
Marts 2018

Velkommen til 

Ajourføringskursus 2018



Dagens Program

• Introduktion

– Motivation for bedre boliger

– Sidste nyt fra Energivejlederen, VEB og BR18

• Fagspor

– Klimaskærm - De vanskelige løsninger

– Installationer - Funktionsafprøvning

• Workshop 

– Case

– Plenum præsentation fra de to fagspor

• Evaluering og afslutning



Tidsplan
13.30 Indskrivning Kaffe og kage

14.00 Introduktion

Sidste nyt fra EV, VEB og BR18 m.m.

Besparelsesberegneren 2018

15.00 Introduktion til fagspor

15.15 Pause - Skift til fagspor 

15.35 Fagspor

Klimaskærm

Installationer

Pause

Workshop Klimaskærm

Workshop Installationer

17.10 Plenum - Resume af workshops

17.40 Tak for i dag

17.45 Netværks zone - Sandwich og sodavand



Sidste nyt fra Energivejlederen

• Ajourføringskurser 

– 10 stk. planlagt i 2018

• Nyhedsbreve 

– 2 gange pr. måned



Pressemeddelelse februar 2018



Styrk din markedsføring



Husk også ”Opkvalificeret 2018”



Energiløsninger fra Videncenter For 
Energibesparelser i Bygninger



Nye materialer og værktøjer fra Videncenter 
for Energibesparelser i Bygninger

• Energiløsninger

– Eksisterende gaskedel med add-on varmepumpe

– Dæk over krybekælder ændres til nyt terrændæk

– Efterisolering af terrændæk ved opbygning af nyt terrændæk

– Murede ydervægge – udvendig efterisolering afsluttet med 

flytning af formur

Nyt fra VEB/eksisterende_gaskedel_add-on_varmepumpe_ok.pdf
Nyt fra VEB/d-k_over_krybek-lder_ok.pdf
Nyt fra VEB/terraendaek-nyt_ok.pdf
Nyt fra VEB/murede_ydervaegge_enfamiliehuse_ok.pdf


Nye materialer og værktøjer fra Videncenter for 
Energibesparelser i Bygninger

• Guide

– Guide til Valg af varmekilde i en- og  tofamiliehuse med 

oliefyr

– Guide til ventilation i enfamiliehuse

– Varmepumpe guide (online)

– Tjeklister til energirigtig bygningsdrift – skoler (online)

– Bygherrens Drejebog (online)

– Besparelsesberegner (online)

– BR18-værktøj (online)

Nyt fra VEB/guide-valg-af-varmeforsyning.pdf
Nyt fra VEB/guide-til-ventilation-i-enfamiliehuse.pdf
http://www.byggeriogenergi.dk/vaerktoejer/varmepumpeguide/
http://www.byggeriogenergi.dk/vaerktoejer/tjeklister-til-energirigtig-bygningsdrift-skoler/
http://bygherrensdrejebog.dk/
http://test-besparelsesberegner.sbi.dk/bld
http://krav.byggeriogenergi.dk/


Bygningsreglementet BR18

• Ændringer i forhold til BR15



Ændringer i forhold til BR15

• Funktionsafprøvningskravet er kommet

• 2020 lavenergiklassen ikke lovpligtig

• Kravet til linjetab ved fundamenter omkring gulve 

med gulvvarme er fjernet

• Mulighed for at have dårligere linjetab ved 

fundamenter ved høje bygninger 

• Ændring af vindueskrav til pavilloner 

• Fjernelse af kommunens mulighed for at bede om 

trykprøvning af bygninger 



• § 284. Ombygninger, hvor årlig besparelse gange 
levetid divideret med investering er større end 1,33 
er rentable.

I tilfælde af at ombygninger ikke er rentable, skal der 
foretages en eftervisning af den manglende rentabilitet.

I tilfælde af at en ombygning ikke er rentabel skal det 
undersøges om en mindre ombygning er rentabel. 

• Stk. 2. I konstruktioner med hulrum med plads til 
isolering, som f.eks. rejste tage med spær, skal det 
først undersøges om isolering i hulrummene er 
rentabelt og dernæst, om det er rentabelt at 
efterisolere op til kravene i § 288. 



Den 23. juni 2017 er der et nyt tillæg i

Bygningsreglementet om funktionsafprøvning:

Vejledning om 

funktionsafprøvning:

”Dokumentation for resultatet af 

funktionsafprøvningen skal ind-

sendes til kommunen, og opfyldelse 

af kravene er en forudsætning for, 

at bygningen må tages i brug”. 

Funktionsafprøvning



Hvornår skal noget 
funktionsafprøves?

Gælder ved: 

• Nybyggeri

• Eksisterende byggeri:

▪ Installation af nye tekniske 

anlæg/installationer  

▪ Udskiftning af eksisterende 

tekniske anlæg/installationer 

med nye anlæg/installationer



Hvornår skal man bruge funktionsafprøvning (eks.)?



Hvad skal testes (BR18)

• Ventilationsanlæg 

– Luftmængder (nominel luftstrøm) 

– Specifikt elforbrug til lufttransport 
(SEL-værdi) 

• Varme og køleanlæg 

– Indregulering af vand- eller luftstrømme 

– Styring 

• Belysningsanlæg

– Belysningsstyrke 

– Fungerer dagslysstyring, bevægelses-
meldere og zoneopdeling efter hensigten

• Elevatorer

– Elevatorers energiforbrug før ibrugtagning 



Besparelsesberegneren 2018

http://test-besparelsesberegner.sbi.dk/bld#menu_1


Værktøjer fra Videncenter for 
Energibesparelser i Bygninger



BR-18 værktøjet

http://krav.byggeriogenergi.dk/


Fugtberegner



Dampspærreguide



Håndværkerliste på sparenergi.dk



Brug boligens Energimærke



Bygningsguiden

https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/bygningsguiden


Introduktion til fagspor



Tak for i dag


