
Velkommen til Energiforum Danmarks 
Akademi. Akademiet der tilbyder overbliks- 
og introduktionskurser, der gør hverdagen 
lettere for alle, der arbejder professionelt 
med energi og energibesparelser.
Vores kurser giver overblik over nye faglige 
områder og hjælper dig med at finde ud af 
hvor du skal prioritere din indsats.
Kurserne varer typisk en halv dag og efter 
endt kursus får du et kursusbevis.

Energiforum Danmarks 
AKADEMI – andet semester 2019



Målgruppe for kurset: 
Kurset henvender sig alle der kommer i berøring med funk-
tionsafprøvning, men ikke skal være eksperter, bygherrer 
såvel som rådgivere og udførende. 

Pensum for kurset:
l  Definition af begreberne; funktionsafprøvning, perfor-

mancetest og comissioningtest
l  Funktionsafprøvning ifølge Bygningsreglementet
l  Hvordan skal regler og vejledninger forstås og fortolkes
l  Hvordan gør man
	 –	 forudsætninger
	 –	 dokumentation
	 –	 klarmelding
l  Testparadigmer og fremgangsmåder
l  Hvad kan gå galt?
l  Vurdering og konsekvenser af måleresultater og udfald

Det får du med hjem
l  Guide til funktionsafprøvning i praksis
l  Overblik over regler og krav
l  Erfaringsudveksling om funktionsafprøvning i praksis

Hovedunderviser: Kurt Hørdum Pedersen, Sweco

Praktiske informationer
Kurser i Energiforum Danmarks Akademi er åbne for alle 
og koster 950 kr. for medlemmer af Energiforum Danmark 
og 1200 kr. for andre (begge prise er ekskl. moms). Der er 
10% rabat på deltager nummer to til fire og 20% rabat på 
deltager nummer fem eller flere. 

Der er tilmeldingsfrist for kursus 15. august
Program for de forskellige kurser og tilmeldingsblanket 
offentliggøres løbende på hjemmesiden:  
swww.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/

DATO STED ADRESSE

22/8 kl. 13.00-16.30 Sweco Aarhus Dusager 12, 8200 Aarhus N

27/8 kl. 13.00-16.30 Sweco København Ørestads Boulevard, 2300 København S

Næste kursus er:
Funktionsafprøvning – fra bygningsreglement 
til praksis

Funktionsafprøvning af ventilation, varme/køl og belysning er et krav ifølge bygningsreglementet. Funktionsafprøvningen skal 
sikre, at de nævnte installationer faktisk virker efter hensigten og lovens bogstav.

Nogen kalder det en ligegyldig øvelse, andre forveksler det med performancetest og commisioningtest og endnu flere er i tvivl 
om, hvordan de på en god måde får det indarbejdet i byggeprocessen, så funktionsafprøvningen lever op til det der var formålet, 
nemlig at give bygherren en bedre sikkerhed for, at installationen faktisk lever op til det forventede og til loven.

På kurset stiller vi skarpt på funktionsafprøvning i praksis. Hvilke regler og definitioner gælder? Hvordan gennemfører man test i 
praksis og hvordan beskriver man test i udbudsmaterialet?

SE PROGRAM OG TILMELDING PÅ: www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt


