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Udviklingsopgave 1:  
Opdatering af BR18-krav-værktøj 
 
Aktivitetens relevans 
Den nuværende version af BR kravværktøjet https://krav.byggeriogenergi.dk/ fokuserer 
på renoveringsopgaver til enfamiliehuse. Værktøjet forklarer og henviser til reglerne i 
bygningsreglementet for bygningers energieffektivitet både med hensyn til klimaskærm 
og installationer. Der er dels behov for nogle opdateringer af det eksisterende værktøj, 
dels for at udvide værktøjet til også at inkludere andre bygningstyper, særligt 
etagebyggeri. 
 
Målgruppe 
Alle VEB’s brugere, herunder håndværkere og rådgivere. Desuden benyttes værktøjet i 
dag også af boligejere, der skal renovere. En ny sekundær målgruppe efter udvidelsen 
af værktøjet er ejerforeninger, andelsforeninger m.fl.  
 
Opgavebeskrivelse  
Delopgave 1 
Værktøjet udvides med renoveringseksempler for etageboligbyggeri for at synliggøre, at 
bygningsreglementet også stiller krav ved renovering af denne bygningstype og oplyse 
om, hvad kravene er. Relevante renoveringseksempler at inkludere i værktøjet er fx: 
 

• Renovering af facadevinduer med nye forsatsløsninger 
• Etablering af decentral ventilation 
• Etablering af central ventilation 
• Renovering af udsugningsanlæg 
• Efterisolering af gavl 
• Nye tagboliger i uudnyttet tagrum 
• Sammenlægning af lejligheder 
• Nye badeværelser med gulvvarme 
• Udskiftning af cirkulationsledning til varmt brugsvand 
• Udskiftning af radiatorer 
• Ny varmtvandsbeholder 
• Udskiftning af hoveddøre 
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Delopgave 2 
Værktøjet har i dag en række eksempler, der beskriver de specifikke komponentkrav 
ved udskiftning af bygningsinstallationer. Beskrivelserne rummer dog ikke de nyere krav 
om funktionsafprøvning og bør derfor udbygges med dette. 
 
Delopgave 3 
Værktøjet har en rentabilitetsberegner i relation til BR’s krav om udførelse af rentabel 
efterisolering i forbindelse med ombygning af bygningsdele. Rentabilitetsberegneren 
skal udvikles til at kunne håndtere indtastning/input af den eksisterende konstruktions 
isoleringsniveau for at kunne give et mere brugbart resultat til at vurdere, om en 
konstruktion ved en ombygning skal efterisoleres. Rentabilitetsberegneren udvides 
samtidig med en rapportfunktion (udskrift af pdf), som en håndværker fx kan bruge 
over for en kunde eller i en byggesagsbehandling. 
 
Delopgave 4 
Værktøjet er efterhånden tæt på at være 10 år gammelt og ligger i dag i DRUPAL version 
7. Drupal 7 vil fra december 2022 ikke længere blive supporteret og vil herefter udgøre 
en sikkerhedsrisiko for fx hackerangreb. Derfor er det nødvendigt at upgradere DRUPAL 
til version 9. Samtidig udføres nogle forbedringer for at sikre, at det grafiske design 
matcher ByggeriOgEnergi.dk, og at brugervenligheden ved brug af værktøjet på mobile 
enheder forbedres. Denne delopgave løses ved brug af ekstern konsulenthjælp. 
 
Leverancer 

• Udvidelse af det eksisterende BR18-værktøj til også at omfatte etageejendomme 
• Tilføjelse af information om funktionsafprøvning til det eksisterende værktøj 
• Videreudvikling af rentabilitetsberegneren 
• Teknisk opdatering af det eksisterende BR18-værktøj 
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Udviklingsopgave 2:  
Udvikling af kursusdag for handelselever med specialet VVS 
 
Aktivitetens relevans 
Handelselever varetager en række vigtige opgaver hos VVS-grossister. Jobbet 
indbefatter en meget stor kontaktflade til udførende i VVS-branchen i forbindelse med 
ordreafgivelse og levering af løsninger for energikilder, varmeanlæg og vedvarende 
energi. Der er imidlertid behov for at styrke deres kompetencer om energiteknologier 
og bæredygtighed i den grønne omstilling. Rørforeningen som repræsenterer VVS-
grossisterne i Danmark ønsker derfor at etablere et samarbejde med VEB om at udvikle 
og afholde en kursusdag for deres elever sammen med Business College Syd, som 
varetager uddannelsen. Initiativet vil udover at øge kompetencerne hos 
handelseleverne medvirke til at udbrede kendskabet til VEB’s mange materialer og 
værktøjer til installationsbranchen. 
 
Målgruppe 
Grossister og deres handelselever 
 
Opgavebeskrivelse 
Opgaven løses i tæt samarbejde med Business College Syd, Rørforeningen og det 
tilknyttede uddannelsesudvalg. Der udvikles et dagsprogram (6 timers undervisning) og 
tilhørende uddannelsesmateriale med elevopgaver. Uddannelsesmaterialet udformes, 
så det kan anvendes både i forbindelse med fysisk og digital undervisning. Det 
påtænkes at udvikle en samlet digital VEB-pakke til eleverne, som sikrer, at materialet 
nemt kan opdateres og bruges som opslagsværk. Materialets endelig form aftales med 
Rørforeningen Uddannelsesudvalget og Business College Syd. Undervisningen 
varetages af eksperter fra VEB. 
 
Leverancer 

• Dagsprogram og undervisningsmateriale 
• Undervisning i efteråret 2021 
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Udviklingsopgave 3 
Informations- og uddannelsesaktiviteter i samarbejde med 
kommuners erhvervsrettede indsats mht. til byggecentres- og 
grossisters BTB-kunder 
 
Aktivitetens relevans: 
Formålet med denne udviklingsopgave er fortsat at udbrede kendskabet til Videncenter 
for energibesparelser i bygninger fælles retningslinjer for energirenovering gennem 
direkte dialog med målgruppen og øge deres kendskab til Videncentrets 
energiløsninger m.m. med henblik på en mere energieffektiv og klimavenlig 
bygningsmasse. Det vil ske med fortsat særlig indsats i 2020 over for kommunernes 
erhvervsindsatser i form af initiativer målrettet lokale byggecentre og grossisters 
Business til Business kunder.  Indsatsen er en forlængelse af 2020 aktiviteten VEB 
opnåede i 2020 13 aftaler om afholdelse af indlæg for kommuners B2B kunder. 
Aftalerne blev alle udsat til 2021 på grund af covid-situationen.  
 
Kommuner: Ved at gennemføre arrangementer i samarbejde med- og koordineret med 
de tilhørende kommuners erhvervsindsatser over for det lokale erhvervsliv, vil 
Videncentret bidrage til at udbrede klimavenligt byggeri og renovering. Kommunerne 
har i stigende grad fokus på klima og bæredygtighed i hele kommunen som én 
geografisk enhed. Dvs. både kommunens egne ejendomme, den private boligmasse og 
erhvervsejendommene i kommunen. Kommunens rolle i den kontekst er under 
forandring, idet de ikke kan sikre CO2-neutralitet uden borgernes og det lokale 
erhvervslivs aktive medvirken. Kommunernes interesse for efteruddannelse af lokale 
håndværkere for at opnå energibesparelser er derfor voksende i takt med de 
nationalpolitiske udmeldinger om krav til energirenovering af særligt den private 
boligmasse og ikke mindst indsatsen omkring udfasning af oliekedler og 
naturgaskedler. 
 
Byggecentre/grossister: VEB har i regi af Videncentret tidligere i flere omgange haft 
succesfulde samarbejder med byggecentrene – bl.a. de førende byggecenterkæder 
STARK og XL-BYG i 2016. Videncentret var her faglig indlægsholder ved en stribe 
professionelle kundearrangementer om energikravene i det daværende 
bygningsreglement, BR15. Erfaringen herfra har vist, at den direkte formidling af 
energisparende tiltag bidrager til et øget fokus i målgruppen på energikravene ved 
renovering. Derfor er det relevant at gennemføre en fornyet indsats over for 
byggecentre og grossister.  
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Målgruppe 
Målgruppen er primært bygningshåndværkere og -installatører, samt kunderådgiverne i 
byggecentre og hos el- og vvs-grossisterne. 
 
Opgavebeskrivelse  
Opgaven består af 3 delaktiviteter: 
 

1. Informationsaktiviteter i samarbejde med kommuner 
2. Informations- og uddannelsesaktiviteter i samarbejde med byggecentre og grossister 
3. Udvikling af undervisningsvideoer der kan distribueres online  

 
Delaktivitet 1: Erhvervsrettet information via kommunerne 
VEB vil forsat tage fat i kommunerne for at tilbyde at holde indlæg på kommunalt 
arrangeret erhvervsnetværksmøder om de mange tilbud og materialer, Videncentret 
tilbyder. Det vil handle generelt om Videncentrets materialer og om særligt nærmere 
udvalgte emner som de kommunale aktører finde aktuelle for deres lokale 
informationsindsats omkring energibesparelser i bygninger.  Herved understøttes 
kommunernes erhvervs- og klimaindsats. 
Det skal således afklares med den enkelte kommune, hvilke aktiviteter der passer ind 
hos dem. Hvis der fx er et ønske om at udfase oliefyr i kommunen og få boligerne til at 
skifte til varmepumper, skal Videncentret understøtte med en informationspakke 
bestående af: 

• Energiløsninger der reducerer energibehovet til opvarmning 
(klimaskærmsløsninger) 

• Simuleringsværktøj om ”varmeinstallationers energieffektivitet” 
• Guiden ”Varmeafgiversystemer til varmepumper og det tilhørende beregnings-

værktøj 
• Vejledninger om funktionsafprøvning af varme- og ventilationsanlæg i 

enfamiliehuse 
• Energiløsninger om varmepumper og udvalgte områder af klimaskærmen samt 

gulvrenoveringsguiden 
 
Desuden vil informationsmøderne videregive viden om øvrige værktøjer såsom: 

• Energikravene i bygningsreglementet – BR20 værktøjet 
• Besparelsesberegneren med tilhørende instruktionsfilm 
• Guide om indeklima og komfort 
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Delaktivitet 2: Informationsaktiviteter og mini-kurser i lokale byggecentre og hos lokale el- og 
vvs-grossister 
 
VEB vil opsøge byggecentre og grossister for at tilbyde at understøtte dem med 
information og mini-kurser målrettet den kundegruppe, der køber byggematerialer til 
renoveringsopgave og installationsopgaver, samt de enkelte byggecentres og 
grossisters stab af kunderådgivere. Det er vigtigt at denne aktivitet også sker i 
samarbejde- og koordineret med den pågældende kommunes erhvervsindsats 
I samarbejde med byggecentrene vil VEB afdække, hvorvidt aktiviteterne skal indeholde 
generel viden om energiløsninger og klimavenligt byggeri eller specifikke områder, som 
f.eks. Bygningsreglementet.  
 
Tilsvarende vil VEB understøtte lokale el- og VVS-grossister med information og 
minikurser om grønne installationsløsninger: varmepumpeinstallationer eller 
fjernvarmeinstallationer der bidrager til at udfase fossile brændsler.  
 
Delaktivitet 3: Produktion af webinarer/ undervisningsvideoer der kan distribueres online 
Online aktiviteter i form af webinarer m.m. er blevet nødvendige alternativer til fysisk 
fremmøde i 2020. Videncentret vil gerne kunne tilbyde et godt on line koncept som et 
alternativ til de fysiske indlæg, så det bedre sikres afholdelse af arrangementerne.  
Erfaringer fra en række af Teknologisk Instituts egne web- arrangementer viser, at der 
ofte tilmeldes flere deltagere end ved fysiske arrangementer, naturligvis afhængig af 
hvad der skal formidles. En af udfordringerne med webinarerne kan dog være at der 
kan opstå uforholdsmæssigt meget ”envejskommunikation” fra indlægsholderen. Dette 
aspekt vil VEB prøve at have fokus på i forbindelse med webinarerne. Måske kan der 
indlægges spørgsmål, små opgaver, Kahoods eller lignende undervejs, så der opfordres 
til mere aktivitet hos de tilhørende. 
  
Leverance 

• Afholdelse af 13 arrangementer der blev aflyst og flyttet til 2021 på grund af 
covid19 

• Planlægning og afholdelse af informationsarrangementer/minikurser i 
samarbejde med byggecentre/ grossister, og kommuner, 15-20 erhvervsrettede 
arrangementer  

• Produktion af webinarer/undervisningsvideoer der kan distribueres online 
• Evaluering af indsatsen sammen med byggecentre, grossister og kommuner og 

muligheder for yderligere samarbejde. 
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Udviklingsopgave 4:  
Udvikling af praksisnært undervisningsmateriale om 
funktionsafprøvning af bygningsinstallationer 
 
Aktivitetens relevans 
Der er krav i BR om at funktionsafprøve nyinstallerede bygningsinstallationer. 
Funktionsafprøvning forebygger fejl og bidrager dermed til at en god energieffektivitet 
under drift. VEB har udviklet en række guider på området, men der er et behov for en 
formidlingsindsats for at styrke kompetencerne på området. 
 
I bygningsreglementets vejledning ”stilles ikke krav til hvem, der udfører en 
funktionsafprøvning. Det anbefales dog, at der anvendes en uvildig tredjepart uden 
tilknytning til bygherre eller udførende entreprenører. Det anbefales desuden, at udførelsen 
af funktionsafprøvningen foretages af en uddannet fagperson med relevant måleteknisk 
viden og erfaring.” 
 
VEB har erfaret, at ovenstående tolkes meget bredt med hensyn til påkrævede 
kompetencer, og at der ofte desværre ikke opnås den fulde effekt af 
funktionsafprøvningen.  
 
Viden om korrekte målemetoder og praktiske test i forbindelse med 
funktionsafprøvninger er altafgørende for en korrekt afprøvning. Nogle 
vidensinstitutioner udbyder allerede ”teoretiske” kurser i funktionsafprøvning, men der 
mangler et praksisnært undervisningsmateriale.  
  
Målgruppe 
Målgruppen er små og mellemstore bygge- og installationsvirksomheder og rådgivere.  
 
Opgavebeskrivelse 
Der tages udgangspunkt i BR18 og den tilhørende vejledning, VEB’s forskellige guides på 
området og praktiske øvelser i korrekt måling. 
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Leverance 
Udviklingsaktiviteten drøftes indledende med udvalgte erhvervsakademier og øvrige 
udbydere af efteruddannelse på området. Indledningsvist vurderes det at der skal  
udvikles kursusmateriale for et 2-3 dages program (i alt 12-15 timers undervisning) og 
tilhørende digitalt uddannelsesmateriale med opgaver indenfor opbygning, 
funktionstest, typiske fejlmuligheder og dokumentation/aflevering 
  
Teknologiområderne er: bygningsautomatik, ventilationsanlæg, varmeanlæg, 
belysningsanlæg og elevatorer.  
 
Kurset udvikles og stilles til rådighed, så det kan anvendes af erhvervsakademier og 
øvrige udbydere af efteruddannelses 
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Udviklingsopgave 5:  
Vejledning for funktionsafprøvning af luft-vand og væske-vand 
varmepumpeinstallationer til enfamiliehuse 
 
Aktivitetens relevans 
Med de seneste tilskudsinitiativer for at udfase olie- og gaskedler er markedet for 
konvertering til eldrevne varmepumper i kraftig vækst.  
 
Ifølge BR18 skal der ”gennemføres en funktionsafprøvning af varme- og køleanlæg før 
ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal dokumentere, at varme- og køleanlæggene 
overholder bygningsreglementets krav til indregulering og styring.” 
 
Der er behov for at sikre, at alle de nye varmepumpeinstallationer funktionsafprøves 
korrekt. 
 
Målgruppe 
Installatørvirksomheder 
 
Opgavebeskrivelse 
VEB udvikler en vejledning i funktionsafprøvning af luft-vand varmepumper og væske-
vand varmepumper (jordvarme) for at understøtte, at denne type installationer 
funktionsafprøves korrekt i forbindelse med afleveringsforretningen for installationen.  
 
Vejledningen vil kunne downloades på ByggeriOgEnergi.dk. Desuden formidles 
materialet direkte til en række erhvervsakademier og vidensinstitutioner som 
supplerende undervisningsmateriale til fx VE-godkendelsesordningen for 
varmepumper.  
 
Leverance 

• Vejledning om funktionsafprøvning af luft-vand- og væske-vand varmepumper til 
enfamiliehuse. 
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Udviklingsopgave 6: 
Udvikling af faglig guide for energieffektivisering og 
energieffektivdrift i sommerhuse 
 
Aktivitetens relevans 
Tal fra Danmarks statistik viser, at der er ca. 200.000 sommerhuse i Danmark. 
Sommerhusene bliver stadig mere populære, både til eget brug og til udlejning. Nogle 
sommerhuse er primært til brug i ferier og weekender, mens andre sommerhuse 
anvendes til helårsboliger.  
 
Fra 2. kvartal 2020 til 2. kvartal 2019 ses en vækst på 90 % i sommerhushandler. Det 
øgede salg og den stigende brug af sommerhuse fører helt naturligt til flere 
ombygninger og renoveringer. Samtidig bruges sommerhusene i stigende grad også i 
varmesæsonen. Herved øges energiforbruget betragteligt – et energiforbrug, som 
primært består af el. 
 
Der er specifikke krav til sommerhuse i BR, som kan være vanskelige for håndværkerne 
at tolke. VEB har i dag ingen energiløsninger til facade specifikt om let træhusbyggeri, 
som udgør ca. 85 % af sommerhusene. Ligeledes kan der være nogle 
fugtproblematikker, man skal være særligt opmærksom på ved sommerhuse.  
 
Målgruppe 
Primær målgruppe er håndværkere, der arbejder med renovering af sommerhuse. 
Sekundær målgruppe er ejere af sommerhuse.  
 
Opgavebeskrivelse 
VEB vil udvikle en sommerhusguide med gældende regler for nybyggeri og ombygning 
af sommerhuse og en samling af specifikke energiløsninger og evt. tilpassede 
energiløsninger til sommerhuse rettet mod energiforbrug til rumopvarmning og 
produktion af varmt brugsvand. Desuden vil guiden beskrive systemer og anbefalinger 
til vinterdrift/vinterluk m.m. 
 
Leverancer 

• Udvikling af guide for energieffektivisering og energieffektiv drift af sommerhuse 
• Tilføje særskilt afsnit om sommerhuse på ByggeriOgEnergi.dk 
• På ByggeriOgEnergi.dk laves et særskilt afsnit om sommerhuse, og guiden vil 

kunne downloades som pdf. Desuden vil den indgå i VEB’s øvrige 
formidlingsaktiviteter. 
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Udviklingsopgave 7: 
Energiløsning om konvertering til varmepumpeteknologi i større 
bygninger, institutioner, skoler mv. 
 
Aktivitetens relevans 
I større bygninger til beboelsesformål og institutioner, skoler m.m., der er placeret 
udenfor fjernvarmeområder, vil der som led i udfasningen af fossile energikilder ske en 
større konvertering fra olie- eller gaskedler til varmepumper til opvarmningsformål. 
 
Større bygninger og institutioner er beregnings- og installationsmæssigt langt mere 
komplekse end varmepumpekonverteringer i enfamiliehuse. Ligeledes spiller rådgivere 
og projekterende ofte en større rolle i udformningen af det endelige energidesign. Der 
er behov for at understøtte gode varmepumpeinstallationer i denne kategori af 
bygninger og styrke de involverede parters kompetencegrundlag i beslutnings- og 
designfasen.  
 
Målgruppe 
Rådgivere og installatører, der arbejder med varmepumpeinstallationer til større 
bygninger.  
 
Opgavebeskrivelse 
Der udvikles en energiløsning til at understøtte gode varmepumpeinstallationer i større 
bygninger, etageejendomme og institutioner. Den vil tage højde for en række forskellige 
komplekse installationsudfordringer og beregninger, der bl.a. er afhængig af, om der er 
tale om varmeforsyning til en enkeltstående bygning eller fælles varmeforsyning via 
eget distributionsnet til en gruppe af bygninger.  
 
Energiløsningen vil kunne læses direkte på ByggeriOgEnergi.dk og downloades som pdf 
fra hjemmesiden. Desuden vil den indgå i VEB’s øvrige formidlingsaktiviteter. 
 
Leverancer 
 

• Udvikling af energiløsning om konvertering til varmepumpeteknologi i større 
bygninger, institutioner, skoler mv. 

 
 


