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Vejledninger i funktionstests

▪ I BR18 er der krav om at funktionsteste varme- og
køleanlæg, belysningsanlæg, VE anlæg samt elevatorer
og bygningsautomatik

▪ Det betyder, at det skal testes om de nævnte
installationer opfylder de krav der er i BR18 og de
supplerende krav bygherren / rådgiveren har stillet

▪ Funktionstest er ikke nyt, - det nye er at der nu er
udarbejdet ensartede testprocedurer

▪ Funktionstest skal føre til mere velfungerende, driftssikre
og energieffektive installationer

▪ Der findes pt. primært to kilder til hvordan funktionstests
udføres:

▪ Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST)

▪ Videncenter for Energibesparelser i Bygninger (VEB)

▪ Nogle rådgivere har egne procedurer for funktionstests



Vejledninger i funktionstests

▪ I TBST’s vejledning om funktionsafprøvning der
testprocedurer for:

➢ køle- og varmeanlæg

➢ ventilation

➢ belysning

➢ elevatorer

▪ VEB har tilsvarende udgivet vejledninger for:

➢ varmeanlæg (naturgas, fjernvarme, gashybrid)

➢ ventilationsanlæg

➢ belysning

➢ bygningsautomatik

▪ Der er overensstemmelse mellem TBST’s og VEB’s
vejledninger



Vejledninger i funktionstests

▪ Vejledningerne er ment som en hjælp til både
rådgivere og udførende

▪ Det er håbet at der henvises til vejledningerne i
udbudsmaterialet til kommende projekter, og at
test’procedurerne følges

▪ Kommentarer og forslag altid velkomne, så eventuelt
kommende versioner af vejledningen over tid bliver
endnu bedre



Vejledninger i funktionstests

Eksempel - bygningsautomatik

I vejledningen er der opstillet testprocedurer, der skal kontrollere
om bygningens installationer driftes, så de ønskede komfortkriterier
opfyldes, og om den fastsatte driftsstrategi er korrekt
implementeret i bygningsautomatikken. Der er fem tests, der
samlet kontrollerer om CTS anlægget fungerer efter hensigten.

▪ test 1 signaler - formålet er at kontrollere om der er
overensstemmelse mellem værdierne for temperaturer etc.
der vises af CTS anlægget og de rent faktisk målte værdier

▪ test 2 automatik - formålet er at kontrollere om signalerne
fra automatikkomponenterne overføres korrekt, og om den
ønskede funktion er til stede

▪ test 3 regulering - formålet er at kontrollere om
reguleringskredsene kan regulere hensigtsmæssigt

▪ test 4 driftsstrategi - formålet er at undersøge om den
fastlagte driftsstrategi er programmeret korrekt i CTS
anlægget

▪ test 5 prøvedrift - formålet er at foretage en langtidstest
for at kontrollere om reguleringen af anlæggene indbyrdes
sker hensigtsmæssigt



Vejledning i funktionstests

▪ Der pågår et projekt for Real Dania, hvor der udvikles
testprocedurer for alle typer energiforbrugende
installationer

▪ Real Dania projektet resulterer i:

➢ en håndbog med testprocedurer

➢ en række instruktionsvideoer dr viser tests i praksis

▪ Håndbogen indeholder forslag til testprocedurer for alle
typer energiforbrugende installationer (næsten….) delt
på én-familiehuse og større ejendommen

▪ Projektet er færdigt til foråret



Case – bygningsautomatik i UN City

Adfærd

▪ Brugerne af bygningen stillede urimeligt store krav til indeklimaet, - f.eks. til
at kunne regulere indeklimaet individuelt i storrumskontorer

▪ Pga. at UN City rummer personer fra hele verden var der vidt forskellig
opfattelse af hvad der er et godt indeklima

▪ Forventningerne til indeklimaet stiger i takt med hvor “intelligent” 
bygningen er

▪ Der var (er) muligt for brugerne at interagere med styringen af indeklimaet

Teknik

▪ Der var talrige eksempler på programmeringsfejl

▪ Setpunkter for temperaturer og driftsform samt luftmængder var ændret
ifht. det oprindelige



Case – bygningsautomatik i UN City

Kompetencer

▪ Moderne og komplekse bygninger er vanskelige at overskue

▪ Konsekvenserne af ændrede setpunkter i CTS’en kan være vanskelige at 
gennemskue

▪ Der kræves kompetencer på et højt niveau for at drifte moderne, 
komplekse bygninger

Andre krav

▪ CTS’en bør kontrolleres både ved aflevering og efter f.eks. 6 måneder

▪ Det er nødvendigt med en helt anden og grundig overlevering til kundens
driftspersonale end tidligere



Spørgsmål ???

Du er også velkommen senere.
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