
 I N S T I T U T E

For at skabe klarhed om inddata til energirammeberegnings-
programmet Be10, der skal anvendes iht. BR10, har 
EXHAUSTO haft en samtale med Forskningschef 
Søren Aggerholm, SBi om forskellige detaljer, og udarbejdet 
denne beskrivelse heraf. 

Se hvordan luftmængde, virkningsgrad og specifi kt elforbrug 
beregnes for boligventilation og kontorer mv.

Vær specielt opmærksom på, at der er forskel på beregnin-
gerne der skal bruge som dokumentation for overholdelse 
af minimumkravene iht. BR10 (temperaturvirkningsgrad og 
SEL-værdi) og på beregning af data der skal anvendes ved 
inddatering i energirammeberegningen i Be10.
 
Nedenstående forklaringer giver formentlig ikke svar på 
alle spørgsmål, men kan forhåbentlig være en hjælp i det 
daglige arbejde.

Tema: Lovgivning og standardisering

Energirammeberegning 
i henhold til BR10:2010

Tolkning / Defi nitioner

Publ. 9.18, juli 2011

Uddrag af SBi-anvisning 213

Nedenfor ses uddrag fra beregningsvejledning version 
4.08.07 i SBi-anvisning 213 som er værd at bemærke:

Ventilation
”Ved beregningerne anvendes de aktuelle ventilations-
forhold i rummene, dog mindst svarende til Bygnings-
reglementets minimumskrav. 
Ventilationen bestemmes på grundlag af ventilationssyste-
mernes gennemsnitsydelse i de enkelte rum i bygningens 
brugstid, henholdsvis om vinteren og om sommeren i 
varme perioder, f.eks. i juli og august.
Ved fastlæggelse af den gennemsnitlige ydelse tages der 
hensyn til en eventuel behovsstyring og belastningerne i 
rummene.”

”Selv om der er mekanisk ventilation, vil der også være 
infi ltration gennem utætheder i klimaskærmen og ved 
åbning af døre og vinduer”.

Temperaturvirkningsgraden
”Varmegenvindingens temperaturvirkningsgrad, �, bestem-
mes ud fra udeluftens temperaturstigning i varmegenvinde-
ren. Temperaturvirkningsgraden angives for veksleren alene 
uden bidrag fra andre kilder, f.eks. motorvarme fra ventilato-
rerne i henhold til DS/EN308. Ved bestemmelse af tempera-
turvirkningsgraden regnes der ikke med kondensation i 
afkastluften.”

Specifi kt elforbrug til lufttransport, SEL [kJ/m3]
”Det specifi kke elforbrug til lufttransport er elforbruget til 
ventilatorerne inklusive motorens reguleringsudstyr divideret 
med det transporterede luftvolumen. Det specifi kke elfor-
brug bestemmes ved den gennemsnitlige volumenstrøm 
gennem ventilationsanlægget.”

Infi ltration
”I alle rum, også rum der ikke har fl ader mod det fri, regnes 
der med en infi ltration på 0,13 liter/sek. pr. m2 opvarmet 
etageareal i brugstiden og med en infi ltration på 0,09 liter/
sek. pr. m2 opvarmet etageareal uden for brugstiden.
I rum med balanceret mekanisk ventilation er infi ltrationen 
oveni den mekaniske ventilation.”

”I zoner med både mekanisk indblæsning og mekanisk 
udsugning, hvor udsugningen er større end indblæsningen, 
antages det, at forskellen i luftstrømmene dækkes via 
infi ltration. I disse tilfælde kan infi ltrationen således ikke 
være mindre end forskellen mellem udsuget og indblæst 
luftstrøm.”
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Boligventilation med varmegenvinding

Grundluftmængde: 
10 lejl. x 117 m2 x 0,3 l/s x m2 = 350 l/s = 1260 m3/h 
(ved 150 Pa)

Forventede maksimale luftmængde:
1795 m3/h ved 200 Pa 
(belastningsfaktor = 0,74 beregnet med Living kalkulatoren 
på www.exhausto.dk)

Der vælges et VEX340 varmegenvindingsaggregat med 
modstrømsveksler.

BR10 - Kontrol af virkningsgrad og SEL-værdi - Fig. 1
Temperaturvirkningsgraden beregnes til 80,8 % ved 1795 m3/h 
(200 Pa) og overholder dermed kravet (� > 70 %).
SEL-værdien beregnes samtidig til 1752 J/m3 og overholder 
dermed kravet (SEL < 2100 J/m3)

Be10 - Beregning af inddata - Fig. 2
Tilluft = 1134 m3/h
Fraluft = 1260 m3/h
SEL = 1224 J/m3

Temperaturvirkningsgrad = 87 %

Eksempel: EXHAUSTO Boligventilation, type EBV04 med 10 lejligheder á 117 m2 etageareal

Inddata for energirammeberegningen beregnes ved aktuel luftmængde, altså hvor lækage er indregnet som tilluftmængde.

BR10
Forudsætninger for overholdelse af komponent-
krav (se fi g. 1)

• Bevis for overholdelse af 70 % temperaturvirkningsgrad  
 skal ske ved lige luftmængder på tilluft/fraluft og uden  
 kondensation i henhold til DS/EN308
• Bevis for overholdelse af SEL (VAV-anlæg < 2100 J/m3)   
 skal ske ved den forventede, maksimale luftmængde 
 med rene fi ltre
• Den gennemsnitlige SEL-værdi af vinterdrift og sommer-
 drift for VEX350/VEX360 med dobbelt bypass accepteres, 
 såfremt der foreligger en beregning for hvert enkelt 
 anlæg
• Luftmængden er den forventede, beregnede maksimale  
 luftmængde (når der tages hensyn til belastningsfaktoren,  
 brug f.eks. Living kalkulatoren se www.exhausto.dk).

Be10
Forudsætninger for beregning af data (se fi g.2)
• Luftmængden er grundventilation. Hvis ikke andet er   
 angivet er det 0,3 l/s x m2 (ved f.eks. luftvarmeanlæg   
 kunne  det være en større luftmængde af hensyn til   
 energitransporten)
• Tilluftmængden kan reduceres med lækagen igennem  
 klimaskærmen
• Lækagen kan nemt udgøre 10 % af luftmængden.
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Anden ventilation med varmegenvinding
- F.eks. kontorer, skoler m.v. med belastningsregulering

Teoretiske maksimale luftmængde: 
5.000 m3/h ved 200 Pa

Den forventede maksimale/dimensionerende 
luftmængde: 
5.000 m3/h x 60 % = 3.000 m3/h

Udetemperatur ved fyringssæson start/slut sættes til 12 °C

Der vælges et VEX360 varmegenvindingsaggregat med 
modstrømsveksler og dobbelt bypass.

BR10 - Kontrol af virkningsgrad og SEL-værdi - Fig. 3
Temperaturvirkningsgraden beregnes til 81 % ved 3.000 m3/h 
(200 Pa) og overholder dermed kravet (� > 70 %).
SEL-værdien beregnes samtidig til 1282 J/m3 og overholder 
dermed kravet (SEL < 2100 J/m3)

Be10 - Beregning af inddata - Fig. 4
Tilluft = 2700 m3/h
Fraluft = 3000 m3/h
SEL = 1238 J/m3

Temperaturvirkningsgrad = 85 %

Eksempel: EXHAUSTO Kontorventilation system med Demand Control Ventilation (DCV)

BR10 
Forudsætninger for overholdelse af komponent-
krav (se fi g. 3):
• Bevis for overholdelse af 70 % temperaturvirkningsgrad  
 skal ske ved lige luftmængder på tilluft/fraluft og uden  
 kondensation i henhold til DS/EN308
• Bevis for overholdelse af SEL (VAV-anlæg < 2100 J/m3)   
 skal ske ved den forventede, dimensionerende luftmængde 
 med rene fi ltre
• For VAV/DCV-anlæg er den dimensionerende luftmængde 
 typisk 60 - 80 % af den teoretisk maksimale luftmængde
• Den gennemsnitlige SEL-værdi af vinterdrift og sommer- 
 drift for VEX350/VEX360 med dobbelt bypass accepteres,  
 såfremt der foreligger en beregning for hvert enkelt anlæg.

Be10 
Forudsætninger for beregning af data  (se fi g. 4):
• Luftmængden er den forventede, maksimale luftmængde
 = den projekterede
• Tilluftmængden kan reduceres med lækagen igennem  
 klimaskærmen
• Lækagen kan nemt udgøre 10 % af luftmængden.
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www.exhausto.dk/indeklima

Inddata for energirammeberegningen beregnes ved aktuel luftmængde, altså hvor lækage er indregnet som tilluftmængde.
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EXHAUSTO 
beregningsprogrammer

Til hjælp for beregning af luftmængden i skoler og kontorer 
(og et soveværelse) har EXHAUSTO udarbejdet et lille hjælpe-
program for beregning af CO2-niveauet i en given situation.

CO2-beregneren kan bruges til beregning af luftmæng-
den i skoler, institutioner, kontorer og andre lukkede rum. 
Beregneren fi ndes på vores hjemmeside. 

Beregningsprogrammet til boligventilation hvor der blot skal 
indtastes ganske få oplysninger og programmet giver forslag 
til den type aggregat eller ventilator, der kan opfylde kravene 
(inkl. lovgivning) til systemet.

Som output kan der vælges en række muligheder:
• Udskrift af principskitse med stykliste 
• Energiforbrug 
• Tilbudstekster gældende for de valgte produkter

CO2-beregneren

Living kalkulatoren

FAKTABOKS

Samtidighedsfaktor / belastningsfaktor er en måde at 
skønne/beregne den dimensionerende luftmængde i et 
anlæg, der er styret efter behov. Den dimensionerende 
luftmængde er ofte betydeligt lavere end den totale 
luftmængde med alle områder af anlægget på maksimum. 

For skoler og kontorer anvendes ofte en samtidighedsfaktor 
på 0,6 til 0,8, altså at den dimensionerende luftmængde 
kun er 60 – 80 % af den maksimale luftmængde.


