
Marts 2018

Velkommen til 

Installationer - Funktionsafprøvning



Dagens Program

• Fagspor

– Klimaskærm - De vanskelige løsninger

– Installationer - Funktionsafprøvning

• Workshop 

– Case

– Plenum præsentation fra de to fagspor

• Evaluering og afslutning



Tidsplan
13.30 Indskrivning Kaffe og kage

14.00 Introduktion

Sidste nyt fra EV, VEB og BR18 m.m.

Besparelsesberegneren 2018

15.00 Introduktion til fagspor

15.15 Pause - Skift til fagspor 

15.35 Fagspor

Klimaskærm

Installationer

Pause

Workshop Klimaskærm

Workshop Installationer

17.10 Plenum - Resume af workshops

17.40 Tak for i dag

17.45 Netværks zone - Sandwich og sodavand



FUNKTIONSAFPRØVNING 
–hvilke krav skal opfyldes?



Den 23. juni 2017 er der et nyt tillæg i

Bygningsreglementet om funktionsafprøvning:

Funktionsafprøvning. Hvorfor?

Vejledning om 

funktionsafprøvning:

”Dokumentation for resultatet af 

funktionsafprøvningen skal ind-

sendes til kommunen, og opfyldelse 

af kravene er en forudsætning for, 

at bygningen må tages i brug”. 



Baggrund for funktionsafprøvning af 
tekniske installationer

• Mange byggerier har et højere energiforbrug 
end det beregnede, når de tages i brug 

• Nybyggerier og større renoveringer bliver 
ofte afleveret med alvorlige fejl i de 
tekniske installationer.

• Når først byggeriet er taget i brug, er det 
svært at se, hvad årsagen er til et forbrug, 
der afviger fra det planlagte: Adfærd eller 
installationer? 

• Mulighed for at spare ressourcer efter 
aflevering

• Afprøvningen sikrer, at parterne ikke skal 
bruge tid og penge på kostbar 
efterregulering.



Hvornår skal noget 
funktionsafprøves?

• Gælder ved: 

• Nybyggeri

• Eksisterende byggeri:

▪ Installation af nye tekniske 

anlæg/installationer  

▪ Udskiftning af eksisterende 

tekniske anlæg/installationer 

med nye anlæg/installationer



Hvornår skal man bruge funktionsafprøvning (eks.)?



Hvad skal testes (BR18)

• Ventilationsanlæg 

– Luftmængder (nominel luftstrøm) 

– Specifikt elforbrug til lufttransport 
(SEL-værdi) 

• Varme og køleanlæg 

– Indregulering af vand- eller luftstrømme 

– Styring 

• Belysningsanlæg

– Belysningsstyrke 

– Fungerer dagslysstyring, bevægelses-
meldere og zoneopdeling efter hensigten

• Elevatorer

– Elevatorers energiforbrug før ibrugtagning 



Fordele ved 
funktionsafprøvning 

• Forebygger problemer med 

tekniske installationer, som ikke 

fungerer som forventet

• Bygningen fungerer fra dag 1

• De driftsansvarlige kan 

koncentrere sig om at drifte

bygningen og ikke rette fejl på 

installationerne 



Stil krav allerede i udbuddet

• Bygherren kan opstille krav til de 

tekniske installationers funktion 

allerede i udbudsmaterialet og 

koble disse krav til den juridiske 

aflevering

• Projektet er først accepteret når de 

målte værdier er dokumenteret

• Den endelige betaling afhænger af, 

hvorvidt funktionskravet er opnået 

eller ej



Hvem kan udføre funktionsafprøvning?

• Ingen krav til hvem, der udfører afprøvning

• Anbefales: en uvildig tredjepart uden tilknytning til 
bygherren eller den udførende entreprenører 

• Anbefales: udførelsen af funktionsafprøvningen 
foretages af en uddannet fagperson med relevant 
måleteknisk viden og erfaring 

• Efter funktionsafprøvningen er udført, skal varme-
tabsrammen opdateres i forhold til de målte værdier

• Dokumentation af funktionsafprøvningen skal indsendes 
til kommunen senest ved færdigmelding

• Det er altid bygningsejerens ansvar, at 
bygningsreglementets krav er overholdt 



Den optimale proces for 
funktionsafprøvning

• Krav til funktionsafprøvningen bør 

medtages i udbuddet så entreprenøren 

kan afsætte tid og ressourcer af til 

dette i sit tilbud. 

• Testen og målingerne skal udføres efter 

at entreprenøren har afsluttet sin 

egenkontrol og foretaget indregulering 

af f.eks. luft- og vandmængder, men 

inden selve projektet overdrages og er 

accepteret.



Byggeriets værdikæde



Vejledningens krav



















EKSEMPLER FRA VEJLEDNINGERNE



Fire vejledninger om funktionsafprøvning fra 
Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

• Fjernvarme

• Naturgas

• Gashybridvarme-

anlæg

• Ventilationsanlæg

• (Belysningsanlæg 

på vej)



Indhold i Videncentrets 
vejledninger

• Lovkrav

• Målepunkter

• Forudsætninger for test

• Omfanget af testen

• Metode for målinger

• Acceptkriterium

• Dokumentation for målinger



Eksempel fra udbudstekst

• “Der skal i projektets 

afleveringsfase afsættes nødvendig 

tid til at udføre 

funktionsafprøvning og til at rette 

eventuelle fejl.

• Byggeriet kan først endeligt 

afleveres når alle 

funktionsafprøvninger er bestået.

• Den endelige betaling af projekt-

beløbet afhænger af hvorvidt 

funktionskravene er bestået eller 

ej.”



Funktionsafprøvning, Naturgas

1. Kontrol af indregulering af varmeanlæg 

2. Kontrol af bygningsautomatik

3. Kontrol af virkningsgrad for naturgaskedel 
med ydelse mindre end 400 kW 

4. Kontrol af virkningsgrad for 
kondenserende naturgaskedel med 
ydelse større end 400 kW 

5. Kontrol af virkningsgrad for ikke-
kondenserende naturgaskedel med 
ydelse større end 400 kW 

6. Kontrol af ydelse for naturgaskedel 

7. Kontrol af styring og regulering for 
naturgaskedler i kaskadeinstallationer



Vejledningens krav



Funktionsafprøvning, 
Fjernvarme

1. Kontrol af indregulering af 

varmeanlæg 

2. Kontrol af 

bygningsautomatik 

3. Kontrol af 

fjernvarmevekslere

4. Kontrol af kontraventil i 

blandekreds ved direkte 

fjernvarmesystem













Funktionsafprøvning, 
Ventilation.

1. Kontrol af SFP-faktor

2. Kontrol af    

temperaturvirknings-grad

3. Kontrol af automatik 

4. Kontrol af luftfordeling



Vejledningskrav



Eksempel funktionsafprøvning 
ventilation

• Eksempel:

• I en etageejendom er der opsat et 
nyt ventilationsanlæg med 
varmegenvinding og 
spareventilatorer. 

• Luftmængden er målt til 7.225 m3/h 
svarende til 2,01 m3/s. 

• Effekten på 
indblæsningsventilatoren er målt til 
1.500 W, og effekten på 
udsugningsventilatoren er målt til 
1.250 W. 



Funktionskrav SFP-faktor



• Den samlede effekt er 1.500 +1.250 = 2.750 W.

• SFP faktoren udregnes til: 

• 2.750 W/s delt med 2,01 m3/s, = 1.368 W/s/m3

• Er testen bestået? 

• Hvad er kravet?

Beregning af SFP-faktor



Krav til SFP-faktor

Målingen 

foretages ved

Krav til

SFP-værdi [J/m3]

BR15 BK 20201)

Ventilationsanlæg til andre bygninger end boliger 

- med konstant luftydelse Grundluftskifte 1.800 1.500

- med variabel luftydelse Maks. luftskifte 2.100 1.800

Ventilationsanlæg med varmegenvinding til én bolig 

- med konstant luftydelse Grundluftskifte 1.000 800

- med variabel luftydelse Maks. luftskifte 1.000 800

Ventilationsanlæg, der forsyner etageboliger

Grundluftskifte 1.500 1.200

Udsugningsanlæg, der forsyner etageboliger

Maks. luftskifte 800 -



Hvad er kravet i BR?

BR18 §436



Er testen bestået?



Vejledning til målinger



Adskiller sig ikke grundlæggende fra 
afleveringsforretningen



• Der skal sættes tid af til testene

• Involver de personer der skal drifte 
anlæggene efterfølgende, så de lærer 
anlæggene at kende



• Mere præcise udbudsmaterialer

• Færre ”reklamationsbesøg” for 
leverandøren

• Tilfredse kunder øger muligheden for 
gode serviceaftaler efterfølgende

• Ulemper ?



Spørgsmål?



Tak for i dag


