


Faglig temadag i Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

Den komplette installation af ventilationsanlæg i parcelhuse og etageboliger

Christian Grønborg, sektionsleder, Teknologisk Institut

• Hvorfor ventilere og hvad er problemet

• Hvad er muligt - Hvordan er det muligt - Hvilken løsning skal man vælge+Alternativer

• Væsentlige faldgruber

• Fokus fremadrettet



HVORFOR VENTILERER



▪ Fugt
– Rumluftens vanddampindhold bør være lavere end 7,0 g vand pr. kg luft, 

• svarende til en relativ luftfugtighed på 45 % ved 20 – 22 grader C, i vinterperioden. 

• Hensigten er at reducere antallet af husstøvmider.

– Rumluftens fugtighed skal holdes på et tilstrækkeligt lavt niveau, 

• til at kondensation på vinduerne og kuldebroer ikke forekommer

▪ CO2
– Hvis der ikke ventileres korrekt stiger CO2 niveauet, hvilket medfører  træthed og hovedpine 

BOLIGER MED MATURLIG VENTILATION ER  
UNDERVENTILERT

SBI rapport 236. Målinger i 150 huse viste at det 
gennemsnitlige luftskifte lå på omkring 0,35 gange pr. 
time, og i ca. 85% af husene var luftskiftet mindre end 
0,5 gange pr. time. 

SIB (Sverige) har målt i svenske huse opført efter 
1972 og fundet det gennemsnitlige luftskifte til 0,26 
gange pr. time. Luftskiftet i gamle huse fra omkring 
1900 lå i gennemsnit på omkring 0,7 gange pr. time Heraf afgiver hver personer ca. 40 g/h =>

4 personer afgiver 3,84 kg/døgn

HVORFOR VENTLIERE – Godt indeklima, lovkrav og økonomi
Og store skimmelsvamp problemer



HVAD ER PROBLEMET
VENTILATIONEN ER OFTE MANGELFULD

Ventilationen er ofte mangelfuld pga.:

▪ Manglende eller lukket frisklufts + udsugningsventiler

▪ Renovering som reducere effektiviteten

Men samtidigt er klimaskærmen oftere utæt i ældre byggeri, som modsat bidrager med en vis 
luftudskiftning. Således står man ofte med en af to problemstillinger:

▪ Manglende luftskifte, som er medvirkende til dårligt indeklima og skimmelsvamp. 

▪ Tilstrækkelig eller for kraftig ventilation, som giver (træk) og er yderst energiforbrugende.

Det er derfor yderst vigtigt at indtænke ventilation med varmegenvinding:

▪ Når der er problemer med skimmelsvamp – problemet kan ikke rense væk.

▪ Som en ren energiforbedring på lige fod med vinduesudskiftning og isolering, 

▪ Ved større renoveringsarbejder som vinduesudskiftning, udskiftning af tag osv

Hvorfor sker det ikke af sig selv? – Historie uden opdragelse?



▪ Opvokset uden ventilation og fokus på indeklimaet

▪ Vi har bygget udefra -> ind

▪ Indtil 1995 ingen krav til ventilation med VGV i boliger
▪ 2006 Energiramme (fra Netto til Brutto)

▪ 2010 Krav til VGV i etageboliger + CO2 0,1% i skoler

▪ Men vi er på rette vej … med den almene opfattelse (IAQ/CIA)

▪ Men vi har en række barriere der skal overvindes 

HVORFOR GØR VI DET IKKE
HISTORIE UDEN OPDRAGELSE

VGV Centrale anlæg Decentralt / 
en bolig

El + varme
Bolig decentral

Energiforbrug 
kr.

Besparelse 
%

Før Eks. Naturlig 4650 3720 0

Før Eks. Udsugning 4960 4280 +15%

1995 Min. 65 % / effektiv VGV Min. 65 % 1995 1965 - 47%

2008 Min. 65 % Min. 65 % 1965 - 47%

2010 Min. 70 % Min. 80 % 770 (VAV) 770 - 79%

2015 Ecodesign NRVU 1/1-16
Væske: 63%, Andre: 67%

Min. 80 % Omtrentlig det 
samme

Omtrentlig det 
samme

Omtrentlig 
det samme

2018 Ecodesign NRVU: 
Væske: 68%, Andre: 73%

Lavenergi: 85%
(tidligere 2020)

430 (VAV) 470 -87%



BARRIERE
DEN ALMENE OPFATTELSE

▪ Barriere 1 – Kostpris
▪ En-familie    Pris 30-90.000   TBT 8-17 år

▪ Etage            Pris 45-65.000   TBT 11-19 år

▪ Barriere 2 – SEX
▪ Ventilation skal bare være der, det skal ikke koste penge

▪ Manglende ejerskab + forståelse for vigtigheden

▪ Barriere 3 – Det fylder meget

▪ Barriere 4 – Det er grimt, det trækker, det støjer
▪ Arkitektonisk korrekt udformning + indbygning

▪ Retnings bestemt, god impuls

▪ Barriere 5 – Det skal laves rigtigt 
▪ Projektering, udførelse og aflevering

▪ De tre ben er afgørende for at ”stolen” ikke vælter. 

 
 

 

Fig. 1: Løsning 1– ø200 mm nye centrale kanaler til røgventileret system 
eller røgafspærret med brand- og røgspjæld i etageadskillelse. 

 

Fig. 2: Løsning 2– ø200 mm ny central kanal til røgventileret system, hvor hver 
rum betjenes af lodret hovedkanal. 

  
 

Fig. 3: Løsning 3– ø200 mm nye centrale kanaler til røgafspærret system 
med brand- og røgspjæld i væg (BS 60 skakt).  

 

Fig. 4: Løsning 4– ø200 mm ny central kanal til røgafspærret system med brand- 
og røgspjæld i væg (BS 60 skakt), hvor hver rum betjenes af lodret hovedkanal. 

 

Inddækning

640 mm

3
2

0
 m

m
1

7
0

 m
m

4
9

0
 m

m

Teglvæg

T
e

g
lv

æ
g

320 mm

3
2

0
 m

m

4
9

0
 m

m

1
7

0
 m

m

Teglvæg

T
e

g
lv

æ
g

640 mm

8
0

0
 m

m

M M

1
3

0
 m

m

Teglvæg

T
e
g
lv

æ
g

Teglvæg

320 mm

M

8
0

0
 m

m
1

3
0

 m
m

T
e

g
lv

æ
g



HVAD ER MULIGT



PARCELHUS I 1 PLAN
HVAD ER MULIGT

▪ Oprindeligt opført med naturlig aftræk fra køkken, bad og bryggers som ikke genbruges pga. det er i plast eller eternitrør som ikke er tætte.

▪ Ny kanalføring på loft med 50mm kondensisolering eller lagt under efterisolering i tagrum.

▪ Byggeskikken medfører relativ simpel opbygning med våde zoner (udsugning) i den ene side og opholds/ soverum i den anden (indblæsning)

▪ Største hovedkanal der skal anvendes er typisk ø160-ø200 mm, og reduceres efter hvert udsug/ indblæsning.

▪ Aggregat placeres på loft (Typisk dimension B90*H60*D60)

▪ Indtag i gavl (Nordvendt for ønsket køleeffekt om sommer)

▪ Afkast over tagryg (Rektangulær 100*200 eller cirkulær typisk ø160-ø200 mm)

▪ Alternativt kan der anvendes plastkanaler der lægges under gulv ifm. renovering af gulvkonstruktion, hvor aggregat placeres som skabsmodel i 
bryggers

AHU



MURMESTER/ BUNGALOV I 1½-2½ PLAN
HVAD ER MULIGT

▪ Oprindeligt opført med naturlig aftræk udført i beton/eternit  (udsugning) fra køkken, bad, bryggers, kælder som kan genbruges

▪ Byggeskikken => relativ simpel opbygning med våde zoner i det ene hjørne (udsugning) - Her kan evt. nye indblæsnings kanal fremføres og inddækkes

▪ Hvis skorsten ikke anvendes til brændeovn/fyr, anvendes den efter coating til indblæsning da den har adgang til alle husets rum.

▪ Skorstens øvre del anvendes efter indmuring af adskillelse mellem øvre og nedre del på loft ligeledes som afkast fra anlægget

▪ Hvis aggregat kan placeres på loft skal der kun etableres 1 stig-streng til hhv. indblæsning og udsugning (*2 som er inkl. kanalføring til vaskerum 
kan undværes). Stue kan nøjes med en indblæsning og soveværelse på 1.sal kan betjenes fra loftrum

▪ Hvis skorsten og eksisterende kanaler anvendes skal der ikke føres nye lodrette rør overhovedet. Kun laves åbninger/ sættes armaturer i.

▪ Kælder ventileres iht. BR udelukkende med udsugning, men da det ofte er udnyttet til beboelse (selvom det ikke må være soverum) er der på 
tegningen angivet indblæsning i disponible rum.

▪ Aggregat placeres på loft/ over hanebånd hvis loftet ikke er kørt til kip (Typisk dimension B90*H60*D60)

▪ Alternativt placeres aggregat i kælder, men i så fald kræves det, at der etableres yderligere en lodret stigstreng til afkast (fra loft til kælder ved *1)

▪ Over 2 etager er der krav om brandcellesektionering

▪ Indtag i gavl/ facade. Afkast over tagryg (Rektangulær 100*200 eller cirkulær typisk ø160-ø200 mm) / brug af eksisterende skorsten



   
 
Fig. 1 – Typisk ventilations-installation i 
eksisterende etageejendomme med 
udsugning/ naturligt aftræk. 

 
Fig. 2 – Ventilations løsning, hvor 
ventilationen er renoveret til decentral 
ventilation med varmegenvinding. 

 
Fig. 3 – Ventilations løsning, hvor 
ventilationen er renoveret til central 
ventilation med varmegenvinding. 

 
Men hvilken er bedst?

ETAGEBOLIG – HVAD ER MULIGT
HVAD ER MULIGT



Beskrivelse  1850-1900 1900-1920 1920-1940 1940-1960 1960- 

Etagebolig "opstart" Nørre, Vester, Øster, Amager Islands brygge Forstæderne Forstæderne Forstæderne 

Historiske betingelser Området uden for voldene frigives i 
1852 (Etagebyggeri 3-5 etager). 

Den høje tætte udbygning af 
hovedstaden (5-6 etager) 

Mellemkrigstid, hvor lys, luft og 
solorientering bliver arkitektonisk 
parole. 

Nybyggeriet efter 1940 har samme 
installationsmæssige standard, vi 
regner for min. i dag. 

(1973) Tiden efter oliekrisen hvor 
energi-problematikken får 
markant indflydelse på byggeriet 

Lejlighed Mindre lejligheder (1. værelses) 1889: Krav om minimum 60 m2 Lejligheder bliver større   Lejligheder er meget forskellige 

Bad/wc Indtil 1. verdenskrig er der udpræget 
fælles bad i kælder 

1900 - Wc blev alm. kort efter 
århundredskiftet. Mindre 
lejligheder deles om wc på trappe 

1910 - Wc uden håndvask så godt 
som standard i nybyggeriet i byerne 
(ikke i provinsen). 

1940 - Bad mere almindeligt omkring 
1930, og var i slutningen af 
1930’erne standard 

  

Køkken Optil 1. verdenskrig er køkken ofte 
placeret i ud- eller sidebygning 

  1920'erne - Køkkener integreres i 
bygningskroppen (5,91 m2) 

    

Åbninger i 
klimaskærm 

  Madskab med enkelt åbning i 
ydermur (vindue) 

1930 Madskab fik to 
ventilationsåbninger  

  1950'erne. Køleskabe bliver 
almindelige. 

Bjælkelag Træbjælkelag Træbjælkelag Træbjælkelag Træ eller træ/jernbjælkelag Betonelementer 

  Kappedæk (over kældre/port) Jernbjælkelag med 
betonudstøbning ved bad 

Træ/jernbjælkelag Hulstensdæk   

    Jernbjælkelag med betonudstøbning 
ved bad 

Jernbjælkelag med betonudstøbning 
ved bad 

  

Aftræk 1871 - Det lukkede køkkenildsted 
fortrænger det åbne og skorstens 
areal mindskes til 9*9''. Emhætte 
effekt fra åbent ildsted forsvinder. 
Derfor kræver loven "Hvor 
omstændighederne tillader det skal 
der anbringes emrør ved 
køkkenildsteder". 

1902 - Sundhedskommissionen 
kræver ifm. installation af WC, 
100cm2 aftræk + luftindtag/ 1/4'' 
sprække under dør. Sammenholdt 
med 1889 skulle det helst føres 
langs skorstensrør 

1918 - Sundhedsvedtægten kræver 
aftræk på min. 100cm2 i køkken 
hvor der benyttes gas (skal føres ½ 
m over tagryg). 1927 - 
Sundhedsvedtægten skærpes til 
150cm2 aftræksrør i køkken og 
oplukkeligt vindue på mindst 0,4m2 

1939: Krav om separate aftræk i 
køkken og wc/ bad. Aftrækskanaler 
skal føres lodret op langs 
skorstensrør. Betjener skorstene 
eller aftræk kun et rum må det være 
15*15 cm ellers skal det mindst 
være 23*23 cm  

1961: Første bygning reglement 
for hele landet. Krav om separate 
aftræk i køkken og wc/ bad.  

- Antal 0 1 (wc) 2 (køkken +wc) 2 (køkken +wc) 2 (køkken +wc) 

- Materiale Muret Støbte beton kanaler Støbte beton kanaler Støbte betonkanaler Eternit eller stål 

- Lysning 12*24 cm 100 cm2 100 cm2 bad. Køkken 100/150cm2 100 - 150cm2 Udsugningsanlæg med hovedkanal 
eller naturlig med separate 
kanaler 

Skorsten 1871 - Det lukkede køkkenildsted 
fortrænger det åbne og skorstens 
areal mindskes til 9*9'' (optil 1850 
18*18''). 1889 krav om maks. 2 
ildsteder pr etage pr. skorsten som 
medfører at hver lejlighed har en 
skorsten pr. 2 rum 

1900 - Gasapparater bliver 
almindeligt fra århundredskiftet. 
Køkkenskorstenen udfases. 

Centralvarme begyndte at 
forekomme i 1920’erne, og var 
almindeligt udbredt i slutningen af 
1930’erne,  

Oftest ingen skorstene pga. 
centralvarme. Men så sent som i 
slutningen af 1950’erne blev der 
stadig i de mindre bysamfund opført 
boligbyggeri med kakkelovne 

Ingen kakkelovne 

- Antal 2 - kakkelovn + brændekomfur 0-1 - kakkelovn (stuer) 0-1 - kakkelovn (stuer) 0 0 

- Lysning 18*18'' / 9*9'' 9*9'' 9*9'' 9*9'' 0 

Adg.vej til loft 1889 - krav om køkkentrappe Køkkentrappe Delvis m/uden køkkentrappe Kun hovedtrappe Loftslem 60*90 / gennem tag 

Spær/ bjælkelags 
afstand 

Over 90 90 cm 90 cm 75-90 cm 60-75cm 

Tag 45orejsning+tegl 45orejsning+tegl 30-45orejsning+plade 0-30o rejsning 0-15o rejsning 

Byggebestanden 10% 25% 40% 60% 100% 

 

AFHÆNGIT AF HVORDAN FÅR VI LUFTEN FREM? 

Ensartet byggeskik

2 Skorstene

0 Aftræk (wc)

0 åbning

45o + 2 trapper

10%

1 Skorstene

1 Aftræk (wc)

1 åbning

45o + 2 trapper

25%

½ Skorstene

2 Aftræk

1 åbning

30o + 2 trapper

40%

0 Skorstene

2 Aftræk

0 åbning

0-30o + 1 trappe

60%

0 Skorstene

2 Aftræk

0 åbning

0o + 1 trappe

100%

60%



HVORDAN ER DET MULIGT



Centralt aggregat (før 1920 pga. skorstene)

▪ Nem service men varmeregnskab og manglende ejerskab kan være en barriere
Indtag og afkast – stads arkitekt - Eksisterende skorstene

Distribution af friskluft  - Aftræk/skorsten – Anvende eksisterende som coatets (sod og tæthed/ brandkrav)

- Ingen aftræk => nyt kanalsystem (max dybde og placering ift- brandvej) 

Lydgener - Indblæsningsarmatur med god egenlyddæmpning

Brandteknisk sikring af løsninger - Coatning + automatik i særskilt ventilationsrum

Minialt energiforbrug - Strategi for behovsstyring + Lav SEL for AHU

Adgangsforhold loft – Maks ydre dimensioner på aggregat/ modul

Ejerskab og indflydelse – Retningsbestemt armatur 

Tilpasning i arkitektur – Indblæsningsarmatur, brug af eksisterende kanaler/skorstene

  
 

Fig 1: Løsning 1– Med anvendelse af eksisterende skorsten i 
stue til indblæsning + eksisterende aftræk i køkken/bad til 
udsugning. 

 

Fig 2: Løsning 2– Med anvendelse af eksisterende skorsten i 
køkken til udsugning og eksisterende skorsten i stue til 
indblæsning. 

 

Køkken

Bad

Opgang

Brandvej + økonomi

Soveværelse

Stue

Køkken trappe

Brandvej + økonomi Køkken

Bad

Opgang

Brandvej + økonomi

Soveværelse

Stue

Køkken trappe

Brandvej + økonomi



Decentralt aggregat (Efter 1900 pga. aftræk)

▪ Fair varmeregnskab og godt ejerskab – service kan være en barriere
Indtag og afkast – stads arkitekt - Anvend eksisterende samlet aftrækshætter på tag / alternativt skorsten

Distribution af friskluft  - Aftræk - Eksisterende coatet (tæthed/ brandkrav)

- Brug evt. plastkanaler i lejlighed

Lydgener - Nye aggregater med meget lavt lydniveau

Brandteknisk sikring af løsninger - Coatning af aftræk

Minialt energiforbrug - Strategi for behovsstyring + Nye aggregat med højt trykydelse/ min indbygning

Plads til aggregat - Under loft i gang => max 30cm pga. loftshøjde før 1950 - 270cm

- Placeret i køkken ifm. Emhætte (OBS: Højer SEL)

Ejerskab og indflydelse - Aggregat og retningsbestemt armatur

Tilpasning i arkitektur - Indblæsningsarmatur, brug af eksisterende kanaler/ afkast/ skorstene

  
 

Fig. 1: Løsning 1– Med anvendelse af eksisterende aftræk 
fra bad til afkast og indtag via eksisterende hul mod gård 
(fadebur). Løsning til1900-1920 byggeri, hvor der kun er 
aftræk fra bad. 

 

Fig. 2: Løsning 2– Med anvendelse af eksisterende aftræk 
fra dels køkken og bad til hhv. indtag og afkast. Løsning 
til1920-1960 byggeri, hvor der typisk er aftræk fra bad og 
køkken. 
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Eksempler på installation



Alternativer kanalsystemer
https://www.youtube.com/watch?v=k81ocZGxQ4c



Alternativer kanalsystemer
https://youtu.be/CKLDsU1Yt24

RenoPipe

•M/U stuk 
•Brændh. EPS
•Maks 140 m³/h
•Maks: 70°C
•Overmalbar
•Lyddæmpende



▪ Fremføringsmuligheder og hvor de er placeret i lejligheden

– Hvor placeringen af eksisterende kanaler er, afgør hvilken løsning der er bedst. 

▪ Adgangsforhold på loft

– Er det muligt at bære et modulopbygget centralt aggregat op her? 

▪ Højde på loft / er loftet udnyttet

– Er det muligt at opstille et eller flere centralt placerede aggregater her?

– Er det muligt at fremføre vandrette kanaler til de lodrette stigstrenge (lejligheder)? 

▪ Lofthøjder i lejlighed

– Er der mulighed for at hænge et decentralt aggregat med lav byggehøjde op i gangen

▪ Opbygning af køkken 

– Er det muligt at placere et decentralt aggregat i køkkenet og tilslutte det til de eksisterende 

kanaler?

▪ Adgang til lejlighed og ønske herom (beboersammensætning)

– Er det muligt at få adgang til lejlighed og udføre service (udskiftning af filter årligt), eller er 

det at fortrække at gøre det centralt?

▪ Facade klausuler

– Er der krav om at der ikke må sættes riste i facaden? / afkastet udformning?

HVILKEN LØSNING SKAL MAN SÅ VÆLGE
AFHÆNGIGT AF



▪ Se på helheden – hele bygningen, installationer, brug og indretning

– Brug de klodser der er til rådighed

– Tænk ud af bokse - og sammensæt dem på en ny måde

– Lav den nødvendige kortlægning

• Fremføringsmuligheder og hvor de er placeret i lejlighederne

• Adgangsforhold på loft + Højde på loftetage/ er loftet udnyttet

• Loftshøjde i lejlighed / Opbygning af køkken 

• Adgang til lejlighed

• Facade klausuler

▪ Inddrag driftspersonalet og beboerne (ejerskab + korrekt brug + forståelse)

HVILKEN LØSNING SKAL MAN SÅ VÆLGE
EN LØSNING ER SJÆLDENT ALTID GANGBAR



▪ Fremføringsveje

– Sikring af eksisterende føringsveje med coatning

▪ Plads til aggregater 

– Nye små og trykstærke aggregater 

– Centrale anlæg med VP + små / modulopbygget

▪ Respekt for arkitekturen

– Anvendelse af eksisterende aftrækshætter / skorstene

– Armaturer der passer ind

▪ Brugerinddragelse

– Armatur med justeringsmulighed

– Decentrale anlæg med APP

– Forståeligt beboer materiale og info møder

▪ Korrekt projektering, montage og lev.

– VEB’s guide og energiløsning + standarder

▪ Korrekt drift

– Funktionsafprøvning + CTS via IoT

– Service (Vent-Ordningen)

NYE SYSTEMER OG KOMPONENTER



ALTERNATIVER OG SUPPLEMENTER
VENTILATIONSVINDUET, MIKROENHEDER, AFTRÆKS VP



▪ Bygning: Relativ nem montage

▪ Beboere:  Generel tilfredshed med fugtstyringssystemet (emhætte + bad). 

▪ Lovgivning: Kun lovligt hvis rentabilitet for varmegenvinding ikke kan opnås.

▪ Rentebilitet: Besparelse kr. – 2000 kr./årligt/ lejlighed. TBT 4 år

(Ventilation med vgv TBT 11-19 år)

▪ Men høj RH om sommeren kan medføre forøget luftskifte (krav til temperatur føler)

ALTERNATIVER OG SUPPLEMENTER
–FUGTSTYRET UDSUGNING



VÆSENTLIGE FALDGRUBER



NØGLE TIL SUCCES
BEBOER INFORMATION



Reference

▪ Konstant luftskifte uanset det faktiske behov

Simpel regulering (on/off):

▪ Central styring (RH, oC, CO2)

Avanceret regulering (modulerende):

▪ Rumbaseret styring (VAV, CO2, RH, oC)

Resultater

▪ En simple styringsstrategi er at foretrække

– Energibesparelse ≈ samme pga. konstant tryk regulering

– Installationsomkostningerne er lavere (6 følere)

– Opretholder samme indeklima

▪ Strategi:

– CO2 ude + 150ppm

– Fugt – vandindhold max 2g/kg over ude

– Temperatur 20oC

▪ Besparelsen er +30% ift. ref. (el vægtet med 2,5)

BEHOVSSTYRING – FORBEDRINGSMULIGHED
FORSØG MED 3 STRATEGIER 10

15

20

25

30

35

2
6

-0
7
-2

0
1
1

2
7

-0
7
-2

0
1
1

2
8

-0
7
-2

0
1
1

2
9

-0
7
-2

0
1
1

3
0

-0
7
-2

0
1
1

3
1

-0
7
-2

0
1
1

0
1

-0
8
-2

0
1
1

0
2

-0
8
-2

0
1
1

0
3

-0
8
-2

0
1
1

0
4

-0
8
-2

0
1
1

0
5

-0
8
-2

0
1
1

0
6

-0
8
-2

0
1
1

°
C

Inde- og udetemperatur uden 
styring

5

10

15

20

25

30

35
2
1

-0
6
-2

0
1
1

2
2

-0
6
-2

0
1
1

2
3

-0
6
-2

0
1
1

2
4

-0
6
-2

0
1
1

2
5

-0
6
-2

0
1
1

2
6

-0
6
-2

0
1
1

2
7

-0
6
-2

0
1
1

2
8

-0
6
-2

0
1
1

2
9

-0
6
-2

0
1
1

3
0

-0
6
-2

0
1
1

0
1

-0
7
-2

0
1
1

°
C

Inde- og udetemperatur med 
styring

Udetemp

Indetemp

0

10

20

30

40

50

60

70

%
Temperatur, °C

Procentvis fordeling af 
indetemperatur i juli og august 

2011

uden styring

med styring



▪ Større husdyr kan ændre CO2-belastningen og dermed ændre besparelse 

fra +30% til ca. 10% pga. ukorrekt CO2-SP.

▪ Ved højt undertryk i kanalen kan der opstå lækage luftstøm internt i CO2-

følere som medfører ukorrekt måling.

▪ Bypass i ventilations aggregatet er en nødvendighed 

▪ Natkøling - Stort luftskifte op mod 8 h-1 før effekt af natkølingen ses

▪ Luftskiftet 

– Skal i forældre soverum og i varme perioder kunne forceres

– Det er næsten altid er CO2-% der udløser Qv-høj. 

ca. 2400ppm

ca. 14g tilført fugt

BEHOVSSTYRING – OBS
FORSØG MED 3 STRATEGIER



BEHOVSSTYRING
KEEP IT SIMPLE

▪ IoT er kommet for at blive og muliggør samstyring

– Men strategier og samspil mangler

– Keep it simple + kræv blokdiagram

▪ Behov for opdateringer i BR 

– Behovsstyring => 0,1 l/s/m2

• Kvalitet + levetid af følere skal garanteres 

• Egen kalibrering - inde over ude 

– Soverum bør have højere luftmængde

• Norge 7 l/s/soveplads

– Kælderventilation bør øges fra 36 m3/h



▪ Håndregel på hhv. 3, 6 og 10 m/s er ikke absolut max

– Varmetab på op til 4,5oC ved for store kanaler

– Varmetabet rammer dobbelt

• Først i udsugningen som danner grundlag for varmegenvindingen 

• Dernæst i indblæsningen

– Ved en lækage på 5-10% => temperaturfald på +2oC i udsugningen

▪ Fokus på lækager og håndværksmæssig udførsel, 

– Granulat overførsel ved ugentlig auto kontrol af brand automatik  

KANALFØRING PÅ U-ISOLERET LOFT – OBS
LÆKAGER, VARMETAB OG KANALHASTIGHEDER

Kanal Isoleringstykkelse

dimension 50 mm 100 mm 200 mm

Ø80 (4m/s) 2,8°C 1,9°C 1,4°C

Ø125 (1,6m/s) 3,8°C 2,5°C 1,7°C

Ø160 (1m/s) 4,5°C 2,9°C 2,0°C



▪ Ændringer i kommende bygningsreglement

– Kravet om 20 l/s forsvinder.

– Der bliver i stedet stillet krav til en emopfangsevne på mindst 75% iht. hhv. 

EN13141-3 og EN61591.

• Dette har tidligere stået i vejledningen.

– Der vil fortsat være krav til afkast til det fri

EMHÆTTER – OBS
BYGNINGSREGLEMENTETS KRAV TIL EMHÆTTER

  

 

  

 



• Win-win forklaringer i nyt system for 
både filter producent og køber

• Både partikel størrelse og 
udskilningsgrad er angivet 

Før Nu

G3 ISO Coarse 80%

M5 ISO ePM10 ≥ 50%

F7 ISO ePM2,5 ≥ 65% eller ISO ePM1 ≥ 50%

F9 ISO ePM1 ≥ 80%

Størrelsesinterval Partikel eksempel Filter klasse

Groft støv Insekter, tekstil tråde, 
sand, røg gas, pollen, 
sporer, cement støv, kul 
støv

Coarse 35%
Coarse 35%

Coarse 35%

Fint støv 
1-10 µm

Pollen, sporer, cement 
støv, bakterier, kim, 
insektmidler, olie spray, 
sod, tobaks røg, metaloxid

ePM10 55%
ePM10 60%
ePM10 65%
…….
ePM2,5 70%
…….
ePM1 90%

Partikler ‹ 1µm Bakterier, virus, tobak røg, 
metal oxid røg, asbest støv

E10
E11
H13

Partikler ‹ 1µm
Renrum

Olie damp, sod, opløste 
radiaktive partikler

H13
H14

Aerosoler H14
H15
U16

NY STANDARD TIL KLASSIFICERING AF FILTRE
ISO 16890



FOKUS FREMADRETTET



ØGET FOKUS PÅ INDEKLIMAET 
TENDENSER



• Øget fokus på den leverede ydelse + styring (IAQ Indoor air quality + IDC Indoor climate)

– Kina – CIA

– Ecodesign - indeklima / styring / cirkulær økonomi - LCA

– Branchen - indeklima ordninger ECC-IAQ + BSRIA + ISH

– Politisk - Partikel forurening (rent luft vision) + Øget produktivitet + Corona

– Store nye spillere + de går sammen: Samlet løsninger + samspil (IoT)

• Øget fokus på dokumentation

– Marked: Commissioning / mock up test

– Nationalt: BR Funktionsafprøvning + udbud + RD skoleindsats + Indeklimamærke

– Internationalt: Ecodesign + EPREL + EMSA Globale krav + INTAS

Building

Ecodesignkrav til 
elmotorer og 
ventilatorer

Ecodesignkrav
/ mærkning af 

aggregater

BR18krav til 
systemer 

(VGV+SEL)

Markedsordninger 
som 

ECC/PASSIVHAUS

BR18-krav til 
energirammen

Funktionstest 
og 

Commissioning

Øget fokus på 
kvalitet i 
vægtning

Regulering af 
styring og 
Indeklima

ØGET FOKUS PÅ INDEKLIMAET 
INTERNATIONALT



HVAD RESULTERE DET I
BREDT FORANKRET NYT FOKUS I ECODESIGN

▪ Systemløsninger/ leverancer med fokus på 

– Energieffektivitet

– IAQ (VPI)

– Filter (partikler og vira)

– Fugt (Anbefaling RH fra 40-60%)

– Lækage

– Styring

– Vurderingsparametre LCA+LCC

Type/numbers of sensors 
(Their focus: presence and absence )

Air exchange rates

The technical ability of the system to 

vary the air exchange rates per room 

+

=>

IAQ-category for ref +specific => VPI+CTRL
In a reference average EU-dwelling

+
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