


Energivejlederen er en naturlig del af det lokale netværk. 
Bedre bygninger – Bedre klima - Bedre beskæftigelse

Energivejlederen
-del af det kommunale projekt



Gate21 arbejder for tiden med Projekt Styr Energien, som følgende 
seks kommuner er involveret i: 

 Allerød 

 Ballerup 

 Frederikssund 

 Furesø 

 Gladsaxe 

 Høje Taastrup 

Det drejer sig overordnet om at få energiforbruget i SMV’er ned. 

Projekt Styr Energien

- et projekt fra Gate21



 Én gang om året føres tilsyn med produktionsprocesser, 
affaldshåndtering og emissioner. 

 Energiforbruget må gerne være på dagsordenen for 
tilsynet

 Kommunerne har brug for at vise SMV’erne, at det er 
ligetil at komme i gang med energiforbedringerne. 

 Tilsynet vil gerne henvise til håndværkere i 
nærområdet, der kan få tingene til at ske. 

 Til Styr Energien kommer hver kommune med
ni virksomheder, der har energisparepotentiale.

Fx detailhandel og autoværksteder…. 

Kommunale tilsyn

- suppleret med energiscreening



Energivejlederordningens ambassadører er blandt andet:

Dansk Byggeri – Tekniq – Energistyrelsen – Teknologisk Institut – Håndværksrådet 



Profil på Energivejlederen

 Energivejlederen har en 4 årig erhvervsfaglig og teoretisk professionel uddannelse 
indenfor bygge- , el- eller vvs-området.

 Energivejlederen er oftest virksomhedsejeren eller en ledende medarbejder

 Han er registreret i Energivejleder-ordningen og har dokumenteret sine kompetencer

 Han bliver løbende fagligt opdateret og kan dokumentere sine kompetencer

 Han kan identificere energisparepotentialet på både klimaskærm og 
installationsområdet i et helhedsperspektiv

 Han indgår i et netværk, og kan derfor tilbyde ”One stop shopping”

 Han er kendt og højt prioriteret som seriøs samarbejdspartner overfor kommunen

 Han vil være boligejerens foretrukne samarbejdspartner

 Han markedsfører sig lokalt, evt. med  materialer fra Energivejledersekretariatet





Videncenteret

Energiløsninger

Standardværdikatalog

BedreBolig

Besparelsesberegner

Håndværkerlisten

Energimærkning

Film

Casebank

Støtteværktøjer…..





Energiløsninger pr 1. januar 2015









sparenergi.be10.sbi.dk

Besparelsesberegner

http://www.sparenergi.be10.sbi.dk/


BR10-værktøj



Standardværdikatalog



• Varmepumpelisten

• Håndværkerlisten

• Energivejledere

• BedreBolig-rådgivere

• Energiløsninger

• Film om energiløsninger

• Kampagner om energiløsninger

Aktuelt: Ud med olie- og gasfyr

Ring: 70 333 777

http://sparenergi.dk/forbruger/varme/raadgivningstjeneste


Energimærkerne….

400.000 mærker

Mærkningspligt på store bygninger

Deklarationspligt ved salg af små

Fri adgang til alle mærker

Ny digital brugerflade



SBi har analyseret energimærkets effekt på huspriserne: 
Flyt prisen op med 800,- kr/m2 pr trin*





Film om Energiløsninger

http://sparenergi.dk/forbruger/boligen/renovering/film-om-
energirenovering/introfilm

http://sparenergi.dk/forbruger/boligen/renovering/film-om-energirenovering/introfilm


Kortlægningsprocessen i praksis

Kortlægningsproces

• Kundens ønsker
• Energimærkning
• Tilstandsrapporter 

- og derefter bygningsgennemgang



Installationer og procesudstyr

Systemguide:

• Energikortlægning
• Energianalyse
• Energieffektivisering

Støtteværktøjer:
• Tjeklister
• Måleanvisninger
• Eksempler
• Beregningsmetoder

Teknologier:
• Ventilation, varme og vand
• Belysning, apparater og udstyr
• Pumper, motorer, trykluft og køleanlæg
• Solceller, biobrændsel, varmepumper



Produktet af energivejledningen
Resultatrapport med finansberegning og pakkeløsninger



Teknologiberegninger

Excel-værktøj til 
klassifikation af energibesparelser:

• Kedelanlæg, små og store
• Brutto varme, varmefordeling og styring
• Klimaskærm
• Rørsystemer
• Solvarme
• Ventilation
• Køling
• Pumper
• Belysning
• Solceller

Link til El-Forsk 
Beregningsparadigme

http://www.elforsk.dk/elforskProjects/342-015/342_015_Klassificeringsv%C3%A6rkt%C3%B8j_opdatering_2014.xlsm


Energivejlederne tager nu fat på SMV-segmentet

BOLIG



Den nye overbygning kommer til efteråret
- du kan nå at tage grunduddannelsen inden…..



Tak for opmærksomheden!
Kristian Vielwerth


