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Udviklingsopgave 1:  
Vejledninger til funktionsafprøvning af installationer i enfamiliehuse 

Aktivitetens relevans 
VEB ønsker at styrke installationsbranchens kompetencer på inden for funktionsafprøvning til gavn for 
både husejer og den udførende virksomhed. Formålet er at lokalisere, visualisere og reducere fejl inden 
ibrugtagning, sådan at ejere af enfamiliehuse kan realisere flere energibesparelser gennem optimeret 
drift. Endvidere bidrager aktiviteten til øget efterlevelse af bygningsreglementet, BR18. 

I BR18 stilles der krav om, at der skal udføres funktionsafprøvning på bygningsinstallationernes energief-
fektivitet, styring og regulering i forbindelse med afleveringsforretningen.  

VEB udviklede i 2017 og 2018 vejledninger for funktionsafprøvning af installationer i etageejendomme for 
hhv. varme, ventilation og belysning. Vejledningerne er blevet anvendt bredt af branchen, og også formid-
let som supplerende materiale på efteruddannelseskurser hos bl.a. Molio og Teknologisk Institut. 

Der har i forbindelse med introduktionen af kravet været et udbredt ønske i branchen om, at der også bli-
ver udviklet vejledningsmateriale til målrettet brug på installationer i enfamiliehuse. 

Målgruppe 
Udførende installatørvirksomheder og rådgivere med fokus på enfamiliehussegmentet 

Hovedansvarlig for opgaven: Teknologisk Institut og Viegand Maagøe 

Kontaktperson i Energistyrelsen: Johanne Toft-Petersen 

VEB kontakter Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen umiddelbart efter projektstart med henblik på at få kom-
mentarer til materialet, da bygningsreglementet hører under deres ressortområde. 

Opgavebeskrivelse  
Udvikling af to vejledninger om funktionsafprøvning af installationer i enfamiliehuse. 

I vejledningerne skal der tilføjes et særligt afsnit med anbefalinger til at forebygge udtørring af bygninger 
eksempelvis som følge af overventilation, da dette er noteret som et stigende problem i byggebranchen og 
blandt bygningsejere. 

Leverance 

• Vejledning i funktionsafprøvning af varmeinstallationer – mindre anlæg (enfamiliehuse  o.l.)

• Vejledning i funktionsafprøvning af ventilationsanlæg – mindre anlæg (enfamiliehuser o.l)

Tidsplan: april - august 2019. 



 
 

2 
 

Udviklingsopgave 2: Undervisningsværktøj om nye varmekilders energieffekti-
vitet i forbindelse med varmekonverteringer i eksisterende bygninger 
 

Aktivitetens relevans  
Formålet med værktøjet er om nye varmekilders energieffektivitet er at øge installationsbranchens fokus 
på den samlede varmeinstallations egnethed til lavtemperaturdrift, som er forudsætningen for, at bolig-
ejere kan opnå optimal energieffektivitet. 
 
Som led i den grønne omstilling bliver huse i højere grad opvarmet med lavere fremløbstemperatur end 
tidligere. Det sker som en konsekvens af en stigning i varmekildekonverteringer i enfamiliehuse til vedva-
rende energi, hovedsageligt til fjernvarme eller varmepumpe. Udfordringen er dog, at en lavere fremløbs-
temperaturen kræver en anden måde at anskue klimaskærmen og det eksisterende varmesystem på.  
 
Undersøgelsen ”Den gode installation af varmepumper” (januar 2017) viser, at 85 % af de undersøgte var-
mepumpeanlæg i boliger har en lavere energieffektivitet end forventet. De primære årsager er ifølge un-
dersøgelsen udformningen af hele opvarmningssystemet, herunder hvordan varmepumpen er koblet til var-
meanlægget, og om indreguleringen af systemet og varmepumpen er foretaget korrekt. Rapporten anfører 
et skønnet gennemsnitligt tab af elektricitet på ca. 16 % for hver varmepumpeinstallation. 

Samtidig viser statistik fra Fjernvarmens Serviceordning, at der er fejl på over 50 % af de varmeanlæg, der 
bliver serviceret, og at de typiske fejl ligger i selve varmeanlægget. 

De ovennævnte undersøgelser gælder udelukkende for fjernvarmeinstallationer og varmepumpeinstallatio-
ner. Men det overvejende sandsynligt, at fejlene findes i alle varmeinstallationer uanset varmekilde. 

I forbindelse med tillægsopgaven i 2018 om ”Opkvalificering af installatører på varmepumpeområdet” fo-
retog VEB en mindre interviewrunde blandt installatører, rådgivere og leverandører af varmepumper. Re-
sultaterne bekræftede, at fejl i varmeinstallationer er en udbredt udfordring, og at der er brug for en 
længerevarende opkvalificeringsindsats på området. 

Det nye værktøj, der udvikles, vil dække forskellige typer af varmekilder i et simuleringsværktøj til under-
visning. Det er til supplerende brug på grunduddannelsen til VVS-montør, på energiteknologuddannelsen 
og på VVS-installatøruddannelsen, men er også være til efteruddannelse.  
 
Målgruppe  
Studerende og undervisere på erhvervsskoler og erhvervsakademier, VVS-installatører, energiteknologer 
mv. Desuden overmontører mv. i service- og installationsvirksomheder, der skal efteruddannes.   
 
Opgavebeskrivelse 
• Ønsker til brugerflade 
• Udarbejde kravspecifikation 
• Udvikle simuleringsværktøjet med brugerflade 
• Brugertest 
• Upload til www.ByggeriOgEnergi.dk samt formidling 
 
En indledende beskrivelse af simuleringsværktøjet findes nedenfor. 
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Ud fra valg af hustype bl.a. vil man kunne bestykke med varmeafgivere, indtaste data for disse termostat-
typer og arealer på rum samt bestykke klimaskærmen med isoleringstilstand og tæthed, vinduestyper 
m.m. Herefter vælges selve varmekilden og dennes data. Simuleringsværktøjet beregner varmekildens 
energieffektivitet som konsekvens af sammensætningen af bygning samt den varmekilde og det varmeafgi-
versystem, man ønsker at installere.  
 
Værktøjet vil:  
• simulere konsekvenserne ved konvertering af energikilder 
• give anvisninger til forbedringer af effektiviteten af eksisterende installationer ved forslag til forbed-

ring af klimaskærm, varmeafgiversystem samt trimning og indregulering af anlæggets klimastyring og 
andet reguleringsudstyr  

• behandle både gulvvarme og radiatorer, eksempelvis konsekvensberegne den samlede energieffektivi-
tet af valg af gulvvarme i relation til radiatorer 

• have fokus på vandstrømmene i anlægget, som – groft sagt – skal være så store som muligt ved var-
mepumper og gaskedler – og så små som muligt ved fjernvarme. I værktøjet estimeres effektivitet og 
energiforbrug og for fjernevarmeinstallationer også afkølingsforholdene 

 
Indtastninger i værktøjet 

• Eksisterende forsyning, olie- eller gasfyr, var-
mepumpe 

• Ny forsyning, varmepumpe, gasfyr, fjern-
varme, brænde- og pillefyrede kedler 

• Hidtidigt forbrug 
• Hustype, arealer af rum, isoleringsstandard 
 

• Typer af radiatoranlæg, et-strengsanlæg eller 
to-strengsanlæg 

• Termostatventiler m/u forindstilling 
• Radiatordimensioner og type (for estimat af 

ydelser) 
• Gulvvarmeareal 
 

Følgende varmekilder indgår 
• Luftvand-varmepumpe 
• Jordvarme (væske-vandvarmepumpe) 
• Kondenserende naturgas- og oliekedler 

 

• Fjernvarme 
• Brænde- og pillefyrede kedler 

 

Som led i formidlingen til undervisningsinstitutionerne udvikles en kort introduktionsfilm (animation), som 
sendes ud med nyhedsbrev samt direkte til de relevante undervisningsinstitutionerne på området. 

Hovedansvarlig for opgaven: SBi, Teknologisk Institut og DTU 

Kontaktperson i Energistyrelsen: Jakob Thomsen, jath@ens.dk  
 
Leverance  
• Simuleringsværktøj til undervisningsformål der synliggør varmeanlæggets egnethed til lavtempera-

turdrift 
• Introduktion af simuleringsværktøjet (animationsfilm)   

 
Tidsplan: april – oktober 2019  
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Udviklingsopgave 3:  
Materiale om brug af data til energistyring og energioptimering i bygninger  

Aktivitetens relevans  
Udviklingsopgaven skal give installatører, montører, serviceteknikere og driftspersonale en større viden 
om datadrevet energistyring og dermed styrke deres baggrund for samarbejde om effektiv energioptime-
ring af de tekniske installationer i bygninger. Målet er at øge deres kendskab til systemopbygning samt ud-
træk, organisering, håndtering og visualisering af de store mængder data, som kan opsamles i bygninger-
nes CTS-anlæg og andre intelligente installationer. 

Aktiviteten bygger videre på VEB udviklingsprojektet fra 2018 ”Energioptimering med intelligente syste-
mer og IoT", som omfattede udviklingen af et undervisningsmateriale med introduktion til emnet med kob-
ling til Energistyrelsens indsats om data til fremme af energieffektivisering. 

Behovet for yderligere information om temaet kom bl.a. frem i den indledende research til i 2018, hvor 
intelligent brug af data blev fremhævet som en vigtig faktor for en bygnings energieffektivitet og energi-
fleksibilitet. Samtidig fremgik det, at big data er et begreb, der benyttes meget bredt i byggebranchen, 
og af mange opfattes som en fremtidsversion. 

Hovedansvarlig for opgave: Primetime og Teknologisk Institut  

Kontaktperson i Energistyrelsen: Malene Aaby, mlb@ens.dk 

Målgruppe 
Den primære målgruppe er installatører, teknikere, montører og driftspersonale, der installerer og ser-
vicerer tekniske installationer. Den sekundære målgruppe er bygningshåndværkere, som har opgaver med 
indvendige ændringer af bygningsfaciliteter og bygningsfunktioner, der påvirker bygningsinstallationerne 
fx styringskomponenter som bevægelsescensorer, temperatur- og fugtstyringer  

Opgavebeskrivelse  
Materialet skal styrke målgruppens kendskab til teorien bag datadrevet energistyring samt præsentere en 
række konkrete og praktiske værktøjer, der kan hjælpe med valg af løsninger. Emner, der kan indgå, er: 

• Introduktion til databaseret energistyring 
• Målgruppernes store betydning og rolle 
• Data i bygninger: hvor kommer de fra og hvad kan de bruges til?  
• Strategi og udførelse 
• Produkter og løsninger  
• Sensorer og målere – herunder deres placering  
• Datalogninger og -rapporter – relevante nøgletal 
• Samarbejde mellem aktørerne 
• Samspil mellem installationer, automatik og brugere 
• Systemopbygninger – hardware og software 
• Organisering, håndtering og visualisering af data 
• Indeklima, energieffektivitet og driftsoptimering 
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Leverance  
Materialet skal som udgangspunkt kunne benyttes af virksomheder i forbindelse med efteruddannelse af 
deres medarbejdere. Det skal være tilgængeligt på ByggeriOgEnergi.dk, som en del af værktøjssektionen, 
der skal omfatte: 

• Kort film med eksempler som intro til undervisningsmateriale 
  

• Undervisningsmateriale med tjeklister for udvalgte typer af bygninger  
 

• En række illustrative og konkrete eksempler på intelligente bygninger, hvor data er anvendt til energi-
styring og optimering af indeklima og energiforbrug. Hvert eksempel beskrives med kort omtale af op-
gaven, hvordan den blev løst og hvilke resultater (besparelser, komfort mv), der er opnået. 

Tidsplan: maj – november 2019  
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Udviklingsaktivitet 4: Guide om ventilation i etageejendomme 
 
Aktivitetens relevans  
Formålet med en guide om ventilation i etageejendomme er at give anbefalinger og råd til valg af decen-
trale eller centrale ventilationsanlæg med varmegenvinding i eksisterende ejendomme. Guiden supplerer 
VEB’s energiløsninger om ventilation med varmegenvinding, der anvendes bredt i ventilationsbranchen. 

Ved energirenoveringer som fx udskiftning af vinduer og døre vil bygningen ofte blive mere tæt. Herved 
nedsættes ventilationen. Dette kan medføre, at fugtniveauet i bygningen stiger. Dermed øges også risi-
koen for, at kolde overflader angribes af skimmelsvamp. I forbindelse med renovering skal man derfor på 
den ene side altid sikre sig, at ventilationen ikke forringes. På den anden side skal man sørge for, at der 
ikke sker udtørring af bygningen ved at ventilere så meget, at luftens relative fugtighed i perioder kom-
mer under anbefalingerne for god luftkvalitet.  

Ventilationsguiden for etageejendomme henvender sig til bygge-og installationsbranchen i forbindelse med 
at stadig stigende fokus på indeklima og energirenovering i etageejendomme. VEB udgav en ventialtions-
guide i 2014, men på grund af nye krav på vej i brandnormen, skal guiden ændres omfattende i afsnit, der 
omhandler etablering, samt i de tilhørende skitser i guiden. Ligeledes er der kommet ændrede krav i Byg-
ningsreglementet, bl.a. som følge af ecodesign kravene. 
 
Hovedansvarlig for opgaven: Teknologisk Institut og SBi 
 
Kontaktperson i Energistyrelsen: Morten Stender Christensen, msc@ens.dk 
 
Målgruppe  
Rådgivningsvirksomheder, større ventilationsfirmaer og - leverandører samt større bygningsejere. 
 
Opgavebeskrivelse  
Udarbejdelse af ny guide om ventilation med henblik på at kunne formidle de gældende regler og den nye-
ste viden på området, herunder anbefalinger til forebyggelse mod udtørring af bygninger eksempelvis som 
følge af overventilation, da dette er noteret som et stigende problem i byggebranchen og hos bygnings-
ejere. 

Leverance  
Ny guide for ventilation i etageejendomme inkl. tekst til ny guide med afsæt i eksisterende guide, nye 
tegningsskitser, design og opsætning 
 
Tidsplan: august - december 2019  
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Udviklingsaktivitet 5:  
Udvikling og afprøvning af nye formidlingskanaler og materialer 

Aktivitetens relevans  
Der er til stadighed nødvendigt at fortælle og vise, hvordan man opnår høj energieffektivitet i bygninger 
og udfører energibesparende tiltag på korrekt vis – for at realisere flere energibesparelser i eksisterende 
bygninger uden at gøre skade på bygningerne.  

VEB har mange forskellige informationer og redskaber til byggebranchen til at reducere energiforbruget i 
eksisterende bygninger. Målet med denne udviklingsaktivitet er at styrke synligheden af VEB generelt og af 
de mange forskellige materialer og ydelser, VEB tilbyder.  

Hovedansvarlig for opgaven: Primetime, Teknologisk Institut og Viegand Maagøe 

Kontaktperson i Energistyrelsen: Johanne Toft-Petersen 

Opgavebeskrivelse  
De meste udbredte og velkendte tilbud fra VEB er BR18-værktøjet og energiløsningerne. VEB tilbyder imid-
lertid også en lang række guider og andre værktøjer, eksempelvis guider om BR18, om hvordan man fore-
bygger utætheder og kuldebroer, hvordan man bruger dampspærrer, hvordan man opnår den gode varme-
pumpeinstallation, hvordan man efterisolerer tagetager i boligejendomme, hvordan man vælger ny varme-
kilde i enfamiliehuse, og hvordan man som bygherre i boligselskaber sikrer energieffektiviteten i forbin-
delse med renovering. 

Der vil i denne udviklingsopgave blive arbejdet med at synliggøre disse forskellige guides mv. og VEB gene-
relt via en række aktiviteter: præsentationer på erhvervsskoler, erhvervsakademier mv., deltagelse på 
byggefaglige messer samt korte film og infografikker til brug på sociale medier om udvalgte emner. Ligele-
des tages der direkte kontakt til BL, en række boligselskaber og bygningsadministrationsvirksomheder. For 
at øge brugen af besparelsesberegneren vil der særligt blive udviklet en kort animeret instruktionsfilm om 
beregneren. Markedsføring af messedeltagelse og materialer understøttes ved annoncering på de sociale 
medier samt ved at samarbejde med VEB’s netværk, herunder det rådgivende udvalg. Desuden nedsættes 
en mindre kompetencegruppe bestående af uddannelseskonsulenter og adjunkter/faglærere fra hhv. er-
hvervsakademier og erhvervsskoler. Kompetencegruppen skal bidrage med at iværksætte en fælles indsat-
for at formidle om VEB’s materialer på skolerne.  
 
Leverance  

• Nedsættelse af kompetencegruppe og mødeafholdelse  
• 8-10 præsentationer på 3-6 skoler/akademier 
• Deltagelse på Building Green Aarhus samt Ejendomsmessen i Bellacentret 
• 4-5 infografikker til brug på sociale medier m.v.  
• 5 korte film om udvalgte emner 
• 1 instruktionsfilm om besparelsesberegneren  

Tidsplan: april – november 2019  
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Udviklingsaktivitet 6:  
Guide om efterlevelse af BR18 ved energirenovering af gulvkonstruktioner 

Aktivitetens relevans  
Formålet med en guide om energirenovering er gulvkonstruktioner er at bidrage til en øget efterlevelse af 
Bygningsreglementet ved energirenovering og indfri det størst mulige energisparepotentiale og samtidig 
sikre korrekt udførelse af bl.a. radonspærre ved energirenovering af gulvkonstruktioner. 

En stor del af henvendelserne til VEB vedrører spørgsmål relateret til tolkningen af overholdelse af BR18 i 
forbindelse med renovering af gulvkonstruktioner/terrændæk. Renovering af gulvkonstruktioner i eksiste-
rende bygninger er et omfattende og komplekst forbedringstiltag med lang levetid. Det er derfor særdeles 
vigtigt, at tiltaget udføres korrekt.  

Der er mange forskellige opbygninger af strøgulvkonstruktioner med ringe varmeisolering i huse opført før 
1980. Indtil midt i 1970’erne etableredes ofte ikke isolering på undersiden af terrændækket. Det resulte-
rer i energitab og dårlig komfort.  

Ofte etableres der gulvvarme i forbindelse med renovering, og man fjerner radiatorer i rummet. Men det 
overvejes desværre sjældent, om gulvvarme er den bedste løsning energimæssigt, hvilket det ofte ikke 
er, hvis der ikke er tilstrækkeligt isolereret på grund af lav fundamenthøjde.   
 
Ved at udvikle en praktisk guide, som samler forskellige konkrete cases, der demonstrerer korrekt udfø-
relse, vil VEB bidrage til at reducere antallet af fejl samt øge efterlevelsen af BR. Ligeledes vil guiden be-
skrive forskellige konsekvenser for energiforbruget ved valg af enten radiatorvarme eller gulvvarme ud fra 
den valgte energirenoveringsløsning. 
 
Hovedansvarlig for opgaven: Teknologisk Institut og SBi 
 
Kontaktperson i Energistyrelsen: Morten Stender Christensen 

Målgruppe 
Virksomheder, der udfører energirenovering i gulvkonstruktioner, samt rådgivere 
 
Opgavebeskrivelse 
Til dette udviklingsprojekt etableres en ekspertgruppe fra branchen, som skal give input til indhold og for-
midlingsform i guiden. Endvidere bidrager ekspertgruppen med faglig kommentering på de cases, som be-
skrives i guiden. Der rettes henvendelse til eksperter i fugtproblematikker og eksperter indenfor varme til 
beregning af energiforbrug ved henholdsvis gulvvarme og radiatorvarme. 

Projektet indledes med at indsamle eksisterende materiale omkring renoveringer i gulvkonstruktioner 
samt opliste nogle af de typiske tvivlsspørgsmål i tolkningen af kravene i BR18.   

For hver case og løsning skal de energimæssige konsekvenser udregnes i Be18 ved valg af radiatorløsning 
kontra valg af gulvvarmeløsning. 

3-5 udvalgte gulvkonstruktioner identificeres. Dette gøres ved at rette direkte henvendelse til byggevirk-
somheder med opgaver i renovering af gulvkonstruktioner. Formået er at få adgang til byggesites for at 
indsamle foto- og videomateriale til udvikling af guiden.    
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Leverance  

• Guide om efterlevelse af BR18 ved renovering af gulvkonstruktioner (forventeligt 15-20 sider) 
• 1-3 korte film om renovering af gulvkonstruktioner 

Guiden formidles via www.ByggeriOgEnergi.dk til download, via VEB’s nyhedsbrev, samt på VEB’s plat-
forme for sociale medier. For VEB’s basismidler trykkes 500 eksemplarer til uddeling på messer og kurser. 
 
Tidsplan: maj - oktober 2019 
 
 

 




