ventilation og at sætte dem i relation til den samlede 
energieffektivitet.  

I 2016 foretages en screening af markedet for ventilation og kombinerede systemløsninger.  

Baseret på en mindre analyse af produkternes dokumentation og VEB’s faglige vurdering 
besluttes det, hvilke der er egnede til at indgå i VEB’s Ventilationsguide i 2017. Guiden skal 
kunne bruges som opslagsværk og værktøj for valg af ventilationsløsning.  

Ansvarlig for opgaven:  
SBI og DTU 

Opgavebeskrivelse:  
Det dokumentationsmateriale, der foreligger, gennemgås med henblik på at kunne beskrive 
løsningen senere i VEB’s Ventilationsguiden 2017. Beskrivelsen tænkes at beskrive et evt. 
energibesparelsespotentiale, men det er ikke umiddelbart hensigten at udarbejde egentlige 
energiløsninger.  

Leverance: 
Der udarbejdes et udredningsnotat med anbefalinger til Ventilationsguiden eller energiløsninger.  
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5. Vejledning om renovering og performancetest af varmeinstallationer i etageejendomme 
 
Aktivitetens relevans: 
I forbindelse med udbudte renoveringsopgaver oplever de udførende virksomheder, at udbuds-
materialet i forbindelse med renoveringer ofte er meget overordnet beskrevet og ikke konkret 
nok. Især i forbindelse med funktionsudbud opstår der ofte misforståelser mellem bygherreråd-
giveren og de udførende virksomheder. Funktionsudbud baserer sig på opstillede funktionskrav 
til den leverede ydelse i stedet for at beskrive krav til de aktiviteter, der skal føre til leveringen 
af ydelsen – fx at varmeanlægget skal renoveres og udføres, så energiøkonomisk drift opnås,   
fremfor en præcis beskrivelse af hvordan varmeinstallationen skal renoveres.   
 
Samtidig vil der i stigende omfang blive stillet krav fra bygherren om, at der skal udføres per-
formancetest især for bygningsinstallationernes ydelse, energieffektivitet, styring og regulering i 
forbindelse med afleveringsforretningen – også i forbindelse med renovering.  
 
Performancetest af bygningsinstallationer er en forholdsvis ny disciplin, som kun få rådgivere og 
installationsvirksomheder har erfaring med. VEB ønsker at styrke kompetencerne på dette felt til 
gavn for bygherrer, bygherrerådgivere og udførende virksomheder. Sigtet er, at der på denne 
måde lokaliseres, visualiseres og udbedres langt flere fejl inden ibrugtagning, hvorved 
bygningsejeren realiserer flere energibesparelser gennem optimeret drift. Performancetest 
hænger tæt sammen med commissioning, og denne sammenhæng vil blive beskrevet.  
 
Ansvarlig for opgaven:  
Teknologisk Institut i team med Viegand Maagøe og KommunikationsKompagniet. 

Opgavebeskrivelse:  
Opgaven indledes med at nedsætte en ekstern arbejdsgruppe bestående af bygherrer, rådgivere 
og installatører samt brancheforeningen TEKNIQ. På mødet identificeres og drøftes de væsentlig-
ste problemstillinger og udfordringer, der skal løses for dels at minimere fejl og dels at sikre en 
god renoveringsproces. Gruppens opgave bliver at udforme en disposition, som VEB efter-
følgende udarbejder materiale efter. Gruppen kommenterer på indholdet og giver anbefalinger 
til, hvordan materialet bedst formidles og anvendes. 
 
Leverance: 
Materialet skal kunne anvendes bredt som opslagsværk samt indgå i undervisningssammenhænge 
i installationsbranchen. Form for materialet drøftes og afklares med arbejdsgruppen. 
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6. Vejledning om renovering og performancetest af ventilationsanlæg i etageejendomme 
 
Aktivitetens relevans: 
I forbindelse med udbudte renoveringsopgaver oplever de udførende virksomheder, at udbuds-
materialet ved renoveringer ofte er meget overordnet beskrevet og ikke konkret nok. Især i for-
bindelse med funktionsudbud opstår der ofte misforståelser mellem bygherrerådgiveren og de 
udførende virksomheder. Funktionsudbud opstiller funktionskrav til den leverede ydelse i stedet 
for at beskrive krav til de aktiviteter, der skal føre til levering af ydelsen – fx at der skal være 
0,30 l/s pr. m2 i luftskifte fremfor en præcis beskrivelse af en ønsket ventilationsløsning.  
 
Samtidig vil der i stigende omfang komme krav fra bygherrer om performancetest på især venti-
lationsanlæggenes ydelse, energieffektivitet, styring og regulering i forbindelse med afleverings-
forretningen – også i forbindelse med renovering.  
 
Performancetest af bygningsinstallationer er en forholdsvis ny disciplin, som kun få rådgivere og 
installationsvirksomheder har erfaring med. VEB ønsker at styrke kompetencerne på dette felt til 
gavn for bygherrer, bygherrerådgivere og udførende virksomheder. Sigtet er, at der på denne 
måde lokaliseres, visualiseres og udbedres langt flere fejl inden ibrugtagning, hvorved 
bygningsejeren realiserer flere energibesparelser gennem optimeret drift. Performancetest 
hænger tæt sammen med commissioning, og denne sammenhæng vil blive beskrevet.  
 
Ansvarlig for opgaven: 
Teknologisk Institut i team med Viegand Maagøe og KommunikationsKompagniet. 

Opgavebeskrivelse:  
Opgaven indledes med at nedsætte en ekstern arbejdsgruppe bestående af bygherrer, rådgivere 
og Installatører samt brancheforeningen FAV (Foreningen af Ventilationsfabrikanter) På mødet 
identificeres og drøftes de væsentligste problemstillinger og udfordringer, der skal løses for dels 
at minimere fejl og dels at sikre en god renoveringsproces. Gruppens opgave bliver at udforme 
en disposition, som VEB efterfølgende udarbejder materiale efter. Gruppen kommenterer på 
indholdet og giver anbefalinger til, hvordan materialet bedst formidles og anvendes. 
 
Leverance: 
Materialet skal kunne anvendes bredt som opslagsværk samt indgå i undervisningssammenhænge 
for rådgivere, der arbejder med at udarbejde udbudsmateriale til renovering af ventila-
tionsanlæg i etageejendomme samt personer i installationsfirmaer, som varetager beregninger 
og afgiver tilbud på renoveringsopgaver for ventilationsanlæg. Form for materialet drøftes og af-
klares med arbejdsgruppen. 
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7. Energiløsning til enfamiliehuse: Udskiftning af naturgaskedel til gashybridvarmepumpe  

Aktivitetens relevans: 
Videncenter for Energibesparelser i Bygninger udvikler en energiløsning, der kan styrke installa-
tørers og rådgiveres dialog med boligejerne om gashybridvarmepumper. Det sker på linje med de 
øvrige energiløsninger fra VEB. Energiløsningen kan tjene som et afsæt for den kommende mar-
kedsføring af gashybridvarmepumper fra Energistyrelsens side og understøtter dermed den natio-
nale indsats for at fremme gashybridvarmepumper.  

Ansvarlig for opgaven: Teknologisk Institut i team med KommunikationsKompagniet.  

Opgavebeskrivelse:  
I samarbejde med Dansk Gasteknisk Center (DGC) og erfagruppen for gashybridvarmepumper 
udvikles der en energiløsning med titlen ”Udskiftning af naturgaskedel til gashybridvarme-
pumpe”. 

Leverance: 

• En energiløsning, der udvikles efter den nuværende skabelon for energiløsninger som pdf-fil, 
der kan downloades fra www.ByggeriOgEnergi.dk. 

 
• Skitsetegninger leveres, så de også kan downloades særskilt som CAD, REVIT eller pdf. 
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8. Energiløsning til enfamiliehuse: Efterisolering af terrændæk oppefra i enfamiliehuse 

Aktivitetens relevans: 
Efterisolering af terrændæk oppefra er en løsning, som ofte giver anledning til spørgsmål bl.a. 
til VEB’s hotline. Energiløsningen udvikles for at opfylde dette informationsbehov.  

Udføres løsningen korrekt, vil husejeren udover energibesparelser opleve mærkbare komfort-
forbedring i form af lunere gulve. Ligeledes nedsættes risikoen for opstigende radon.   
 
Ansvarlig for opgaven:  
Teknologisk Institut i team med SBi og KommunikationsKompagniet.  

Opgavebeskrivelse:  
Med udgangspunkt i de eksisterende energiløsninger udvikles der en energiløsning med titlen 
”Efterisolering af terrændæk oppefra”.  

Leverance: 

• En energiløsning, der udvikles efter den nuværende skabelon for energiløsninger som pdf-fil, 
der kan downloades fra www.ByggeriOgEnergi.dk. 
 

• Skitsetegninger leveres, så de også kan downloades særskilt som CAD, REVIT eller pdf. 
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9. Fugtberegneren version 2.0 

Aktivitetens relevans: 
Bygningshåndværkere og andre professionelle indenfor byggeriet støder ofte på spørgsmål, om 
efterisolering kan medføre fugtproblemer. Til at hjælpe håndværkere og andre med at besvare 
disse spørgsmål har VEB udviklet værtøjet ”Fugtberegneren”, som vejleder håndværkeren, om 
en efterisoleringsløsning er fugtteknisk i orden at udføre for loft- og tagkonstruktioner samt 
ydervægge.  

Efterisoleringstykkelsen og isoleringsmaterialet i beregningen kan vælges frit ud fra en række 
standardvalg. Inspiration til det ønskede efterisoleringsniveau (minimum eller lavenergi) kan 
hentes i VEB’s energiløsninger. 

Fugtberegneren kan alene bruges til at vurdere fugtrisikoen i konstruktioner i ejendomme bereg-
net til beboelse. 

Ansvarlig for opgaven:  
SBi 

Opgavebeskrivelse:  
Fugtberegneren er tilgængelig i sin første version og efter de indledende erfaringer fra bru-
gerne, er der behov for at foretage en opdatering af resultatsiden, vejledningstekster, menuer 
mv. for at gøre værtøjet mere forståeligt og brugervenligt for brugeren. 

Desuden er det et ønske, at værktøjets brugerflade gøres responsiv, således at brugervenlig-
heden øges på smartphones og tablets.  
 
Leverance: 
Opdatering af Fugtberegneren mht. indhold og forbedret funktionalitet på smartphones og 
tablets ved et responsivt design.  
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10. Innovation i byggeriet: Forskningsresultater og trends  
 

Aktivitetens relevans: 
Der findes mange udviklingsprojekter, hvis formål er at udvikle teknologier, materialer, metoder 
og løsninger, som fremmer energieffektiviteten i bygninger. Desuden er der forskellige trends, 
som kendetegner den aktuelle udvikling i byggebranchen og også påvirker energiforbruget og 
måden at opnå energibesparelser på. Der er behov for øget videndeling om dette.  

Ansvarlig for opgaven:  
KommunikationsKompagniet A/S i team med Teknologisk Institut.  

Opgavebeskrivelse:  
For at formidle forskningsresultater og trends til byggebranchen på et praktisk, konkret niveau 
skabte VEB i 2015 en innovationssektion: http://byggeriogenergi.dk/inspiration/innovation-i-
byggeriet. Det er denne sektion, der i dette projekt vedligeholdes og videreudvikles i 2016.  

Målet er styrket videndeling på tværs og at bidrage til en mere innovativ byggebranche. Mål-
gruppen er de rådgivende ingeniører, arkitekter, producenter og sponsorerne af udviklings-
projekterne.  

Kriteriet for, om et projekt eller en trend kvalificerer til innovationssektionen, er, at projektet 
er afsluttet eller delvist afsluttet og har ført til konkrete resultater, som kan formidles ganske 
kort. Der vil på ByggeriOgEnergi.dk være en kort opsummering af projektets resultater samt et 
link til, hvor man kan søge yderligere information. De forskellige projekter og resultater vil 
skabe indhold til og blive formidlet som inspiration for byggebranchen i VEB’s nyhedsbrev og 
sociale medieplatforme.  

Leverance: 

• Overblik på ByggeriOgEnergi.dk over relevante innovationsprojekter inden for 3-4 nye 
temaer (fx performancetest, lagring af solenergi og indvendig efterisolering); resumeer af 
resultater og links til yderligere information  

• Opdatering af de eksisterende temaer  
• Anvendelse af den viden, som VEB opnår om projekterne til fremtidig udvikling af 

energiløsninger og andre materialer, i det omfang det er relevant  
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11. Øget synlighed på sociale medier og i fagpressen 
 
Aktivitetens relevans: 
VEB har mange værktøjer og materialer frit stillet til rådighed for byggebranchen, og der er 
behov for større synlighed for byggebranchen af de mange muligheder for at bruge det.   

Ansvarlig for opgaven:  
KommunikationsKompagniet A/S i team med Teknologisk Institut.  

Opgavebeskrivelse: 
Primo 2015 gik VEB på LinkedIn, og det har været en succes med snart 1.000 følgere. Det har i 
stigende omfang overtaget nyhedsbrevets rolle, idet det er trenden at kommunikere via de soci-
ale medier fremfor via egne medier. (Opgaven med LinkedIn indgår i driftsbudgettet.) Da mange 
i VEB’s målgruppe er aktive på Facebook og fx Renover.dk har positive erfaringer med at bruge 
et mix af sociale medier, vil VEB for at øge sin synlighed yderligere opbygge en Facebook og 
Twitter profil til at udbrede viden om og motivation til energirenovering.  

Desuden vil vi øge indsatsen ved at tegne medlemsskaber af fagmedier, og derved få adgang til 
at lave opslag direkte på deres hjemmeside – i tillæg til at udsende pressemeddelelser bredt.  

Endelig vil vi lægge ekstra ressourcer i netværksstrategien – herunder den digitale netværksstra-
tegi – ved at opsøge flere parter, som kan bruge VEB’s materialer og/eller linke til VEB eller 
lægge nogle af vores materialer direkte op på deres egne medier. Det har fx Danske Byggecentre 
og STARK allerede gjort. I 2013 gennemførte VEB fx en synlighedsindsats over for erhvervsskoler 
med den virkning, at et stort antal erhvervsskoler i dag benytter VEB’s materialer.  

Leverance: 
Det overordnede resultat er øget synlighed for VEB over for VEB’s målgrupper ved følgende:  

• Oprettelse af VEB Facebook profil og VEB Twitter profil  
• Oprettelse af medlemskaber af 4 fagmedier  
• Drift, udarbejdelse og redigering af indhold til alle ovennævnte platforme i 4. tertial 2016  
• Opsøgende arbejde over for udvalgte organisationer og virksomheder, der kan medvirke til 

at udbrede VEB’s løsninger  
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12. Udvikling af fagspecifikke kurser om fugt og ventilation 
 
Aktivitetens relevans: 
 
I forbindelse med VEB’s mange indlæg om BR15, energirenovering og energiløsninger spørges der 
ofte ind til fagspecifikke emner om udførelsesløsninger. De handler i mange tilfælde om, 
hvordan man minimerer risici for fugt i konstruktioner i forbindelse med efterisolering og 
tætning af klimaskærmen, og om hvordan man sikrer tilstrækkelig ventilation af boliger efter 
renovering. 
 
På områderne omkring fugt i bygninger og løsninger til ventilation i boligen ses der altså et 
behov for at øge kompetencerne. 
 
VEB ønsker at bidrage til dette, da det i høj grad har betydning for energibesparelsen og i lige så 
høj grad komfort og indeklima for brugere af boligen. 
 
Ansvarlig for opgaven:  
Teknologisk Institut  

Opgavebeskrivelse:  
Der udvikles to faglige introduktionsindlæg à 2 timers varighed, som kan afholdes i forbindelse 
med medlemsarrangementer, der afholdes hos brancheforeninger, i byggecentrene e.l.  
 
Målgruppen er primært personer, der arbejder med den praktiske udførelse, eller rådgivere i 
byggemarkeder. 
 
Leverance: 
Der udvikles følgende fagspecifikke introduktionskurser til udførende og rådgivende indenfor 
renovering af klimaskærm: 
  

• Minimering af fugtrisici ved efterisolering, introduktion til fugtberegningsværktøjet inkl. 
indhold og materialer 

• Ventilation og indeklimaløsninger i forbindelse med renoveringer inkl. indhold og 
materialer 
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13. Udvikling af kursusmodul for efteruddannelse af installatører, der arbejder med VE 
 
Aktivitetens relevans: 
VEB deltager i en erfagruppe, der skal arbejde for udbredelse af gashybridvarmepumper. 

Opvarmningskilden gashybrid er en kombination af en gaskedel og en luft-vand varmepumpe. 
Systemet er indrettet, sådan at den samlede energieffektivitet for opvarmningskilden altid 
styres optimalt efter det specifikke opvarmningsbehov og aktuelle driftssituation.   

Der er tale om en relativt ny teknologi, som kombinerer el- og gasopvarmningskilder, der skal 
kunne samstyres. Det er vigtigt for installationernes kvalitet, at kompetencerne er til stede hos 
de installatørvirksomheder og rådgivere, som vejleder, sælger og installerer gashybridvarme-
pumper. Kursusmodulet kan sammen med energiløsningen i aktivitet nr. 7 tjene som et afsæt for 
den kommende markedsføring af gashybridvarmepumper fra Energistyrelsens side og 
understøtter dermed den nationale indsats for at fremme gashybridvarmepumper 

Udarbejdelsen af kursusmaterialet skal koordineres og afstemmes med erfagruppen.  

Målgruppen for aktiviteten er installatører og rådgivere. 

Ansvarlig for opgaven:  
Teknologisk Institut i samarbejde med HMN og DGC 

Opgavebeskrivelse:  
Der udvikles kursusmateriale svarende til 5-6 timers undervisning om emnet: Projektering og 
installation af gashybridvarmepumpe i enfamiliehuse og i større ejendomme.  
 
Kursusmaterialet og undervisningen skal dække både store og mindre anlæg. Undervisningen skal 
suppleres med caseeksempler. Her kan bl.a. tages afsæt i cases, som Energistyrelsen er ved at 
få udarbejdet til casebanken på SparEnergi.dk.  
 
Videncentrets varmepumpeguide opdateres samtidig med den nye viden. 
http://www.byggeriogenergi.dk/vaerktoejer/varmepumpeguide/  
 
Leverance: 

• 1 dages kursus målrettet installatører og rådgivere  
• Varmepumpeguiden opdateret  
• Kursusmaterialet publiceres på www.ByggeriOgEnergi.dk og markedsføres via VEB’s 

forskellige nyhedskanaler  
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TIDSPLAN FOR UDVIKLINGSAKTIVITETERNE 
 

 

Nr. Opgave August September Oktober November December 

1 
Behovsafdækning samt strategisk oplæg til arbejde med 
etageejendomme i 2017-2018                     

2 
Energiløsninger, klimaskærm i etageejendomme: Otte 
emner 

          
          

3 
Energiløsning, installationer i etageejendomme: LED 
belysning og styringer til gange og fællesarealer           

          

4 
Udredning om vinduesprodukter med integreret ventila-
tion og varmegenvinding  

            
        

5 
Vejledning om renovering og performancetest af 
varmeinstallationer i etageejendomme           

          

6 
Vejledning om renovering og performancetest af 
varmeinstallationer i etageejendomme           

          

7 
Energiløsning til enfamiliehuse: Udskiftning af naturgas-
kedel til gashybridvarmepumpe           

          

8 
Energiløsning til enfamiliehuse: Efterisolering af 
terrændæk oppe fra i enfamiliehuse 

          
          

9 Fugtberegningsværktøjet version 2.0                     

10 Innovation i byggeriet: Forskningsresultater og trends                      

11 Øget synlighed på sociale medier og i fagpressen                     

12 Udvikling af fagspecifikke kurser                      

13 
Udvikling kursusmodul for efteruddannelse af 
Installatører, der arbejder med VE                      

 

 


