
Marts 2019

Velkommen til 

Ajourføringskursus 2019



Dagens Program

• Introduktion
– Sidste nyt fra Energivejlederen, VEB 

– BR18 – sidst nyt og erfaringerne

– Solceller i dag

• Fagspor
– Hvorfor går det galt – samspil mellem tekniske installationer og 

klimaskærmen

• Workshop 
– Case

– Besparelsesberegneren fra VEB

– Plenum præsentation fra de to fagspor

• Evaluering og afslutning



Tidsplan

13.30 Indskrivning Kaffe og kage

14.00 Introduktion

Sidste nyt fra Energivejlederen, VEB m.fl.

BR18 – en brush-up

15.30 Solceller hvor er vi i dag  - status og info

15.50 Pause

16.10 Hvorfor går det galt

16.30 Fagspor

Workshop Klimaskærm

Workshop Installationer

17.20 Plenum - Resume af workshops

17.40 Tak for i dag

17.45 Netværks zone - Sandwich og sodavand



Sidste nyt fra Energivejlederen

• Ajourføringskurser 
– 8 stk. planlagt i 2019 (forår/efterår)

• Nyhedsbreve 
– 2 gange pr. måned

• Håndværkeren 
– Tillæg til EB og hos grossister

• Messedeltagelse 2019
– Building Green 3-4 april, Århus

– Building Green 30-31 okt. København





Styrk din markedsføring



Hjemmesiden med ”Opkvalificeret 2019”



Håndværkerliste på sparenergi.dk



Brug boligens Energimærke

Find det på boligejer.dk
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Nye materialer og værktøjer fra
Videncenter for Energibesparelser i Bygninger



Energiløsninger fra 
Videncenter For Energibesparelser i Bygninger



Nye materialer og værktøjer fra Videncenter for 
Energibesparelser i Bygninger

• Guide indeklima og komfort

• Guide Renovering af mekanisk ventilation

• Guide Varmeafgiversystemer til varmepumper

• IoT – Internet Of Things

• BR18 faktaark

VEB/guide_indeklima_og_komfort.pdf
VEB/renovering_af_mekanisk_ventilation_ok.pdf
VEB/varmeafgiversystem-til-varmepumper_2019.pdf
VEB/iot-faktaark_2018.pdf
VEB/br18-faktaark.pdf


Besparelsesberegneren 2018

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


BR18 - en brush-up



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



Hvad skal afprøves (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 



Hvornår skal man bruge funktionsafprøvning (eks.)?



BR-18 værktøjet

http://krav.byggeriogenergi.dk/


Hvorfor går det galt ?

Hvorfor går det galt/Hvorfor går det galt.pptx


Introduktion til fagspor

Case/EV Ajourføring 2019  -case.pdf


Tak for i dag


