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Videncentret fortsætter med at understøtte 
den grønne omstilling

Desuden havde Videncentret en række aktiviteter 
i 2020 for at klæde håndværkere og installatø-
rer bedre på til at bygge bæredygtigt og generelt 
medvirke til at fremme bæredygtigt byggeri. Sær-
ligt udviklede Videncentret for Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsen en række materialer, der hjælper 
håndværkere og installatører med at medvirke til at 
opfylde kravene i den nye frivillige bæredygtigheds-
klasse.

Her i rapporten kan du få mere at vide om Viden-
centret og vores aktiviteter i 2020. 

I 2020 blev Videncentrets aktiviteter forlænget med 
yderligere fire år til og med 2023. Dermed kan vi 
fortsætte vores målrettede bidrag til at styrke den 
praktiske viden hos de udførende i byggeriet og de 
rådgivere, som bolig- og bygningsejerne spørger til 
råds om energibesparelser i bygninger.

I 2020 kom der endnu mere fokus på energibespa-
relser i og energirenovering af bygninger og dermed 
på Videncentrets vejledning og værktøjer til bygge-
branchen. Bl.a. kom der en ny, stor tilskudsordning 
til energibesparelser og energieffektiviseringer i 
bygninger til helårsbeboelse. Den trådte i kraft den 
15. oktober 2020 og får tilført nye midler hvert år 
frem til og med 2026. 

Desuden har Landsbyggefonden afsat 30 milliarder 
kroner, der skal ud og arbejde de næste 6-7 år og 
bruges til renovering af den almene boligsektor.  
Der vil blive mange reparationer og udskiftninger  
af facader, tage og vinduer m.m. 

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger 
udviklede nye værktøjer, opdaterede en række af 
centrets eksisterende værktøjer og materialer for at 
understøtte Danmarks fokus på at energiforbedre 
bygningsmassen og fortsatte sin formidling om 
løsninger til at spare energi i bygninger. Vi udvidede 
bl.a. vores arbejde med at tilbyde faglige oplæg, 
sparring til undervisningsbrug og viden til kunderåd-
givning om energibesparelser til både kommuner, 
erhvervsskoler og byggecentre. 
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KORT OM 
Videncenter for Energibesparelser i Bygninger 

Medlemmerne af det Rådgivende Udvalg for 
Videncenter for Energibesparelser i Bygninger 
arbejder sammen om det fælles mål at skabe 
flest mulige energibesparelser indenfor 
nybyggeri og energirenovering i eksisterende 
bygninger og styrke implementeringen af 
energirenoveringsprojekter. 

Udvalget repræsenterer en lang række aktører 
indenfor byggeri og energibesparelser 
og består af følgende faste medlemmer:

• DI Dansk Byggeri

• TEKNIQ Arbejdsgiverne

• SMV Danmark

• Foreningen af Rådgivende Ingeniører

• Danske Arkitektvirksomheder

• Dansk Energi

• Dansk Fjernvarme

• Danske Erhvervsskoler

• Brancheforeningen for  
bygningssagkyndige og energikonsulenter

• Danske Byggecentre

• Rørforeningen

• Energistyrelsen

VIDENCENTRETS  
RÅDGIVENDE UDVALG 

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger  
bidrager til, at byggeriets parter opnår mere  
viden om konkrete og praktiske muligheder for at 
reducere energiforbruget i bygninger. Målet er at 
medvirke til at realisere flere energibesparelser i 
bygninger. De primære målgrupper for Videncen-
tret er håndværkere, entreprenører, installatører, 
arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører i 
byggebranchen. 

Videncenter for Energibesparelser er en del af 
Energistyrelsens målrettede informationsindsats og 
har eksisteret siden 2008. I 2020 blev Viden centrets 
aktiviteter forlænget til og med 2023.

Driften varetages af et konsortium bestående af

• Teknologisk Institut

• BUILD/Aalborg Universitet

• Primetime A/S

• ViegandMaagøe

• Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Centret er fysisk placeret på Teknologisk Institut. 
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AKTIVITETER 2020

Vejledningen fortæller, hvordan man gennemfører 
den lovpligtige funktionsafprøvning af bygningsauto-
matikken i større bygninger – fx storcentre, kontor-
bygninger og lignende. Større bygninger vil normalt 
altid indeholde bygningsautomatik, der styrer, regule-
rer og overvåger en bygnings tekniske installationer. 
Vejledningen indeholder beskrivelser af test, måleme-
toder og registreringsskemaer, og der er beskrevet 
fem forskellige typer af funktionsafprøvninger.

I 2020 er Videncenter for Energibesparelser i Byg-
ninger fortsat med at udvikle nye praktiske og 
direkte anvendelige værktøjer til byggebranchen. 
På trods af corona-restriktionerne lykkedes det 
Videncentret at fortsætte sin kontakt både fysisk og 
virtuelt og fortsat være dialog med de fagpersoner, 
som skal bruge de energiløsninger og andre værktø-
jer, som Videncentret udvikler. Bl.a. styrkede Viden-
centret dialogen med byggemarkeder, kommuner 
og erhvervsskoler og arbejdede på at øge Viden-
centrets synlighed yderligere over for Videncentrets 
målgruppe.

Udvikling og lancering af 
nye værktøjer
Funktionsafprøvning af  
bygningsautomatik

I 2020 udgav Videncentret en vejledning om funk-
tionsafprøvning af bygningsautomatik. Dermed 
udvidede vi serien af vejledninger om funktionsaf-
prøvning i eksisterende bygninger til brug for instal-
lationsvirksomheder, rådgivere og bygherrer. Gå til vejledning funktionsafprøvning af bygningsautomation
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Den frivillige 
bæredygtighedsklasse

For at hjælpe håndværkere og installatører med 
at bygge bæredygtigt og generelt medvirke til at 
fremme bæredygtigt byggeri gennemførte Viden-
center for Energibesparelser i Bygninger en række 
aktiviteter i 2020. Det skete som en del af den 
grønne klimapulje, som administreres af Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsen. 

Projekterne uddyber og forklarer de ni krav i den 
frivillige bæredygtighedsklasse, som skal hjælpe 
byggebranchen med at opbygge erfaringer med 
bæredygtigt byggeri og dermed fremme en grøn 
omstilling af byggeriet.

Arbejdet omfattede bl.a. indsamling af eksisterende 
materialer omkring klimavenligt byggeri og cirkulære 
løsninger og etablering af en følgegruppe for at ud-
vikle uddannelsesmaterialer målrettet erhvervsskoler 
og erhvervsakademier med uddannelser indenfor 
byggeri og bygningsinstallationer.

Det resulterede i udvikling og produktion af en række 
materialer, der skal hjælpe håndværkere og installatø-
rer med at bruge og leve op til kravene i den frivillige 
bæredygtighedsklasse.

Videncentret udarbejdede separate guider om de fire 
krav, som er mest betydningsfulde for de udførende 
håndværker: ressourceforbrug på byggepladsen, 
drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af 
indeklimaet, dokumentation af problematiske stoffer 
samt afgasninger til indeklimaet.

FBK - Den frivillige bæredygtighedsklasse

Livscyklusvurdering 
– bygningens samlede 

klimapåvirkning

Dokumentation 
af problematiske 

stoffer

Afgasninger 
til indeklimaet

Detaljeret 
eftervisning af  

dagslysniveauet

Støj fra 
ventilationsanlæg 

i bygninger

Rumakustik 
i boliger

Ressourceanvendelse på  
byggepladsen

Totaløkonomisk 
analyse – omkostninger 

til opførelses, drift 
og vedligehold

Drifts- og vedligeholdelses-
plan for opretholdelse af 

indeklimaet
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Guide om afgasninger til  

indeklimaet 
– et krav i den frivillige bæredygtighedsklasse 

UDGIVET NOVEMBER 2020Guide om 
ressourceanvendelse på byggepladsen 
– et krav i den frivillige bæredygtighedsklasse 

UDGIVET NOVEMBER 2020

Drifts- og vedligeholdelses-

plan for opretholdelse af  

indeklimaet  
 – et krav i den frivillige bæredygtighedsklasse

Enfamiliehuse, dobbelthuse og rækkehuse

UDGIVET DECEMBER 2020

Guide om dokumentation  af problematiske stoffer – et krav i den frivillige bæredygtighedsklasse 

UDGIVET NOVEMBER 2020

Hent alle materialerne her

Gå til filmen om den nye bæredygtighedsklasse her

Desuden blev der udviklet en guide om, hvordan man 
kan bruge bæredygtighedsklassen ved mindre reno-
veringsprojekter. 

Endvidere udarbejdede Videncentret en grundbog 
for bæredygtighed til brug på skoler og i andre un-
dervisningssammenhængen. Grundbogen fortæller 
om bæredygtighed i byggeriet, om baggrunden for 
bæredygtighedsklassen og gennemgår alle de ni krav 
i bæredygtighedsklassen.
 
Endelig omfattede arbejdet en informationsindsats 
om bæredygtighedsklassen, herunder produktion af 
en film, der fortæller kort om bæredygtighedsklassen 
og de ni krav med særligt fokus på de nævnte fire 
krav, som er vigtigst for de byggebranchens udfør-
ende håndværkere. 
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Energiløsning

Energiløsningen gælder for efterisolering af skunkrum i 

bygninger med tagkonstruktioner med hanebåndsspær og 

udnyttet tagetage. For ældre enfamiliehuse kan dæk-

ket i skunkrum typisk være udført som bjælkelag, evt. 

med gulv og med indskud samt forskalling, rør og puds på 

undersiden mod stueetagen. 

Skunkvæggen kan være dobbelt bræddeskillevæg med 

imprægneret pap samt forskalling, rør og puds. Den til-

stødende tagflade er ofte tegl på lægter uden undertag.

For nyere bygninger kan dækket typisk være udført 

som bjælkelag med eller uden indskud og afsluttet med 

forskalling og gipsplader på undersiden. Skunkvæggene 

er typisk trækonstruktioner med gipsplader og med 

tilsvarende isolering og dampspærre. Den oprindelige 

isolering har afhængigt af opførelsesår været mellem 25 

mm og 150 mm og udført med dampspærre. Tilgængelige 

skunkrum er ofte efterisoleret, typisk op til 200 mm.

Arbejdet omfatter etablering af undertag og korrekt 

ventilation af tagkonstruktionen, tæt dampspærre og iso-

lering. Ved isolering af skunkrummets dæk og væg opnås 

et koldt skunkrum, og derfor skal evt. varmerør enten 

flyttes eller have øget isolering. Hvis skråvæggen isoleres 

mellem spærene til tagfod, opnås et varmt skunkrum, 

hvilket er en fordel med hensyn til anvendelse. Evt. 

installationer er samtidig indenfor klimaskærmens varme-

isolering.

 

Arbejdet kan ses i sammenhæng med efterisolering af 

skråvæggen og en tagrenovering, der udføres udefra. 

Skunke kan i nogle tilfælde isoleres indefra, men ofte 

under vanskelige adgangs- og pladsforhold. Adgang til 

skunkrum sker via skunklemme; dele af skunken kan 

være utilgængelige.

Se i øvrigt Energiløsninger for énfamilehuse: 

Efterisolering af loft og Efterisolering af skråvæg.

Anbefaling til samlet isoleringstykkelse

Minimum i alt: 300 mm isolering

Lavenergi i alt: 400 mm isolering

Det er en forudsætning, at der er en helt tæt damp-

spærre, der opfylder kravene i Bygningsreglementet, og 

at ventilation af skunkrum og tagflade er korrekt. 

Uden dampspærre må isoleringstykkelsen ikke overskride 

150 mm. 

Hvis skunkens eksisterende isolering er mindre end 200, 

bør skunken efterisoleres i henhold til anbefalingen eller 

til det niveau, der er rentabelt, jf. Bygningsreglementet. 

For nogle skunkrum kan pladsforholdene være afgørende 

for den valgte isoleringstykkelse.

Efterisolering af skunk
UDGIVET OKTOBER 2009 – REVIDERET OKTOBER 2020

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

2 x 125 mm ny isolering

Diffusionstæt undertag
Afstandsliste min. 25 mm høj

Gips
Brædder

Bjælke

50-70 mm luftspalte

50 mm eksist. isolering

Ventilationsprofil

med drænkanal

Eksist. spær 175 mmPåforingsspær 200 mm

20-30 mm luftspalte

Varm skunk
Diffusionstæt undertag

Varm skunk 

- diffusionstæt undertag

100 mm isolering

Diffusionsåbent undertag

Dampspærre

Rør og puds / brædder

Ventilationsprofil

med drænkanal
Skot mellem bjælker

Bjælke

Indskudsler

2 x 100 mm isolering

100 mm isolering

2 x 100 mm isolering

Afstandsliste min. 25 mm høj

Kold skunk
Diffusionsåbent undertag

2 x 100 mm
ny isolering

100 mm
eksist. isolering

2 x 100 mm ny

isolering

70 mm ventileret

hulrum

Diffusionstæt undertag

Afstandsliste
min. 25 mm høj

Gips
Brædder

Dampspærre

30 mm ventilations-

åbning med net Bjælke

Ventilationsprofil

med drænkanal

Skot mellem bjælker

Kold skunk 

- Diffusionstæt undertag

Kold skunk 

- Diffusionsåben undertag

Energiløsning

Flade tage med tagpap er typiske for enfamiliehuse  

opført fra 1960 til 2000. Tagene er ofte udført som kolde 

tage, hvor varmeisoleringen er anbragt i tagkonstruktio-

nen - oftest i en bjælkekonstruktion, eller som varme 

tage, hvor varmeisoleringen er anbragt uden på tagkon-

struktionen – eksempelvis på et betondæk.

En stor del af bygningerne er bygget i en periode med 

relativt beskedne krav til varmeisoleringen. Hvis tag-

konstruktionen er isoleret med mindre end 200 mm, 

bør det flade tag efterisoleres - mindst svarende til det 

nuværende krav i Bygningsreglementet eller evt. til lav-

energiniveau. 

Efterisolering udføres nemmest som en udvendig efter-

isolering ovenpå det eksisterende tag og afsluttes med 

en ny tagdækning. Arbejdet kan med fordel udføres, når 

tagdækningen alligevel skal fornyes.

For nogle flade tage kan en spærløsning med hældning 

være et alternativ. Denne løsning indgår ikke her i ener-

giløsningen.

Efterisolering af fladt tag
UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET OKTOBER 2020

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

Energibesparelse

Minimum    

300 mm isolering

Ny samlet isoleringstykkelse   

Lavenergi

400 mm isolering

Energibesparelse i kWh/m2 pr. år

0 mm*

Eksisterende 

isoleringstykkelse

112
114

50
52

125 mm

175 mm

200 mm

100 mm

150 mm

75 mm

50 mm

18

9

7

25

13

34

20

11

9

27

15

36

*) Tag med ringe isolering (beton med 50 mm letbeton/

træbjælkelag med 22 mm tangmåtte).  

Forudsætning: Efterisoleringen udføres med et til kon-

struktionen egnet isoleringsmateriale med en lambda-

værdi på højest 37-38 mW/m K.

Zinkprofil

Kasserende

Ny tagpap

Eksist. tagpap / dampspærre

Vindbræt Eksist. isolering

Ny kileskåret isolering

Fald 1:40

Oprindelig dampspærre

Fig. 1 Koldt tag: Udvendig merisolering af koldt tag med 

kasserende langs stern.

Fig. 2 Koldt tag: Udvendig merisolering af koldt tag med en 

ny udvendig tagrende, så høj sternkant undgås.

Fig. 3 Varmt tag: Typisk varmt tag med udvendig isolering.

Ny tagpap

Eksisterende isolering

(kork)Drypnæse

Indstøbt
tagrende

Ny kileskåret isolering,

fald 1:40

Eksisterende tagpap

Tagrende

Ny tagpap

Eksist. tagpap / dampspærre

Vindbræt
Ny kileskåret isolering

Fald 1:40

Eksist. isolering
Oprindelig dampspærre

Parcelhus

Funkisvilla

Parcelhus

Denne energiløsning vedrører efterisolering af loft i til-

gængeligt ikke udnyttet tagrum fx med gitterspær eller 

på hanebåndsloft. 

Hvis loftets isolering er mindre end 175 mm, bør loftet 

efterisoleres til nedenstående minimumanbefaling eller 

til et mere fremtidssikret lavenerginiveau. Efterisolering 

til lavenerginiveau giver den bedste økonomi på lang 

sigt. Hvis tagbelægningen skiftes, bør loftet efterisole-

res samtidig - læs også om kravene i BR på side 4.

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	o
g	mindre	træk

• Øget komfort og bedre indeklima

• Lavere CO2-udledning

• Efterisolering af loftet forøger husets værdi

Efterisolering af loft

Energiløsning

Energibesparelse

UDGIVET JUNI 2009 - REVIDERET OKTOBER 2020

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

0 mm

50 mm

100 mm

125 mm

150 mm

175 mm

200 mm

173

44
24
18
14
12
10

176

46
26
20
16
14
12

Eksisterende 

isolerings-
tykkelse

Minimum 

300 mm isolering

U = 0,12

Lavenergi 

400 mm isolering

U = 0,10

Ny samlet isoleringstykkelse

Energibesparelse i kWh/m2 pr. år

Forudsætning

Efterisoleringen udføres med et til konstruktionen  

egnet isolerings materiale med en lambda-værdi på  

37-38 mW/m K.

70 mm luftspalte

ved banevarer og

45 mm ved fast

undertag

Tæt undertag

Afstandsliste
min. 25 mm høj

Eksisterende
isolering

Ny isolering
Eksisterende
dampspærre

Fugemasse

Ny
isolering

Eksisterende
isolering

20 mm ventilationsåbning Dampspærre

Net i udhæng

Ventileret hulrum

Eksisterende
dampspærre

Ventilationsprofil

med drænkanal

Vindbræt

Fugemasse

Teglsten

20 mm ventilations-

åbning med net

Tæt undertag
Afstandsliste min. 25 mm høj

Ny
isolering

Eksisterende
isolering

Parcelhus, statslånshus

Parcelhus, murermestervilla, halvtredservilla i 1½ plan

Funkisvilla, bungalow

Energiløsning

Energiløsningen gælder for efterisolering af skrå tagfla-

der mod opvarmede rum – typisk tagkonstruktioner med 

hanebåndsspær eller med bjælkespær.

Efterisolering af skråvæg/loft til kip – forudsætter, at det 

vurderes at løsningerne kan udføres forsvarligt indefra, 

evt. suppleret med arbejde udefra. Energiløsningen kan 

anvendes eksempelvis hvis tagbelægningen ikke ønskes 

fornyet, hvis påforing af spær udefra vil resultere i om-

fattende følgearbejder, eller ændre bygningens fremtræ-

den markant.

Hvis skråvæggen eller loftets isolering er mindre end 

150 mm, bør skråvæggen/loftet efterisoleres til neden-

stående minimum anbefaling eller om muligt til et mere 

fremtidssikretlavenerginiveau. 

Isoleringsarbejdet omfatter etablering af tæt damp-

spærre og isolering af konstruktionen samt etablering af 

korrekt ventilation af skråvæggen og tagkonstruktionen. 

For at muliggøre en isoleringstykkelse på 300 mm er det 

oftest nødvendigt at forhøje spærene, evt. kombineret 

med et lag med vandrette lægter, isolering og beklæd-

ning på indersiden. 

Efterisolering af skråvæg/

loft til kip - indefra

UDGIVET OKTOBER 2009 – REVIDERET OKTOBER 2020

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

Energibesparelse

Minimum    

300 mm isolering

U = 0,12

Lavenergi

400 mm isolering

U = 0,10

Energibesparelse i kWh/m2 pr. år

Ny samlet isoleringstykkelse

0 mm

Eksisterende 

isoleringstykkelse

129
131

44
46

150 mm

175 mm

200 mm

125 mm

100 mm

50 mm

14

12

10

18

24

16

14

12

20

26

Forudsætning

Efterisoleringen udføres med et til konstruktionen egnet 

isoleringsmateriale med en lambda-værdi på 37-38 mW/m 

K.For isolering med lavere lambdaværdier kan tykkelsen 

reduceres. Eksempelvis svarer 125 mm isolering med lam-

bda 31 mW/m K til 150 mm med lambda 37 mW/m K.

Se Videncentrets isoleringstabel: www.byggeriogenergi.

dk/media/1697/fra-lambdav-rdi-til-isoleringstykkelse.pdf

Diffusionsåbent

undertag

Afstandsliste
min. 25 mm høj

Dampspærre

50 mm isolering

150 mm isolering

Ialt 350 mm
150 mm isolering

Gips

Eksist. spær 175 mm

Påforingsspær 150 mm

Ny dampspærre

PåforingsspærEksist. spær

100 mm isolering

150 mm isolering

50 mm isolering

30 mm ventilationsåbning

med net

Ventileret hulrum

Bjælkespær uden undertag med 

indvendig påforing af spær 

Skråvæg med diffusionsåbent 

undertag og indvendig påforing af spær

Skråvæg med diffusionstæt undertag 

og indvendig påforing af spær

Afstandsliste
min. 25 mm høj

Diffusionstæt
undertag

Ny dampspærre

50 mm isolering

150 mm isolering

Ialt 300 mm

100 mm isolering

Gips

Eksist. spær 175 mm

Påforingsspær 150 mm

50-70 mm
luftspalte

Energiløsning

Energiløsningen gælder for efterisolering af skrå tagfla-

der mod opvarmede rum – typisk tagkonstruktioner med 

hanebåndsspær eller med bjælkespær.

Efterisolering af skråvæg/loft til kip – udefra, bør udfø-

res i forbindelse med udskiftning af tagbelægningen.

Ved efterisolering af skråvæg eller loft til kip indefra er 

isoleringstykkelsen typisk begrænset af spærdimensio-

ner og erkendelsen, at indvendig isolering tager plads. 

Hvis skråvæggen eller loftets isolering er mindre end 

150 mm, bør skråvæggen/loftet efterisoleres til neden-

stående minimum anbefaling eller til et mere fremtids-

sikret lavenerginiveau. Isoleringsarbejdet omfatter 

etablering af tæt dampspærre og isolering af konstrukti-

onen samt etablering af undertag og korrekt ventilation 

af skråvæggen og tagkonstruktionen. For at muliggøre 

en isoleringstykkelse på 300 mm er det oftest nødven-

digt at forhøje spærene. 

Anbefaling til isoleringstykkelse 

efter efterisolering

Minimum:  300 mm isolering

Lavenergi:  400 mm isolering

Skråvægge efterisoleres til den anbefalede tykkelse el-

ler til et niveau, der er rentabelt, jf. bygningsreglemen-

tet. For nogle tagkonstruktioner vil øgning af spærene 

ændre bygningens fremtræden markant. Derfor kan 

spærdimensionen være afgørende for den valgte isole-

ringstykkelse. Tykkelsen kan korrigeres ved isolerings-

materiale med en bedre lambdaværdi, dvs. lavere end 

37-38 mW/m K.

Efterisolering af skråvæg/

loft til kip - udefra

UDGIVET OKTOBER 2009 – REVIDERET OKTOBER 2020

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

Energibesparelse

Minimum    

300 mm isolering

U = 0,12

Lavenergi

400 mm isolering

U = 0,10

Energibesparelse i kWh/m2 pr. år

Ny samlet isoleringstykkelse

0 mm

Eksisterende 

isoleringstykkelse

129
131

44
46

150 mm

175 mm

200 mm

125 mm

100 mm

50 mm

14

12

10

18

24

16

14

12

20

26

Forudsætning

Efterisoleringen udføres med et til konstruktionen egnet 

isoleringsmateriale med en lambda-værdi på 37-38 mW/m 

K.For isolering med lavere lambdaværdier kan tykkelsen 

reduceres. Eksempelvis svarer 125 mm isolering med lam-

bda 31 mW/m K til 150 mm med lambda 37 mW/m K.

Se Videncentrets isoleringstabel: www.byggeriogenergi.

dk/media/1697/fra-lambdav-rdi-til-isoleringstykkelse.pdf

Afstandsliste
min. 25 mm høj

Diffusionstæt
undertag

Dampspærre

50 mm isolering

Ialt 300 mm

250 mm isolering

Brædder, rør og puds

Eksist. spær 175 mmPåforingsspær 200 mm

50-70 mm luftspalte

60 mm eksist. isolering

Vindbræt

Fuge

Eksist. spærPåforingsspær

Ny dampspærre
240 mm ny isolering

30 mm ventilationsåbning

med net

Ventileret hulrum

Diffusionsåbent undertag

Gips
Oprindelig dampspærre

Forhøjede bjælkespær med 

diffusionsåbent undertag

Skråvæg med forhøjede spær og

diffusionstæt ventileret undertag

Skråvæg med diffusionsåbent undertag

Afstandsliste
min. 25 mm høj

Diffusionsåbent

undertag

Ny dampspærre

50 mm eksist. isolering

Ialt 150 mm

100 mm ny isolering

Brædder,rør og puds

Eksist. spær 150 mm

1

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

Efterisolering af mansardtag 

- indefra

Energiløsning

Energibesparelse

For at spare på energien bør mansardvægge og gulve i 

skunkrummet bag dem efterisoleres, hvis de er isoleret 

med mindre end 175 mm. Efterisolering af mansard-

vægge og skunkgulvene kan udføres indefra, hvis ikke 

taget står for at skulle udskiftes, og hvis der er et intakt 

undertag med god restlevetid. Ved en tagudskiftning vil 

isoleringen med fordel kunne gøres udefra. 

Efterisoleringen bør ske til nedenstående minimums-

anbefalinger eller til et mere fremtidssikret lavenergi-

niveau. 

Fordele

• Mindre varmetab gennem lofter og vægge

• Bedre økonomi pga. lavere varmeregning 

• Varmere overflader og mindre træk 

• Øget komfort og bedre indeklima 

• Lavere CO2-udledning 

• Efterisolering af mansardtag forøger husets værdi

Ny samlet isoleringstykkelse

Eksisterende 

isolerings-
tykkelse

Efterisolering af mansardvægge  

og gulv i skunke

Minimum
300 mm isolering

U = 0,12

Lavenergi

400 mm isolering
U = 0,10

Energibesparelse i kWh/m² pr. år

0 mm 173/171* 176/174* 

50 mm 44
46

100 mm 24
26

125 mm 18
20

150 mm 14
16

175 mm 12
14

200 mm 10
12

 Figur 1

Se figur 2

Se figur 3

Se figur 4

Se figur 5

UDGIVET OKTOBER 2014  - REVIDERET OKTOBER 2020

Anbefaling til isoleringstykkelse 

ved efterisolering

Minimum: 300 mm isolering 

Lavenergi: 400 mm isolering

* Energibesparelse for efterisolering af skråvæg

Opdatering af 
eksisterende materialer

Videncentret har et omfattende udvalg af materialer, 
og der er løbende hvert år et stort opdaterings-
arbejde. I 2020 blev 11 energiløsninger om tag og
loft opdateret på grund af  den relativt nye SBi-
anvisning nr. 273 om Tage, hvor anbefalingerne om 
dampspærrer er ændret. 

Det krævede større tekstmæssige rettelser og æn-
dringer af en lang række illustrationer i Videncen-
trets 11 energiløsninger om efterisolering af kon-
struktioner relateret til tag og loft, dvs. efterisolering 
af fladt tag, mansardtag, loft, skråvægge indefra 
og udefra og skunk. Der blev foretaget revision af 
energiløsninger for både enfamiliehuse og etage-
ejendomme. 

Også dampspærreguiden blev ændret i 2020 på grund 
af ændringer i anbefalingerne om dampspærrer. 

Desuden er to energiløsninger om varmepumper  
blevet opdateret på en række områder for at sikre,  
at de var helt up-to-date i forbindelse med, at den  
nye tilskudsordning startede i efteråret. 

Opdatering af energiløsningerne betyder også, at de  
tre kataloger, der samler henholdsvis energiløsninger 
om klimaskærm for enfamiliehuse, energiløsninger 
om installationer for enfamiliehuse samt energiløs-
ninger om både klimaskærm og installationer i etage-
ejendomme er blevet opdateret. 

Der blev i årets løb også foretaget andre mindre  
fejlretninger og opdateringer. 

Flade tage med tagpap er typiske for etagebyggeri 
opført fra 1960 til 2000, især for betonelementbyggeri. 
Tagene er udført enten som kolde tage, hvor varme-
isoleringen er anbragt i tagkonstruktionen - oftest i en 
bjælkekonstruktion, eller som varme tage, hvor var-
meisoleringen er anbragt uden på tagkonstruktionen - 
oftest et betondæk. 

En stor del af bygningerne er bygget i en periode med 
relativt beskedne krav til varmeisoleringen. Hvis tag-
konstruktionen er isoleret med mindre end 150 mm, 
bør det flade tag efterisoleres - mindst svarende til det 
nuværende krav i Bygningsreglementet eller evt. til 
lavenerginiveau. Efterisolering udføres nemmest som 
en udvendig efterisolering ovenpå det eksisterende tag 
og afsluttes med en ny tagdækning. Arbejdet kan med 
fordel udføres, når tagdækningen alligevel skal fornyes.For nogle flade tage kan en spærløsning med hældning 

være et alternativ. Denne løsning indgår ikke her i ener-
giløsningen.
 

Anbefaling til isoleringstykkelse  efter efterisolering
Minimum: 300 mm isoleringLavenergi: 400 mm isolering
NB: Isoleringstykkelsen vælges dels ud fra ønsket om 
varmeisolering, dels ud fra fugtforhold i konstruktionen.

Efterisolering af fladt tag
UDGIVET DECEMBER 2016 - REVIDERET OKTOBER 2020

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

Fordele
• Mindre varmetab gennem taget• Ny vandtæt tagdækning og bedre afvanding af taget
• Forbedring af fugtforhold og nedsat risiko for skim-mel eller svamp
• Varmere loft i øverste etage og bedre indeklima• Lavere varmeregning• Lavere CO2 udledning• Øget ejendomsværdi

 

Indeklima 
Når taget efterisoleres, bliver loftets overflade varmere, 
så træk i form af kuldenedfald fra de kolde overflader 
undgås. Er arbejdet udført korrekt, mindskes risikoen 
for kondens på loftets inderside, og dermed mindskes 
også risikoen for skimmelangreb. 

Vindbræt

Koldt tag (ændret til varmt tag)
Ny kileskåret isoleringFald 1:40

Eksist. isolering

Oprindelig dampspærre

Tagrende
Ny tagpap
Eksist. tagpap / dampspærre

Efterisolering af skråvæg - udefra 

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 
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Efterisolering af skråvæg  - udefra

UDGIVET DECEMBER 2016 - REVIDERET OKTOBER 2020

Denne energiløsning gælder for efterisolering af skrå 
tagflader mod opvarmet, udnyttet tagetage – det vil 
sige typisk tagkonstruktioner med hanebåndspær.  De skrå tagflader i ældre etageejendomme er typisk 
udført uden isolering og med et lag fastholdte indskuds-
brædder med imprægneret pap mellem spærene. Indersiden er oftest med forskalling, rør og puds. I 
nyere etageejendomme kan konstruktionen typisk være 
udført med 50 til 100 mm isolering og have dampspærre 
og gipsplader mod de opvarmede rum. Spærdimen-
sionen er afgørende for tykkelsen af evt. tidligere 
efterisolering, som kan være 75 mm til 100 mm, typisk 
i form af isoleringsmåtter skubbet ned fra hanebånd-
sloftet og trukket på plads.
Hvis konstruktionen er isoleret med 100 mm eller min-
dre, skal energiløsningen anvendes. En skrå tagflade bør 
efterisoleres op til nuværende BR krav, hvis muligt.Isoleringsarbejdet omfatter etablering af tæt damp-
spærre og isolering af konstruktionen samt etablering af 
undertag og korrekt ventilation af skråvæggen.Arbejdet indgår typisk i en tagrenovering. I princippet 
kan arbejdet udføres på skråvæggen alene med efter-
følgende retablering af tagbelægningen. Dette anbe-
fales dog ikke.

For at muliggøre en isoleringstykkelse på 300 mm er det 
oftest nødvendigt at forhøje spærene. Det kan påvirke 
bygningens fremtræden markant. 
Som alternativ til forhøjning af spærene kan isolering  
mellem spærene suppleres med indvendig isolering 
med krydslægtning - hvis pladsforhold tillader det, og 
der samtidig skal gennemføres en mere omfattende 
renovering. Denne løsning kan foretrækkes af arkitek-
toniske grunde.
Se i øvrigt også disse Energiløsninger for store byg-
ninger: Efterisolering af loft og Efterisolering af skunk. 
 

Anbefaling til samlet isoleringstykkelse ved efterisolering
• Minimum: 300 mm isolering i alt
• Lavenergi: 400 mm isolering i alt
Skråvægge efterisoleres til den anbefalede tykkelse 
eller til et niveau, der er rentabelt, jf. bygningsregle-
mentet. For nogle tagkonstruktioner vil øgning af 
spærene ændre bygningens fremtræden markant. 
Derfor kan spærdimensionen være afgørende for den 
valgte isoleringstykkelse. Tykkelsen kan korrigeres ved 
isoleringsmateriale med en bedre lambdaværdi, dvs. 
lavere end 37-38 mW/m K.

Energiløsning
store bygninger

1

Afstandsliste
min. 25 mm høj
Diffusionsåbentundertag

Dampspærre

50 mm eksist. isolering
Ialt 150 mm 100 mm ny isolering

Brædder, rør og puds

Eksist. spær 150 mm

Afstandsliste
min. 25 mm høj
Diffusionstæt
undertag

Dampspærre

50 mm isolering

Ialt 300 mm
250 mm isolering

Brædder, rør og puds

Eksist. spær 175 mm

Påforingsspær 200 mm

50-70 mm luftspalte

Skråvæg med diffusionsåbent undertag 
Løsningen forudsætter en helt tæt og holdbar 
dampspærre.

Skråvæg med forhøjede spær og diffusionstæt 
ventileret undertag

Efterisolering af skunk

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 
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Efterisolering af skunk
UDGIVET DECEMBER 2016 - REVIDERET OKTOBER 2020

Energiløsningen gælder for efterisolering af skunkrum i 
bygninger med tagkonstruktioner med hanebåndsspær 
og udnyttet tagetage.

For ældre etageejendomme er dækket i utilgængelige 
skunkrum udført som bjælkelag med indskudsler og 
med forskalling, rør og puds på undersiden. Skunkvæg-
gen kan være dobbelt bræddeskillevæg med impræg-
neret pap samt forskalling, rør og puds. 
Den tilstødende tagflade er oftest uden afdækning og 
består af fx tegl på lægter. 
For nyere bygninger kan dækket være udført som 
bjælkelag med eller uden indskud og afsluttet med 
forskalling og gipsplader på undersiden eller som beton- 
eller tegldæk. Den oprindelige isolering har afhængigt 
af opførelsesår været mellem 25 mm og 150 mm og 
udført med dampspærre. Enkelte skunke er efterisole-
ret, typisk op til 200 mm. Dampspærren kan dog være 
udeladt ved betondæk. Skunkvæggene er typisk trækon-
struktioner med gipsplader med tilsvarende isolering og 
dampspærre. 

Skunke kan være udført som pulterrum med trægulv 
eller betondæk og med brædder på lister eller evt. 
isolering mod tagfladen. 

Adgang sker gennem lem fra de opvarmede rum til 
skunken. Efterisolering i skunkrummet kan være van-
skelig på grund af adgangs- og pladsforhold.
Arbejdet skal ses i sammenhæng med efterisolering 
af skråvæggen og resten af tagkonstruktionen. Hvis 
isoleringen mellem spærene i skråvæggen fortsætter 
til tagfod, opnås et varmt skunkrum, hvilket kan være 
en fordel med hensyn til opbevaring og evt. rørstræk til 
varmeanlæg. Ved isolering af skunk, dæk og væg opnås 
et koldt skunkrum, hvorfor evt. varmerør enten skal 
flyttes eller have øget isolering. 
Arbejdet omfatter etablering af undertag og korrekt 
ventilation af tagkonstruktionen, tæt dampspærre 
og isolering enten mellem tagspær til tagfod (varmt 
skunkrum) eller på skunkgulv og -væg (koldt skunkrum). 
Som regel indgår isoleringsarbejdet som led i en større 
tagrenovering. Det kan i nogle tilfælde udføres som 
selvstændig foranstaltning indefra, men ofte under 
vanskelige arbejdsforhold.
Se i øvrigt disse Energiløsninger for store bygninger: 
Efterisolering af loft og Efterisolering af skråvæg.

Energiløsning
store bygninger

1

100 mm isolering

Diffusionsåbent undertag

Dampspærre
Rør og puds / brædder

Ventilationsprofilmed drænkanal

Skot mellem bjælker
Bjælke
Indskudsler

2 x 100 mm isolering

100 mm isolering
2 x 100 mm isolering

Afstandsliste min. 25 mm høj

Kold skunk

2 x 125 mm ny isolering

Diffusionstæt undertag

Afstandsliste min. 25 mm høj

Gips
Brædder
Bjælke

50-70 mm luftspalte
50 mm eksist. isolering

Ventilationsprofilmed drænkanal

Eksist. spær 175 mm

Påforingsspær 200 mm

20-30 mm luftspalte

Koldt skunkrum

Varm skunk

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 
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Efterisolering af loft 

Efterisolering af loft

Energiløsning
UDGIVET DECEMBER 2016 - REVIDERET OKTOBER 2020

1

Energiløsning
store bygninger

Anbefaling til samlet isoleringstykkelse efter efterisolering
Minimum: 300 mm isoleringLavenergi: 400 mm isolering  
Hvis loftet er isoleret med op til 200 mm, bør det efter-
isoleres i henhold til anbefalingen eller til det krav, der 
er rentabelt, jf. Bygningsreglementet.

Fordele
• Mindre varmetab gennem tagkonstruktionen• Varmere loft i øverste etage og bedre indeklima• Lavere varmeregning• Forbedring af fugtforhold i tagkonstruktionen og nedsat risiko for skimmel eller svamp• Lavere CO2 udledning• Øget ejendomsværdi

Indeklima
Når loftet efterisoleres, bliver loftets overflade i de 
underliggende opvarmede rum varmere, så risikoen for 
kondens og deraf følgende skimmelangreb minimeres. 
Samtidig undgås træk i form af kuldenedfald fra de 
kolde overflader.

Energiløsningen gælder for efterisolering af loftet i ikke 
udnyttede tagrum, typisk for tagkonstruktion med git-
terspær eller for hanebåndsloft.
Dækkonstruktionen ved gitterspærfag har typisk iso-
lering mellem spærfødder med dampspærre og loft-
beklædning på undersiden. Ved betondæk eller evt. 
tegldæk er isoleringen lagt ud på dækkets overside, og 
dampspærre kan være udeladt. Hanebåndsloftet har 
typisk bjælkelag med indskudsler med forskalling, rør 
og puds på undersiden.

En stor del af bygningsmassen er opført i en periode 
med ingen eller relativt beskedne krav til varmeisole-
ring. Mange er dog blevet efterisoleret siden opførelsen, 
typisk op til 200 mm.

Arbejdet med efterisolering omfatter etablering af tæt 
og holdbar dampspærre, udlægning af efterisoleringen 
ovenpå konstruktionen samt etablering af undertag og 
korrekt ventilation af loftrum. Ofte indgår isoleringsar-
bejdet som led i en større tagrenovering. 
Se i øvrigt Energiløsningerne for store bygninger: 
Efterisolering af skråvæg og Efterisolering af skunk.

Eksisterende
dampspærre

Ventilationsprofilmed drænkanal

Vindbræt
Fugemasse

Teglsten

30 mm ventilations-åbning med net

Diffusionstæt undertag

Afstandsliste min. 25 mm høj

Ny
isolering Eksisterende

isolering

Hanebåndsloft

Loft med gitterspær

25 mm luftspalte

Diffusionsåbentundertag

Afstandsliste
min. 25 mm høj

Forskalling,
rør og puds

Dampspærre

Ventilationsstuds50 cm²

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

Etageejendomme og tofamiliehuse bygget fra ca. 1860 – 
1930 kan være udført med mansardtag. 
Et mansardtag består af to dele - en nedre del, man-
sardetagen, med en næsten lodret tagflade og en øvre 
del, med et almindeligt sadeltag. Efterisolering af et 
mansardtag kan omfatte både mansardvægge, der en er 
de rumhøje skunkvægge i mansardetagen, skråvægge, 
almindelige skunkvægge, lofter og gulve. 
Efterisolering bør udføres, hvis isoleringstykkelserne er 
mindre end 150 mm. Arbejdet kan udføres indefra evt. 
suppleret med arbejde udefra fx ved tagfod.
Arbejdet omfatter etablering af tæt dampspærre og 
isolering af konstruktionen samt etablering af korrekt 
ventilation af skråvæggen og tagkonstruktionen. For at 
muliggøre en isoleringstykkelse på 300 mm er det oftest 
nødvendigt at ombygge skunkvægge og øge spærene 
indvendigt, evt. kombineret med vandrette lægter, iso-
lering og beklædning på indersiden.
Efterisolering af skunke og mansardvæg og skråvæg 
forudsætter, at det vurderes at løsningerne kan udføres 
forsvarligt indefra, evt. suppleret med arbejde udefra. 
Energiløsningen kan eksempelvis anvendes, hvis tagbe-
lægningen ikke ønskes fornyet, hvis påforing af spær 
udefra vil resultere i omfattende følgearbejder, eller 
ændre bygningens fremtræden markant.

Hvis tagbelægningen skal udskiftes, vil efterisoleringen 
med fordel kunne udføres udefra. 
Efterisoleringen bør ske til nedenstående minimumsanbe-
falinger eller til et mere fremtidssikret lavenerginiveau.Vær opmærksom på, at der kan være krav til brand og 

lyd, der ikke indgår i denne energiløsning.
Se i øvrigt energiløsningerne for store bygninger: 
”Efterisolering af skunk”, ”Efterisolering af skråvæg” 
og ”Efterisolering af loft”.

Fordele
• Mindre varmetab gennem mansardtaget.• Varmere overflader mod det fri og mindre træk
• Lavere varmeregning• Forbedring af fugtforhold i konstruktionerne  og nedsat risiko for skimmel og svamp• Lavere CO

2 udledning• Øget ejendomsværdi 

Efterisolering af mansardtag - indefra

UDGIVET SEPTEMBER 2014 - REVIDERET NOVEMBER 2020

Energiløsning
store bygninger

 Figur 1

Se figur 2

Se figur 3

Se figur 4

Se figur 5

Mansardvægge, skunkvægge, skråvægge, lofter og gulve:Minimum: 300 mm isoleringLavenergi: 400 mm isolering

Anbefaling til isoleringstykkelse ved efterisolering

Energiløsning

Konvertering til jordvarme

I et hus med en ældre olie- eller gaskedel beliggende i 

et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller na-

turgas kan det være en god ide at erstatte kedlen med 

en luft-vandvarmepumpe (luft-til-væskevarmepumpe) 

varmepumpe eller en jordvarmepumpe (jord-til-væske-

varmepumpe).

 
Forskellen i energieffektivitet på de to typer er marginale. 

Luft-vandvarmepumper er billigere at installere, men kan 

støje. Jordvarmepumper er helt stille, men udedelen  

kræver et vist areal til nedgravning af jordslanger.

En jordvarmepumpe optager den solenergi, der lagres 

i jorden, via en jordvarmeslange, som er gravet ned på 

grunden. Solenergien løftes i varmepumpen til et højere 

temperaturniveau til brug for opvarmning og varmt 

brugsvand. Dette temperaturløft bruger el og bør være 

så lavt som muligt. 

Anbefaling

Der bør i den enkelte bygning foretages en konkret  

vurdering af, om der skal efterisoleres eller udføres 

andre energibesparende tiltag, før varmepumpen dimen-

sioneres. Optimal drift opnås ved en dimensionering, der 

matcher husets reelle varmebehov. 

Jordvarme giver den bedste energieffektivitet i et hus 

med lavtemperaturvarmeafgivere som fx gulvvarme eller 

store radiatorflader. Det bør ikke installeres i huse med 

radiatoranlæg med høje fremløbstemperaturer. 

Det anbefales, at der vælges en jordvarmepumpe, der 

som minimum er A++-mærket. Installationen skal altid 

leve op til det gældende bygningsreglement.

På Energistyrelsens varmepumpeliste findes et udsnit  

af de bedste varmepumper på det danske marked. 

Varmepumperne på listen er testet af et uafhængigt 

laboratorium og overholder kravene i ecodesign. 

UDGIVET JULI 2009  - REVIDERET NOVEMBER 2020

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

Væske-
vandvarmepumpe

Jordslange

Varme frem

Varme retur

Akkumuleringstank

Koldt vand

Varmtvands-
beholder

Termostatventil

Varmt brugsvand

EnergiløsningKonvertering til luft-vand-varmepumpe

UDGIVET JUNI 2010 - REVIDERET NOVEMBER 2020

I et hus med en ældre olie- eller gaskedel beliggende i 

et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller na-

turgas kan det være en god ide at erstatte kedlen med 

en luft-vandvarmepumpe (luft-til-væske varmepumpe) 

eller en jordvarmepumpe (jord-til-væske varmepumpe). 

 
Forskellen i energieffektivitet på de to typer er margina-

le. Luft-vandvarmepumper er billigere at installere, men 

kan støje. Jordvarmepumper er helt stille, men kræver 

et vist areal til nedgravning af jordslanger.En luft-vandvarmepumpe består af en udedel og en inde-

del. Udedelen optager varmeenergi fra luften. Denne 

varmeenergi løftes i varmepumpen til et højere tempe-

raturniveau til brug for opvarmning og varmt brugsvand. 

Ved temperaturløftet bruges el, og temperaturløftet bør 

derfor være så lavt som muligt. 

Anbefaling  
Der bør i den enkelte bygning foretages en konkret  

vurdering af, om der skal efterisoleres eller udføres  

andre energibesparende tiltag, før varmepumpen 

dimensioneres. Optimal drift opnås ved en dimensione-

ring, der matcher husets reelle varmebehov.En luft-vandvarmepumpe giver den bedste energi-

effektivitet i et hus med lavtemperaturvarmeafgiver 

som fx gulvvarme eller store radiatorflader. Den bør ikke 

installeres i huse med varmesystemer, der kræver frem-

løbstemperaturer på over 65 °C på de koldeste dage. 

Varmesystemer, der ikke lever op til dette, bør forbedres 

først, hvilket kan gøres relativt billigt. Installationen skal altid leve op til det gældende byg-

ningsreglement samt gældende standarder for vand- og 

varmeinstallationer, herunder DS 469 og DS 452.

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

1

Koldt vand

Varmt vand fravarmepumpe

Varme frem

Varme retur

Udedel medvarmepumpeog ventilator

Vand retur tilvarmepumpe

Indedel medvarmtvandsbeholder

Akkumuleringstank

Termostatventil
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Dialog med byggebranchen 
og erhvervsskoler
Direkte dialog med kommuner og 
byggecentre
Som et led i Videncentrets samlede handlingsplan 
for 2020 blev der sat et mål om direkte dialog med 
målgrupperne gennem kommuner og byggecentre 
rundt omkring i hele Danmark. Formålet hermed 
er at øge kendskabet til Videncentrets værktøjer, 
energi løsninger m.m. for i sidste ende at opnå en 
mere energieffektiv og klimavenlig bygningsmasse. 

Denne indsats var tænkt som en udadvendt akti-
vitet, hvor eksperter fra Videncentret ville komme 
med faglige oplæg på møder for håndværksvirk-
somheder arrangeret af kommuner eller på kunde-
arrangementer i byggecentrene. 
 
I den forbindelse var Videncentret i kontakt med et 
stort antal kommuner, som blev præsenteret for 
muligheden for disse faglige oplæg. I vores dialog 
med kommunerne blev det tydeligt, at særligt to 
områder blev fremhævet som værende interessante 
for kommunerne. Dette var den nye tilskudsordning 
og herunder kravet om, at installatører skal have  
en VE-godkendelse fra 1. april 2021 for at kunne 
gennemføre projekter, som har opnået tilskud.  
Det andet område var information om den frivillige 
bæredygtighedsklasse, og hvad den kommer til at 
betyde fremover for de lokale håndværkere. 

Ligeledes viste byggecenterkæderne stor interesse 
for at få Videncentret til at bidrage med faglige præ-
sentationer om den frivillige bæredygtighedsklasse 
for både deres kunder og kunderådgivere. På den 
måde bliver deres kunderådgivere bedre klædt på 
til at kunne svare på spørgsmål fra deres kunder.

Det var stor interesse for disse faglige oplæg og 
præsentationer, men på grund af corona-pande-
mien var det nødvendigt at flytte alle aftalte oplæg i 
både kommuner og byggecentre til 2021.

Der blev udarbejdet en række nye foldere om de 
relevante emner, som ligger klar til, at arrange-
menterne kan afholdes. 
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Undervisningsmoduler til erhvervs-
skoler og erhvervsakademier

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger arbej-
der for at fremme vidensniveauet om grøn omstilling 
relateret til bygninger på forskellige uddannelser i et 
samarbejde med aktører på undervisningsområdet. 
Samtidig er det et mål at styrke synligheden af Viden-
centrets tilbud og af de mange eksisterende under-
visningsmaterialer, der er relevante for eksempelvis 
erhvervsakademierne, erhvervsskolerne og øvrige 
aktører på efteruddannelsesområdet.

Som en del af dette målrettede arbejde etablerede vi 
i 2020 en kompetencegruppe med 20 deltagere fra 
erhvervsskoler, erhvervsakademier og faglige udvalg. 

Faglig temadag
I starten af december gennemførte Videncentret den årlige faglige 
temadag. Det var muligt at deltage enten virtuelt eller fysisk. 

Temadagen var målrettet alle, der arbejder med energirenovering af 
bygninger og gerne vil være del af den store fornyede indsats for at 
reducere klimabelastningen fra bygninger – en indsats der bliver frem-
met af den nye bygningspulje, skrotningsordningen for olie- og gasked-
ler samt den nye frivillige bæredygtighedsklasse.

Dagen bød på mange spændende indlæg om praktisk anvendelige 
metoder og teknikker til energirenovering af eksisterende boliger. 
Der var også præsentationer om bæredygtigheden.  
Dagens program var delt op i tre dele om henholdsvis klimaskærm 
og installationer samt et tværgående tema. 

Møder i kompetencegruppen, hvor grundlaget for 
en række nye undervisningspakker, blev præsente-
ret og drøftet, dannede platformen for udviklingen 
af en række undervisningsmoduler, som passer til 
skolernes pensum og øvrige behov. 

Undervisningsmaterialet er udarbejdet i samarbejde 
med  Videncenter for Håndværk – Bæredygtighed, 
Klimarenovering og Byggeri. Der blev i fællesskab 
der lagt en linje for undervisningspræsentationerne 
– specielt med henblik på noter til lærerne, samt 
spørgsmål og opgaver til eleverne. 

Der er udarbejdet undervisningsmoduler om 
nedenstående emner, som kan hentes på Erhvervs-
skolernes fælles portal, og for en del af dem også på 
ByggeriOgEnergi.dk.

• Energibesparelser, energiløsninger m.m.
• BR18
• Bæredygtighed
• Varmepumpe 
• Fra gas til varmepumpe 
• Gulvrenovering 
• Vedvarende energi – solceller og vindmøller 

For præsentationerne er der udarbejdet såkaldte 
STEM-sedler, der bl.a. fortæller lærerne, hvad præ-
sentationen indeholder, og hvor den kan passe ind 
i deres pensum. STEM står for Science, Technology, 
Engineering and Mathematics.

Gå til undervisningsmodulerne her

Hent materialer fra den faglige temadag

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger og  
Teknologisk Institut inviterer til årets store faglige tema-
dag for alle, der arbejder med energirenovering af byg-
ninger og gerne vil være en del af den store, fornyede 
indsats, der skal i gang nu for at reducere klimabelast-
ningen fra bygninger. Indsatsen bliver båret frem af den 
nye bygningspulje (tilskudsordning), skrotningsordningen 
for olie- og gaskedler samt den nye frivillige bæredyg-
tighedsklasse. Bæredygtige og klimavenlige bygninger er 
nødvendigvis også energirigtige bygninger, og derfor er 
energirenovering afgørende for at få Danmarks samlede 
bygningsmasse gjort mere klimavenlig.
 
Du vil få masser af ny viden i din værktøjskasse ved at 
deltage. Du vil høre om ny ekspertise til energirenove-
ring af eksisterende bygninger med fokus på praktisk 
anvendelige metoder og teknikker. Dagen er delt op i 
tre dele: Én med fokus på klimaskærm, én med fokus 
på installationer og én med tværgående fokus. Man kan 
vælge at deltage i 1, 2 eller 3 dele.

Tid: Tirsdag den 1. december fra 8.00/8.30 
til 15.00. Mulighed for at deltage en hel 
eller halv dag. 

Hvor: Konferencesalen på Teknologisk  
Institut, Gregersensvej 1, Hovedbygningen,  
2630 Taastrup.  
Op til 50 deltagere kan medvirke fysisk. 

Virtuel deltagelse: Der er mulighed for at 
deltage online. Når du har tilmeldt dig, vil 
du kort inden temadagen modtage et link til 
deltagelse på Teams.

Pris: 500 kr.

Tilmelding: Tilmelding senest den 26.  
november på  
https://www.teknologisk.dk/k90827

Kom til faglig temadag i Videncenter 
for Energibesparelser i Bygninger:

NY START FOR 
ENERGIRENOVERING
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Analyse til bygningssegmentering

For at opnå større viden om, hvor der er de største 
energi- og CO2-besparelsespotentialer i bygninger 
ved renovering af klimaskærm og skift af varme-
forsyning, blev der gennemført en analyse til 
bygningssegmentering.

Analysens blev udført på baggrund af udtræk af 
bygningsdata i BBR (Bygge- og Boligregistret) og 
EMO (Energimærkningsordningen). Med brug af 
data blev der opstillet scenarier for renovering af 
bygningernes forskellige dele i klimaskærmen og  
installationer og CO2-reduktion for hvert af byg-
ningssegmenterne. Det blev taget udgangspunkt i, 
at BR’s krav opfyldes ved renovering, og der foku-
seres på, hvilke elementer i en renovering der giver 
hvilke energi- og CO2-besparelser.

Den nye analyse indeholder – modsat tidligere 
analyser – oplysninger om opvarmningsformerne 
i de forskellige segmenter for at kunne bestemme 
CO2-besparelsespotentialerne ved renovering af 
forskellige typer af bygninger og skifte varmeforsy-
ningen. 

Analysens resultater præsenteredes i en enkel form 
i en række grafikker i excel og skal bruges fremover 
til at planlægge videndeling og informationsindsats.

Ud fra analysens resultater udarbejdedes der end-
videre en række grafikker til formidlingsbrug for at 
fortælle om bygningers behov for energiforbedrin-
ger og for skift af varmekilde. 

Eksempel på grafikker

Grafikken er et øjebliksbillede. 
Der er bl.a. i den nærmeste 
fremtid planer om fjernvarme 
i den nærmeste fremtid i flere 
byområder, hvor det derved 
bliver muligt at konvertere fra 
naturgas til fjernvarme.
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Fokus på synlighed
Synlighed af Videncentret er relevant for at fast-
holde og udbrede anvendelsen af det store udvalg 
af materialer, der beskriver, hvordan man opnår 
energibesparelser i bygninger. Videncentret ser der-
for en indsats for at fastholde og udbrede kendska-
bet til Videncentret som en central og kontinuerlig 
opgave. 

Hjemmesiden ByggeriOgEnergi.dk er Videncen-
trets vigtigste ansigt udadtil, og det er stedet, hvor 
man kan finde alle materialer og værktøjer. Derfor 
gennemførte vi i 2020 en opdatering af hjemmesi-
den med forbedret søgemaskineoptimering og øget 
brugervenlighed. Det skete ved i en større indsats 
at lægge alle 81 Energiløsninger ud som dynamisk 
tekst på ByggeriOgEnergi.dk. De 81 energiløsninger 
beskriver tiltag til at spare energi i enfamiliehuse, 
etageejendomme og kontorbygninger, og hvordan 
man udfører dem i praksis på korrekt vis. 

Desuden kørte Videncentret en mindre banner-
annoncekampagne for at udbrede kendskabet til 
Videncentret yderligere. 

Det var intentionen, at Videncentret skulle deltage 
på Building Green messen, men da den på grund af 
pandemien ikke kunne gennemføres fysisk, valgte 
Videncentret at indrykke annoncer i de digitale ma-
terialer, som blev udviklet af arrangørerne i stedet 
for at gennemføre messen. 

Eksempler på bannerannoncerEksempel på energiløsning direkte på skærmen
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Viden og svar fra Videncentret 
Support til byggebranchen 
Alle i byggebranchen har fortsat mulighed for at 
kontakte Videncentrets supporttjeneste for at få 
svar på spørgsmål om arbejdet med at energi-
forbedre Danmarks bygninger. I 2020 var der  
knap 500 henvendelser til Videncentret enten via  
supporttelefonen på tlf. 7220 2555, via 
info@ByggeriOgEnergi.dk eller via sociale medier. 

ByggeriOgEnergi.dk 
Hjemmesiden og fem tilhørende apps havde i 2020 
i gennemsnit over 8.800 besøg om måneden. Heraf 
er 4.400 besøg på hjemmesiden, ca. 3.200 direkte 
til det populære BR18-værktøj, mens de resterende 
besøg fordelte sig med direkte besøg til Besparel-
sesberegneren, efterisolering af tagetager, Fugtbe-
regneren og Bygherrens Drejebog. De besøgende 
bruger i snit 2,18 minutter på siden ved hvert besøg. 
De fleste - ca. 60 procent - kommer via søgning på 
Google, mens godt 30 procent taster den ønskede 
adresse direkte.

Der blev i 2020 foretaget 13.000 downloads fra 
ByggeriOgEnergi.dk. Det fordeler sig på mange 
forskellige energiløsninger og værktøjer. Listen top-
pes af BR18 Kvikguiden, og dernæst kommer vejled-
ningen om funktionsafprøvning af ventilation samt 
katalogerne om  installationer og klimaskærm.
Der blev løbende hen over året foretaget en række 
ændringer og opdateringer på hjemmesiden, bl.a. 
for at gøre plads til materialerne om bæredygtighed. 

Nyhedsbrev og sociale medier 
Videncentrets nyhedsbrev udsendes for at opdatere 
om nye aktiviteter og materialer fra centret, sådan 
at andre kan bruge materialerne i deres arbejde 
med energibesparelser i bygninger. I 2020 udkom 
nyhedsbrevet 10 gange, og antallet af modtagere 
har konstant hele året ligget på lidt over 3.000 mod-
tagere.

LinkedIn og Facebook er effektive og fleksible kana-
ler til at markedsføre Videncentrets gratis tilbud til 
byggebranchen og fordelene ved energirenovering 
samt informere om korrekte måder at gennemføre 
energiløsningerne på. På Facebook havde Videncen-
tret i 2020 ca. 1.850 følgere. På LinkedIn steg antal-
let af følgere atter i 2020, så det nu er oppe på over 
2.200. Både på Facebook og LinkedIn er det næsten 
udelukkende fagfolk, der følger Videncentret. Viden-
centret har også en Twitter profil, men den er ikke 
ligeså velegnet til at udbrede viden fra Videncentret, 
som de to andre platforme. 

Videncentrets mål med at være på de sociale medier 
er både at få de forskellige faggrupper til selv at an-
vende Videncentrets materialer og værktøjer og at 
opfordre dem til at dele og fortælle om dem til gavn 
og nytte for andre. 

Gå til nyheder fra Videncentret 

Tilmeld dig Videncentrets nyhedsbrev 

Følg Videncenter på LinkedIn

Følg Videncentret på Facebook

Følg Videncentret på Twitter 
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Om Videncenter for Energibesparelser i Bygninger 
Videncenter for Energibesparelser i Bygninger indsamler og 
systematiserer viden om energibesparelser i bygninger og 
formidler dette til byggebranchen. Målet er at realisere flere 
energibesparelser i den eksisterende bygningsmasse.  
Videncentret er en del af Energistyrelsens målrettede 
informationsindsats og har eksisteret siden 2008.

www.ByggeriOgEnergi.dk  •  Tlf.: 7220 2555


