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VENTILATIONS KRAVENE I BR
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BR’s Formål
New Look + ny proces

Luftmængde, behovsstyring og Trækrisiko
SEL + VGV
Støj og isolering

AFLEVERING OG DRIFT
▪

Funktionsafprøvning + Energimålere

▪

OFTE OVERSETE OMRÅDER

▪

LIDT PEJLING FREMADRETTET

BR’s formål
Og hvad er det egentlig der gælder?

FORMÅL
BR skal bla. sikre kvaliteten af byggeriet samt reducere energiforbruget

PDF

1995

DETTE GÆLDER…

Ifølge byggeloven skal bygningsreglementet benyttes ved nybyggeri,
tilbygning, ombygning og anvendelsesændring ved stort set alt byggeri.

▪

HISTORIK
•
•
•
•

▪

Før BR1982: Krav til aftrækskanaler + Oplukkeligt vindue/ventil
Fra BR1982: Luftskifte på min 0,5/time
Fra BR 1995/ BRS1998+tilllæg: Generelle krav til boliger
med mekanisk ventilation (el- og varmeforbrug + vgv)
Først i BR2010 kom der krav til ventilation med
vgv i etageejendomme, som løbende er blevet skærpet.

BYGNINGSREGLEMENT 2018 (REV. 1/1-2019)
▪
▪
▪
▪
▪

DS 447 Ventilation i bygninger – Mekaniske, naturlige og hybrid
DS 474 Norm for specifikation af termisk indeklima
DS 428 Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg
DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer.
Ecodesign!

MEN DET GØR DETTE OGSÅ!
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BR’s Nye look

BYGNINGSREGLEMENT 2018
•

NY EMNOPDELING (TEMA)
•
•

•

Fra 8 kap => 4 afsnit, 21 Emner, § 565
Formål: Struktur der afspejler de faglige elementer der i et
byggeri skal træffes beslutning om

INGEN VEJLEDNINGSTEKST
•
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Kravniveau som udgangspunkt uændret
TBST udarbejder vejledninger til BR

NYE DRIFTSBESTEMMELSER
•
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Byggesagsbehandling + stikprøve (10% - alle tek. emner)
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Ventilationsanlæg
Varme og køleanlæg
Belysningsanlæg
Elevatorer

FORMÅL:
•

Understøtte certificeringsordningen

•

Skabe konsistente, dokumenterbare krav

www.tbst.dk

BYGNINGSREGLEMENT 2018
NY EMNEOPDELING
2015: 2 spalter

2018: 1 spalte

www.tbst.dk

BYGNINGSREGLEMENT 2018
NY EMNEOPDELING

www.tbst.dk

BYGNINGSREGLEMENT 2018
BRUG AF CERTIFICERET STATIKER ELLER BRANDRÅDGIVER

INGEN KRAV

CERTIFICERET TIL
KLASSE 2

CERTIFICERET TIL
KLASSE 3 OG 4

TREDJEPART

BK1/KK1

BK2/KK2

BK3/KK3

BK4/KK4

(Enfamiliehus)

(Kontorbygning i
fire etager)

(Butikker til mere
end 150 personer)

(Højhuse)

X

X

X

X

X

www.tbst.dk

BYGNINGSREGLEMENT 2018
BYGGESAGSBEHANDLING - BRANDKLASSE 1, Simpelt byggeri, F.eks. enfamiliehuse.

FORHÅNDSDIALOGEN (frivillig)

•

Fastlægge omfang af byggesag

•

Overblik over forhold til anden lovgivning

www.tbst.dk

BYGNINGSREGLEMENT 2018
BYGGESAGSBEHANDLING – KONSTRUKTIONSKLASSE 3, høj risiko

www.tbst.dk

ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE
• DOKUMENTATION VED ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE
•
•
•

Bebyggelsesregulerende forhold
Byggearbejdets kompleksitet
Starterklæring fra certificeret statiker og brandrådgiver

• MEDDELELSE TIL KOMMUNAL-BESTYRELSEN OM, AT BYGGEARBEJDET IGANGSÆTTES

FÆRDIGMELDING OG IBRUGTAGNINGSTILLADELSE
• DOKUMENTATION VED FÆRDIGMELDING
•
•

Dokumentation for overholdelse af BR i det færdige byggeri
Sluterklæring fra certificeret statiker og brandrådgiver

• KRAV TIL IBRUGTAGNINGS-TILLADELSE

• KOMMUNALBESTYRELSEN GENNEMFØRER
STIKPRØVE-KONTROL I 10 PCT. AF SAGERNE
www.tbst.dk

Ventilationskravene i BR
Luftmængde, behovsstyring og Trækrisiko
SEL + VGV
Støj + Isolering

MED ELLER UDEN VGV
▪

§ 423 Tilførsel af udeluft skal tilvejebringes gennem åbninger direkte til det fri eller med ventilationsanlæg
med indblæsning og forvarmning af indblæsningsluften.

▪

§ 430 Ventilation skal ske, så unødvendigt energiforbrug undgås

▪

§ 432 Ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning skal udføres med varmegenvinding.

▪

§ 446 Bolig: I enfamiliehuse kan der vælges både naturlig ventilation eller mekanisk ventilation eller en
kombination af naturlig og mekanisk ventilation.

▪

Etage: § 443 tk. 2. Boligens grundluftsskifte skal tilvejebringes med et ventilationsanlæg med indblæsning
i beboelsesrummene og udsugning i bad, wc-rum, køkken og bryggers

HVILKEN TYPE VGV
BE VEJLEDNING AFS. 6.1.5 TEMPERATURVIRKNINGSGRADEN [-]
▪

BE VEJLDNING AFS. 6.1.5 TEMPERATURVIRKNINGSGRADEN [-]
▪ Varmegenvindingens temperaturvirkningsgrad hvgv bestemmes ud fra udeluftens
temperaturstigning i varmegenvinderen. Temperaturvirkningsgraden angives for
veksleren alene uden bidrag fra andre kilder fx motorvarme fra ventilatorerne. Ved
bestemmelse af temperaturvirkningsgraden regnes der ikke med kondensation i
afkastluften. Temperaturvirkningsgraden er 0 for systemer, hvor varmegenvindingen
alene går til opvarmning af varmt brugsvand.

▪

ECODESIGN – VGV afhængig af typologi - RVU VS NRVU’s

▪

BE VEJLDNING AFS. 1.5
▪

Overførsel af røg, madlugt etc. mellem enheder i fx etageejendomme skal undgås. Roterende varmevekslere og
varmevekslere med en intern lækage kan f.eks. overføre røgpartikler til indeluften til gene for brugerne.

EMHÆTTEN
▪

▪

§ 443 Stk. 3. Køkkener i boliger skal forsynes med emhætte med udsugning over kogepladerne.
Emhætten skal have regulerbar, mekanisk udsugning og afkast til det fri og have tilstrækkelig effektivitet
til at fjerne fugt og luftformige forureninger fra madlavning. Udsugningen skal kunne forøges til mindst 20
l/s.
BR vejl. til Ventilation Afs. 1.6 …Dette krav vil altid være gældende, når der etableres kogeplader i en
bolig.
▪
▪
▪

▪

Emhætter med recirkulation vil normalt ikke opfylde dette krav...
De 20 l/s er mindste luftmængde, der kan benyttes under forudsætning af at emhætten er effektiv til at opfange em
og er placeret hensigtsmæssigt.
Hvis emhætten har en emopfangsevne på 75 pct. eller højere iht. DS/EN 61591 eller DS/EN 13141-3 vil det normalt
opfylde kravet.

ECODESIGN – Emhætten Betragtes pt som ventilator

TILFØRSEL AF UDELUFT – Mikrovent?
Kap Emne
22Ventilation

Paragraf Lovtekst
§ 422
Tilførsel af udeluft skal tilvejebringes gennem åbninger direkte til det fri eller med ventilationsanlæg med indblæsning og
forvarmning af indblæsningsluften.
§ 423
…Luftindtag og –afkast skal være placeret og udformet … således, at ventilationsluften tilføres og bortkastes på en for
ventilationssystemet hensigtsmæssig måde og uden gene for omgivelserne.
§ 425
Overførsel af luft fra et rum til et andet må ikke ske fra mere til mindre luftforurenede rum.
§ 427
Ventilationssystemer skal være udformet og installeret, så de ikke tilfører de ventilerede rum stoffer, herunder
mikroorganismer, som giver sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklimaforhold.
Vejl 1.1 Der kan være krav om en vis lyddæmpning i ventilationsåbningen, jf. §369.
§ 430
Ventilation skal ske, så unødvendigt energiforbrug undgås, og så funktionen ikke påvirkes uacceptabelt af andre luftforbrugende
installationer som f.eks. fyringsanlæg og tørretumblere.
- Energiforbrug § 431
Tilførsel af udeluft skal kunne begrænses i perioder, hvor behovet for ventilation af bygningen er reduceret. I rum med stærkt
varierende ventilationsbehov skal tilførsel af udeluft kunne tilpasses belast.
§ 432
Ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning skal udføres med varmegenvinding.
§ 434
Kravet til varmegenvinding kan dog fraviges, når afkastningsluftens overskud af varme ikke på rimelig måde kan udnyttes, f.eks. i
situationer, hvor der alene er et kølebehov.
Stk. 2. Varmegenvinderen kan kombineres med en varmepumpe til varmegenvinding. Ved udsugningsanlæg kan der ligeledes
benyttes en varmepumpe. Varmepumper skal have en COP på minimum 3,6 i opvarmningstilstand (heating mode).
- Beboelses
§ 443
Stk. 2. Boligens grundluftsskifte skal tilvejebringes med et ventilationsanlæg med indblæsning i beboelsesrummene og
bygninger
udsugning i bad, wc-rum, køkken og bryggers. Ventilationsanlægget skal have varmegenvinding… Uden for opvarmningssæsonen
kan indblæsning erstattes af udelufttilførsel gennem vinduer, udeluftventiler og lignende.
Vejl - Boliger
1.6
Det skal sikres, at luften kan fordele sig mellem de individuelle rum, selvom dørene er lukkede.
Om sommeren kan der være brug for yderligere ventilation for at fjerne overskudsvarme. Denne ventilation kan være naturlig,
mekanisk eller hybrid ventilation.

LUFTMÆNGDER
▪

Boliger: 0,3 l/s pr. m² etageareal (svarende til ½ luftskifte i timen)
▪
▪
▪
▪

▪

NB:
▪

▪

Køkken: 20 l/s = 72 m3/h
Bad og wc-rum: 15 l/s = 54 m3/h
Toilet og bryggers: 10 l/s = 36 m3/h
Kælder: 10 l/s = 36 m3/h {Disse værdier har stort set været uændrede siden 1961!}

Opvarmet etageareal, ydervægge medregnes i arealet!

Behovsstyring:
▪
▪
▪

Der bør styres efter at vandindholdet i luften indendørs over aktuelt vandindhold udendørs + 3 gram.
Samtidig skal der sikres, at det atmosfæriske indeklima er acceptabelt, dvs. under 800 ppm = A iht. DS 1751.
Øvre grænse på 0,3 l/s/m2.
▪ Passive huse har til sammenligning en nedre grænse på 0,3 h-1 (konstant) svarende til 0,2 l/s/m2.
▪ Sverige har 0,1 l/s/m2 når lejligheden er tom

TERMISK INDEKLIMA - TRÆKRISIKO
▪
▪
▪
▪

BR2010/2015: I opvarmningsperioden bør lufthastigheden i lokaler med stillesiddende aktivitet ikke
overstige 0,15 m/s
BR2018: For lokaler med stillesiddende aktivitet må trækrisikoen (draught rate) ikke overstige 20%
BR2018: Dokumentation af det termiske indeklima skal ske ved beregning på grundlag af forholdene
i de kritiske rum og baseres på Design Reference Year (DRY) 2013 for kalenderåret 2010.
For boliger kan der anvendes en forenklet beregning {fx brug af BE18}
▪
▪

Dokumentation kan ske på grundlag af en forenklet beregning, jf. SBi-anvisning 213 Bygningers energibehov
Maks. 100 timer over 27oC og 25 timer over 28oC.
Ventilation (§ 420 - § 452) kap 1.1
• Der henvises til DS/EN ISO 7730
Ergonomi inden for termisk miljø
… PMV- og PPD-indekser og
lokale termiske komfortkriterier
og At-vejledning A. 1.2 Indeklima.
• For ventilation af rum med
ildsteder henvises til §§301303 samt
til Gasreglementet,
22
afsnit A.

SEL - Lovkrav fra 1995 til i dag
Konstant
Variabel
Udsugningsluftmængde luftmængde anlæg

Boliger

1995

≤ 2500 J/m3

≤ 3200 J/m3

2008*

≤ 2100 J/m3

≤ 2500 J/m3

1000 J/m3

≤ 1200 J/m3

2010**

≤ 1800 J/m3

≤ 2100 J/m3

800 J/m3

≤ 1000 J/m3 (max qv)

2015**
2018**

≤ 1800 J/m3

≤ 2100 J/m3

800 J/m3

≤ 1000 J/m3
Etageboliger: ≤ 1500 J/m3

Lavenergi

≤ 1500 J/m3

≤ 1800 J/m3

*Bestemmelsen gælder ikke for anlæg knyttet til industrielle processer samt anlæg, hvor
det årlige elforbrug til lufttransport er mindre end 1,5 GJ (4200 kWh)
**Bestemmelsen gælder ikke for anlæg knyttet til industrielle processer samt anlæg, hvor
det årlige elforbrug til lufttransport er mindre end 400kWh.

≤ 800 J/m3
Etageboliger: ≤ 1200 J/m3
”Vejl 1.5: Skærpet krav til en bolig …
gælder også for anlæg der betjener en
enkelt boligenhed i en etagebolig. Hvis
decentrale ventilationsanlæg i etageboliger
er koblet sammen, fx gennem et fælles
aftræk er det kravet til SEL for
etageboliger, der skal overholdes.”

VGV – Lovkrav fra 1995 til i dag
Varmegenvinding

Centrale anlæg

En bolig +
decentralt

1995

Min. 65 %

Min. 65 %

2008

Min. 65 %

Min. 65 %

2010

Min. 70 %

Min. 80 %

2015

EU-Krav til ikke-boliger
(fra 1. jan 2016):
Væskekoblede batterier: 63 %
Alle andre: 67 %

Min. 80 %

2018

EU-Krav til ikke-boliger:
Væskekoblede batterier: 68 %
Alle andre: 73 % (OBS inkl. efficiency bonus)

Lavenergiklasse:
85 % (tidligere
”Vejl 1.5: Overførsel af røg, madlugt etc.
2020)

OBS: Tør virkningsgrad (EN 308 / en 13141-XX)

mellem enheder i fx etageejendomme skal
undgås. Roterende varmevekslere og
varmevekslere med en intern lækage kan
f.eks. overføre røgpartikler til indeluften til
gene for brugerne.

STØJKRAV – FRA TEKNISKE INSTALLATIONER
Kap Emne

Paragraf Lovtekst

17 Lydforhold § 368

-Boliger

§ 369

Bygninger skal have sundheds- og
komfortmæssigt tilfredsstillende lydforhold
Ved projektering og udførelse skal der tages
hensyn til:
1) Lydtransmission mellem rum, boliger eller
erhvervsenheder inden for bebyggelsen.
2) Støj fra bygningens tekniske installationer.
3) Støj fra veje og jernbaner.
For boliger og andre bygninger benyttet til
overnatning skal det sikres, at de personer,
som opholder sig i bygningerne, ikke generes
af lyd fra andre rum i bebyggelsens øvrige
bolig- og erhvervsenheder, fra bygningens
installationer eller fra veje og jernbaner.

Tekniske installationer indendørs 30 dB

BR Vejledning
• 2.0 Boliger og andre bygninger til overnatning (§369 - 373)
• 2.4 Støj fra tekniske installationer i boliger
•

Tabel 2.3 indeholder grænseværdier for støj fra tekniske installationer i
boliger svarende til overholdelse af BR18’s lydbestemmelser samt
supplerende vejledende grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd.

ISOLERINGSKRAV
§ 390 Installationerne skal isoleres mod varmetab og kondens iht. DS 452
Under 5oC

Over 5oC

Afsnit 6.3
DS 452 klasse
U-værdi (W/m²K)
Isol. tykkelse (mm)

Inde
2
0,88
42

Ude
3
0,66
58

Tabel 6.4
DS/EN 1886 T3
U-værdi (W/m²K)
Isol. tykkelse (mm)

Inde
T2
1,0
24

Ude
T3
1,4
36

Aflevering og drift
Energimålere
Funktionstest

ENERGIMÅLERE
▪

KRAV TIL
▪
▪
▪
▪

▪

Elmåler, hvis el-forbrug til ventilatorer > 3.000 kWh/år (342 W)
Elmåler, hvis el-forbrug til el-varmeflade > 3.000 kWh/år
Varmemåler, hvis varmeforbrug til varmeflader > 10.000 kWh/år
Enfamilie: Tilsluttes, så det er muligt at etablere måler til SEL-måling.

BESTEMMELSEN GÆLDER VED NYBYGGERI OG VED
NY INSTALLATION I BESTÅENDE BYGGERI.

FUNKTIONSAFPRØVNING
▪

1. JULI 2017 INDFØRTES KRAV I BR OM FUNKTIONSAFPRØVNING
▪
▪
▪
▪
▪

Baseret på kravene i DS447
Ibrugtagningstilladelse - Bygningen må først tages i brug når kravene er opfyldt
Der er ikke krav til hvem, der udfører funktionsafprøvning (evt. 3. part)
Det er bygningsejerens ansvar at BR krav er overholdt
Dokumentation skal indsendes til kommunen
Ny definition af behovsstyring
▪
Sikre, at der altid ventileres således,
at der opnås en energibesparelse +
sundt + ventilationsraten kan
reguleres..
De typiske anvendte metoder:
▪
Timere
▪
Indetemperatur
▪
Fugtfølere
▪
CO2-følere
▪
Tilstedeværelsesfølere (PIR).

FUNKTIONSAFPRØVNING
▪

Der skal gennemføres en
funktionsafprøvning
af ventilationsanlægget
før ibrugtagning.
Funktionsafprøvningen
skal
dokumentere at ventilationsanlægget
overholder
bygningsreglementets
Funktionsafprøvningen
skal dokumentere at ventilationsanlægget overholder bygningsreglementets
krav
til
krav
specifikt
elforbrug
til lufttransport
luftmængder,
samt at eventuel behovsstyring fungerer
▪ til
specifikt
elforbrug
til lufttransport
luftmængder,
samt
efter
hensigten
▪ eventuel
behovsstyring fungerer efter hensigten

▪

▪ Vejl: nominel luftstrøm
= max projekteret
ved referencetilstand
Dokumentationen
for resultatet
af funktionsafprøvningen
skal indsendes til kommunen, og opfyldelse
af kravene er en forudsætning for, at bygningen må tages i brug.
Dokumentationen for resultatet af funktionsafprøvningen skal indsendes til kommunen, og opfyldelse
af kravene er en forudsætning for, at bygningen må tages i brug.

▪

Ny definition af behovsstyring
▪
Sikre, at der altid ventileres således,
at der opnås en energibesparelse +
sundt + ventilationsraten kan
reguleres..
De typiske anvendte metoder:
▪
Timere
▪
Indetemperatur
▪
Fugtfølere
▪
CO2-følere
▪
Tilstedeværelsesfølere (PIR).

DRIFT OG VEDLIGEHOLD § 452
▪

Rensning, drift og vedligehold af ventilationssystemer skal ske, så de holdes i en teknisk
og hygiejnisk forsvarlig stand, og så de til enhver tid overholder bestemmelserne i §§
421-449.
▪

▪
▪

Rensning, drift og vedligehold af ventilationssystemer skal ske som anvist i DS 447

Foreligge en drifts- og vedligeholdelsesmanual.
Manualen skal indeholde:
▪
▪
▪

Tegninger med oplysning om placering af
installationer, der skal vedligeholdes,
Hvordan og hvor ofte vedligeholdelsen skal ske.
Drift- og vedligeholdelsesmanualen skal
udarbejdes som anvist i henhold til DS 447

Korrekt
projektering
• Kanaler
• Dimensionering
• Aggregatvalg
• Ventilationslisten
• Overhold normer
• BR
• DS428 (Brand)
• DS 447 (Udførsel)
• DS/EN ISO 7730
• DS 474 (indeklima)
• DS 452 (Isolering)

Korrekt udførelse
• Korrekt montering
• Tilsyn
• Udførsel iht. normer

Korrekt aflevering

Korrekt drift

• Indregulering
• Kontrol
• Aflevering iht. normer
specielt DS447
• Funktionsafprøvning

Det er yderst vigtigt at stille krav til at anlægget er:
Projekteret, udført og afleveret iht.:
BR, DS 428, DS447, DS 474 og DS 452

Oversete områder

32

KRAV TIL VENTILATION VED RENOVERING
▪

Ved gennemgribende renovering af ventilationsanlæg eller anvendelsesændring gælder
ventilationskrav, dvs.
▪

▪

Ved ombygning må ventilationen ikke forringes => sikres at luftskiftet ikke reduceres.
▪
▪

▪

33

Ved ombygning kan der ske lempelser af bestemmelserne i §443, stk. 2, når ombygningsarbejdet efter
kommunalbestyrelsens skøn ikke kan udføres uden omfattende ændringer i bebyggelsen.
Fx tilvejebringelse af basisluftskiftet ved udsugning…, hvor det af byggetekniske årsager eller pladshensyn kan være
vanskeligt at etablere mekanisk indblæsning (Vejl. 1.6)

Ved ombygning af ventilationsanlæg og kanalsystem, må ventilationen ikke
forringes, og rentable energibesparelser skal gennemføres
▪
▪

▪

Grundluftskifte skal tilvejebringes med et ventilationsanlæg

Rentabilitet = (Levetid * årlig besparelse) / ekstra investering ≥ 1,33.
Levetid: AHU = 20 år, Anlæg = 30 år, Automatik 15 år

Ny anvisning indarbejdet i BR: Vejledning om installationer i eksisterende bygninger
▪

Hvornår en ombygning, vedligeholdelse eller udskiftning af en eller dele af en installation i eksisterende bygninger,
er så væsentlig, at gældende bygningsreglements regler skal overholdes.

KRAV TIL VENTILATION VED RENOVERING
TYPER AF ARBEJDSOPGAVER MED BYGNINGSINSTALLATIONER
▪

Ny-installation (en bygningsinstallation, som ikke er installeret)
▪

▪

Udskiftning af en eksisterende installation
▪

▪

▪

▪

▪

I nogle tilfælde stiller BR krav ved hel eller delvis fjernelse af en bygningsinstallation
eller ved ændring eller ombygning af en bygningsdel, som ”fjerner” en
bygningsinstallation.
Fx ny facadebeklædning uden genetablering af eksisterende udeluftventiler kræver, at
ventilationen tilvejebringes på anden vis.

Reparation og mindre udskiftninger af en installation
▪

34

Ved flytning forstås normalt nedtagning af installation og etablering i en anden
ejendom/ bygning/ lokale. Flytning af installation betragtes, som en nyinstallation og
de gældende krav i BR skal opfyldes.
Mindre flytning af én eksisterende installation, hvor flytningen ikke påvirker
installationen væsentlig, stilles der ikke krav.

Fjernelse af en installation
▪

▪

Når en eksisterende bygningsinstallation udskiftes, som der stilles krav til i BR ved
nybyg, skal gældende krav opfyldes. Fx udskiftning af et AHU skal installationen og det
nye AHU opfylde det gældende BR.

Flytning af en installation
▪

▪

Ved ny-installation skal de gældende krav opfyldes. Fx et nyt ventilationsanlæg i en
bygning med naturlig ventilation

Bygningsreglementet stiller ikke nye krav til en eksisterende installation som helhed,
hvor der foretages reparation eller udskiftning af én eller flere delkomponenter.
Installationen skal dog som helhed ved udskiftning eller reparation af en delkomponent
stadig opfylde de krav, der var gældende, da byggetilladelsen blev givet.

Vedligeholdelse af en installation
▪

Det gældende BR stiller krav om, at eksisterende installationer vedligeholdes mht.
sikkerhed, sundhed, komfort samt eventuelt energimæssige ydeevne.

LAVENERGIKLASSE 2018
Bygningsklasse 2020 har fået nyt navn og indhold
▪

Bygningsklasse 2020 bliver ikke obligatorisk pga.:
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Ny frivillig lavenergiklasse i BR under nyt navn – Lavenergiklasse 2018
▪
▪
▪

▪
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Det er ikke privat økonomisk rentabelt (fra 2015 niveau til 2020)
Langt fra samfundsøkonomisk rentabel
Fra 32-65% af investeringen kommer tilbage (privat øko)
2020 klassen laver et de-facto-krav krav om solceller (90% har solceller + PSO tilskud udfases)
2020 medfører begrænsninger i variation af bygningsløsninger

Krav til energirammen fastholdes på BR18-niveau
Krav til ventilation strammes nogenlunde som udmeldt i 2020-klassen
Minimumskrav til vinduer, yderdøre og ventilation strammes som i 2020-klassen

Energirammer for eksisterende bygninger - Frivillig Renoveringsklasse
▪
▪
▪
▪

Alternativ til de almindelige ombygningskrav.
Kravene til udskiftninger af bygningsdele eller installationer i §277, skal stadig overholdes.
Det er et krav, at energibehovet reduceres + VE
Benyttes Renoveringsklasse 1 er der desuden en række indeklimakrav, der skal overholdes.

NEWS OG PEJLINGER FOR BR2020
Udkast til reviderede krav (gennemført)
VORES ANBEFALINGER
• Differentieringen mellem CAV og
VAV ikke klar i vejledningsteksten
• Referer til rumniveau som
Ecodesign eller DS 447
• 0,3 l/s – bør reduceres
• Decentral: SFP bør ikke ændres
• 2018: 80% + SFP 1000,
• Tidl. 2020: 85% + SFP 800
• Hvis der endeligt skal
ændres noget er det VGV
• Kravet til boliger bør være ved
grundluftskiftet ikke max pga.
emhætten (som kommer ud over).
• Central:
• Etagebolig SFP 2018: 1500
2020: 1200 – Bør ikke
reduceres
• VAV: 2100 / 1800 – OK
med reducering
• CAV: 1800 / 1500 – OK
med reducering
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ECODESIGN – SE HVAD PRODUCENTEN SKRIVER
Ellers hænger i på den
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ETAGEBOLIGVENTILATION
Decentrale AHU’s / SEL + RVU VS NRVU
▪ Vejl. 1.5 – Energikrav til ventilationssystemer
”Ventilationsanlæg, der kun betjener en enkelt bolig, har et skærpet krav til specifikt elforbrug til
lufttransport. Dette gælder også for anlæg der betjener en enkelt boligenhed i en etagebolig.
▪ Hvis decentrale ventilationsanlæg i etageboliger er koblet sammen, for eksempel gennem et fælles
aftræk er det kravet til specifikt elforbrug til lufttransport for etageboliger, der skal overholdes.”
▪

Udgiftsneutral
Brug de eksisterende føringsveje (se VEB)
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Fig. 3: Løsning 3– ø200 mm nye centrale kanaler til røgafspærret system
med brand- og røgspjæld i væg (BS 60 skakt).
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Fig. 2: Løsning 2– ø200 mm ny central kanal til røgventileret system, hvor hver
rum betjenes af lodret hovedkanal.

M
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Fig. 2: Løsning 2– ø200 mm ny central kanal til røgventileret system, hvor hver
rum betjenes af lodret hovedkanal.
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Fig. 1: Løsning 1– ø200 mm nye centrale kanaler til røgventileret system
eller røgafspærret med brand- og røgspjæld i etageadskillelse.
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Fig. 1: Løsning 1– ø200 mm nye centrale kanaler til røgventileret system
eller røgafspærret med brand- og røgspjæld i etageadskillelse.
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170 mm

640 mm

Inddækning

490 mm

▪
▪

170 mm

▪ Central VS Decentral

Teglvæg

Fig. 1 – Typisk ventilations-installation i Fig. 2 – Ventilations løsning, hvor
etageejendomme
med
Fig.eksisterende
4: Løsning 4– ø200
mm ny central kanal til
røgafspærret ventilationen
system med brand-er renoveret til decentral
aftræk.
med varmegenvinding.
og udsugning/
røgspjæld i vægnaturligt
(BS 60 skakt),
hvor hver rum betjenes af ventilation
lodret hovedkanal.

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

KONTOR og ETAGEBOLIGVENTILATION
De mange brandspjæld
▪ Vejl. 1.5 – Energikrav til ventilationssystemer
▪▪ Det
Det specifikke
specifikke elforbrug
elforbrug til
til lufttransport
lufttransport opgøres
opgøres som
som angivet
angivet ii DS
DS 447...
447... Opmærksomheden
Opmærksomheden henledes
henledes på,
på,
at
at tryktabet
tryktabet til
til brandtekniske
brandtekniske komponenter
komponenter som
som f.eks.
f.eks. brandspjæld
brandspjæld ligeledes
ligeledes medregnes…
medregnes…

▪ Uddrag af anbefalinger:
▪ Uddrag
▪ Kravaf
omanbefalinger:
et maksimalt tryktab på 20 Pa ved alle BRS og RS spjæld (min optil ø200)
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▪▪ Krav
om et af
maksimalt
tryktab påsom
20 Pa
ved 15-25%
alle BRS af
ogenergiforbruget
RS spjæld (min til
optil
Reduktion
standby-forbruget
udgør
de ø200)
brandteknisk komponenter
▪▪ Reduktion
af standby-forbruget
somkan
udgør
15-25%
energiforbruget
til de
brandteknisk
komponenter
Strømforsyningen
udgør 50%, som
til 20%
ved af
anvendelse
af Switch
mode
power supply.
▪ Strømforsyningen udgør 50%, som kan til 20% ved anvendelse af Switch mode power supply.

Pejlinger fremad
LIDT PEJLING FREMADRETTET
Buisness as usual - nej

DEN STORE KRYSTALKUGLE
Business as usual?
▪

Alt er reguleret hvad angår energieffektivitet =>

▪

Produkter er IKKE LÆNGERE er main value, det er
▪
▪
▪

▪

Vi går fra CTS til IoT - men det er ikke bare ord eller adgang til skyen
▪
▪
▪

▪

Stigning US 15%, DE 10% - Smart Home HVAC 50% til hotel
Store nye spiller er på vej ind
Men det er EU også

Markeds tendenser
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
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▪

Leveret ydelse (IAQ + CIA) + Cirkulær økonomi + Service =>
FOKUS: Indeklima + rent luft teknologi + styring + C-C
Skillelinje mellem produkt og installation udviskes

Kopister er blevet konkurrenter
Mange nye produkter (fx mikrovent)
Nye intelligente produkter (machine learning – iVENT + int uds)
Vi går fra Nationale til Globale krav, test & dokumentation (EMSA + INTAS)

Der er rigtig mange (gode) nye nationale og internationale krav (=>kontrol)
Energiforbrug + ventilation + indeklima er i fokus.
Udviklingen går rigtig stærkt og gængs vanetænkning er ikke længere gangbar.
Danmark er i front og man ikke skal være nervøs for de nye løsninger og krav – de hjælper os

