
 

 

Aalborg Universitet 

Fredrik Bajers Vej 7K 

9100 Aalborg 

 

 
 

Uddannelse:  Bæredygtig energiteknik med specialisering i termiske processer 

Projekt:   Diplomingeniørprojekt 

Semester:  7. semester 

Titel: Projektering af ventilationsanlæg med fokus på anlæggets elforbrug og 

investeringsomkostninger 

ECTS:   15 

Projektperiode:  1. november 2019 – 10. januar 2020 

Vejleder:  Matthias Mandø 

 

 

 

_____________________________________ 

Matthias Mandø 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Carina Madsen 

 

 

 

 

 

 

Antal sider:  53 

Dato for aflevering: 10. januar 2020



 

2 
 

Abstract 

The aim of this project is to examine the importance of the duct dimensions in ventilation systems 

regarding energy consumption of the systems and their resulting life cycle cost. A new HVAC-system 

has been installed by GK Varde, based on indicative air velocities through the system. This project 

examines the effect that will be on the costs of the system, if the pipe dimensions are reduced and if 

they are enlarged. 

The ventilation requirements in the class rooms are defined, after which pressure changes throughout 

the system are calculated. The maximum external pressure loss in the ventilation ducts are defined, 

whereby the required fan power for the systems can be determined. It is concluded, that the three 

versions on the ventilation system calculated comply with current regulations for high energy 

efficiency. 

In order to ensure that the systems comply with regulations on noise from technical installations, 

sound level calculations are made on the ventilation systems. The project finds that an additional 

noise will be generated after sound mufflers, when the duct dimensions are reduced. However, this 

noise would not result in the overall sound level exceeding the allowable.  

The three systems therefore comply with all regulations issued by the Building Regulations 2018. It 

turns out that the system designed with the largest pipe dimensions, will have too high investment 

costs considering the minimal energy savings achieved by lowering the air velocity through the 

system, in order to make it profitable to invest in.  

The system projected with the lowest life cycle cost is designed by GK Varde, despite the installation 

costs will be reduced when installing smaller pipe dimensions. Calculations show that the system with 

smaller pipe dimensions are considerably more expensive on life cycle costs due to a higher energy 

consumption.  

This is true when calculating that the system is running with a maximum load in its total lifetime of 25 

years. This will not be the case for the school, and if the system does not run full load, the system 

designed with smaller pipes will be the best economical choice. 

Since it is the municipalities’ interest to lower the energy consumption for their buildings while 

keeping the investment low, the system designed by GK Varde will be the best solution at Ølgod 

School. 

 

 

 

 

 

 



    

 

Forord 

Denne rapport er udført som et 15 ECTS diplomingeniørprojekt på uddannelsen: ”bæredygtig 

energiteknik med specialisering i termisk energiteknik” ved Aalborg Universitet. 

For at kunne kæde denne afsluttende rapport sammen med uddannelsens praktikforløb, hvor en del 

af arbejdet bestod i at udarbejde en risikoanalyse, vil denne rapport bestå af en analyse om risikoen 

for om de beregnede løsninger ikke vil kunne overholde de lovpligtige bestemmelser på området.  

Til beregninger er anvendt Microsoft Excel. 

Til kildehenvisning er anvendt APA referencesystemet. 

Jeg vil takke min vejleder Matthias Mandø, for hans hjælp til rapporten, samt GK Varde som har været 

behjælpelige og tålmodige med mine mange spørgsmål undervejs. 

 

Rapporten er udarbejdet af Carina Madsen i perioden 1. november 2019 – 10. januar 2020. 
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1. Projektets formål 

Dette projekt har til formål at vise, hvordan den studerende har tilegnet sig kompetencer i løbet af 

studiet, som kan drages til direkte anvendelse i løsningen af en konkret teknisk opgave. Projektet vil 

tydeliggøre at den studerende har opnået den kompetenceprofil som uddannelsens studieordning 

beskriver. 

1.1. Indledning 

I kommunalt regi skal større anlægsprojekter sendes i licitation, hvor entreprenørvirksomheder kan 

give tilbud på arbejde der ønskes udført. Derfor er det væsentligt for virksomhederne at holde deres 

udgifter på et minimum, så de kan give det billigste tilbud. 

Når et ventilationsanlæg projekteres, er det et ufravigeligt krav at gældende bygningsreglement 

overholdes, men det kan lade sig gøre at energieffektivisere anlægget med en besparelse på 

driftsomkostninger, eller omvendt at holde investeringsomkostninger lavest muligt, med en 

resulterende større elregning.  

Bygherres hensyn 

Det vil ikke kunne lade sig gøre at overholde bygningsreglementets (BR18) krav om en luftkvalitet 

indeholdende under 1000 ppm CO2 i skoler medmindre der installeres et mekanisk ventilationsanlæg i 

bygningerne. Anlæggene er bekostelige, og er derfor blevet nedprioriteret, så stadig mange 

kommunale skoler ifølge en rapport udarbejdet af DTU samt Alexander Instituttet [1], har et så ringe 

indeklima grundet luftkvaliteten at det har en påvirkning på skolernes medarbejdere og elever. 

På samme tid er klimaet sat på dagsordenen, og mange af landets kommuner har indgået en aftale 

med Danmarks Naturfredningsforening om at være klimakommuner. En klimakommune kan redegøre 

for at kommunens samlede CO2-udledning reduceres med 2 % pr. år. 

Målet om at nedbringe CO2-udledningen bliver ikke mindre udfordrende, når kommunerne samtidig 

skal overholde Arbejdstilsynets krav om at skulle installere energiforbrugende ventilationssystemer i 

deres bygninger.  

Med en viden om at et ventilationsanlæg er en energiforbruger, er det relevant at undersøge 

hvorledes energiforbruget til anlægget mindskes mest muligt. Luftens hastighed igennem 

ventilationssystemet er afgørende for energiforbruget, og rapporten vil derfor undersøge, om det kan 

være rentabelt at mindske lufthastighederne i systemet ved at have store rørdimensioner, i forhold til 

at holde de samlede omkostningerne på investering og driften af anlægget i dets levetid lavest 

mulige. 

Hvis anlæggets samlede LCC (Life Cycle Cost) viser sig at være lavere ved et energioptimeret system, 

vil dette indgå i ventilationsentreprenørens tilbud til bygherren, og givetvis resultere i en større 

investeringsomkostning for bygherren. Derfor er det yderst relevant for entreprenøren at gøre 

opmærksom på dette, hvis der er tale om en konkurrencesituation. 
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Entreprenørens hensyn 

Der bliver som regel ikke arbejdet for at reducere energiforbruget i det samlede anlæg mest muligt, 

så længe krav til anlæg udstedt af myndighederne eller ønsker fra bygherre overholdes. Eftersom 

projektet er solgt ud fra forudsætningerne om at det overholder BR18, antages at entreprenøren vil 

kunne få en større gevinst ved at mindske rørdimensionerne i anlægget. 

Hvis bygherre skulle investere i anlæg ud fra de reelle omkostninger af samtlige systemkomponenter 

m.m., i et færdigberegnet projekt, ville det være en mulighed at vælge den økonomisk bedste løsning 

ud fra beregninger på omkostningerne til driften i anlæggets samlede levetid sammenholdt med 

investeringsomkostningerne. Derfor vil kommunerne ved store anlægsinvesteringer ansætte en 

rådgiver til at beregne et anlæg, som entreprenøren skal give tilbud på og arbejde ud fra.  

 

Ved mindre anlæg, som dette projekt beskriver, vil anlæg bliver handlet på baggrund af at 

entreprenøren overholder BR18. Her vil tilbuddet fra entreprenøren ikke indeholde information om 

anlæggets energieffektivitet. Eftersom entreprenørvirksomheder afgiver tilbud på mange sager, vil 

anlægget som regel ikke blive projekteret inden opgaven er vundet. Når en virksomhed har vundet en 

opgave, vil det derfor være op til projektlederen at finde det billigste anlæg, så fortjenesten på 

arbejdet kan blive så stor som muligt. 

 

Projektet vil bestå af en redegørelse for, hvor billigt anlægget kan bygges, hvor samtlige krav fra BR18 

overholdes.  

 

De nye målsætninger indenfor kommunerne giver anledning til at diskutere, hvorvidt de retningslinjer 

anvendt til at udarbejde de meget energiforbrugende installationer i kommunale bygninger bør 

opdateres. 

Der er derfor flere hensyn der skal tages højde for ved projektering af et ventilationsanlæg, og denne 

indledning leder frem til følgende problemstilling som rapporten vil beskæftige sig med: 

 

1.2. Problemformulering 

• Kan en besparelse på ventilationsanlæggets drift kompensere økonomisk for øgede 

investeringsomkostninger ved større rørdimensioner? 

• Kan et anlæg med mindre rørdimensioner end projekteret af ventilationsentreprenøren 

overholde BR18?  

• Hvordan kan anlægget projekteres således at de samlede omkostninger til investering og 

drift i hele anlæggets levetid minimeres? 

 

1.3. Projektets fremgangsmåde 

Rapporten vil følge den fremgangsmåde der anvendes, når et ventilationssystem projekteres af en 

rådgiver eller entreprenør.  
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Til beregning af ventilationsanlæg vil en entreprenør beregne anlæggets samlede tryktab, samt 

hastigheder gennem rør og komponenter delvist ud fra producenternes anvisninger vedrørende støj 

fra komponenterne ved forskellige hastigheder, samt erfaringer gjort i branchen. 

 

Indledningsvist skal vurderes, hvilke behov for ventilation bygningen har, hvorefter det kan 

bestemmes, hvor store luftmængder hvert lokale skal have indblæst og udsuget. For at undgå træk og 

sikre en god opblanding af udeluft med luftens i lokalet, skal indblæsnings- og udsugningsarmaturer 

samt deres placering i lokalerne bestemmes. 

 

Projektering af indblæsningsarmaturer, vil samtidig være afgørende for hvilken lufthastighed der skal 

være i tilslutningskanalerne og naturligvis kanalernes størrelse.  

Dernæst defineres hovedkanalernes dimensioner med fokus på at opnå en ligelig fordeling af luften 

ud til bygningens lokaler.  

 

Med kendskab til anlæggets armaturer, rørdimensioner og systemkomponenter kan beregnes et 

eksternt tryktab igennem indblæsnings- og udsugningssystemet. Herefter vil som resultat af 

systemernes tryktab og nødvendige strømningshastigheder findes et passende ventilationsaggregat 

ud fra det sted i systemerne hvor der findes de største tryktab.  

Energiforbrug til ventilationsaggregatet og den samlede investeringsomkostning på denne 

projektering kan afslutningsvist fastsættes til det formål at danne et sammenligningsgrundlag for de 

samlede omkostninger til drift og investering. 

Rapporten vil redegøre for tre forskellige projekteringer af ventilationssystemer til bygningen, hvor 

der opstilles beregninger på energiforbrug og omkostningerne ved de forskellige løsninger. 

 

1. Anlæg projekteret af GK-Varde. 

2. Anlæg projekteret med større rørdimensioner for lavere driftsomkostning. 

3. Anlæg projekteret med mindre rørdimensioner for lavere investeringsomkostning. 

 

Lovgivning på området 

Bygningsreglementet BR18 omfatter en række krav til ventilation (§ 420 - § 452). Derudover henviser 

bygningsreglementet til en række normer og standarder, som også er lovstof. 

 

”BR18 § 421: Ventilationssystemer skal projekteres og udføres i overensstemmelse med:  

1) DS 447 Ventilation i bygninger – Mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer.  

2) DS 428 Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. 

3) DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer.” 
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2. Beskrivelse af projektet    

 

GK Varde vandt ventilationsentreprisen på Ølgod Skole. Skolen har ventilation i hovedbygningen, men 

har en tilstødende bygning, som endnu ikke var ventileret ifølge Bygningsreglementet. Denne bygning 

ved navn ”Fløj C”, består af klasselokaler, toiletter og et depotrum som efter renovering ændres til et 

kontor. 

Skolen krævede anlægget installeret i skolens efterårsferie, så driften af skolen ikke blev forstyrret 

grundet arbejdet. 

 

Ølgod Skole er en overbygningsskole med knap 900 elever med en gennemsnitlig klassekvotient på 

23. Bygherre har dog ønsket at ventilationsbehovet bestemmes ud fra at der i lokalerne opholder sig 

26 elever og 2 lærere.  

Skolens ventilationssystem blev installeret i oktober 2019 i en ældre bygning. 

 

På figur 2.2 fremgår kanalføringerne i skolen dimensioneret og udarbejdet af GK Varde. 

Indblæsningskanalen er markeret med rødt og udsugningskanalen med blåt. Indblæsnings- og 

udsugningsarmaturer er markeret med et kryds, og af figuren fremgår hvor i systemet lyddæmpere, 

røgspjæld (RS) samt VAV-spjæld er monteret. 
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Figur 2.1: Plantegning over Fløj C på Ølgod Skole. Kilde: GK Varde  
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2.1. Ventilationsbehov 

Minimumskravet er ifølge BR18 § 447 for indblæsning og udsugning i undervisningslokaler er 0,35 l/s 

pr. m2 etageareal og 5 l/s pr. person. Undervisningslokalerne i bygningen er imellem 60,0 og 70,8 m2.  

Samtlige klasselokaler projekteres ud fra de største lokaler på 70,8 m2, for at forenkle projektering 

samt installation. 

Minimumsbehovet for indblæsning og udsugning i lokalerne beregnes ifølge BR18 til 593 m3/h, når 

der dimensioneres efter at 28 personer opholder sig i lokalet. I daginstitutioner og 

undervisningsrum på skoler skal det tillige sikres, at det maksimale CO2-niveau i lokalet ikke overstiger 

1.000 ppm for de dimensionerende forhold. 

Der skal derfor redegøres for, at indholdet af CO2 i lokalet holdes under 1000 ppm ved ventilering 

med 593 m3/h. Koncentrationen at CO2 i udeluften varierer lokalt, men ifølge BR18 regnes med en 

CO2-koncentration på 400 ppm. 

 

Hver person udleder i gennemsnit 20,4 liter CO2 i timen, hvilket ifølge Stampe, O.B. (2000). [2] 

bestemmes ud fra ligning (2.1). 

 

 

  �̇�𝐶𝑂2
= 0,017 ∙ 𝑀                                                                     (2.1) 

 

Hvor 

• �̇�𝐶𝑂2
 er volumenstrømmen af CO2 fra personer [m3/h] 

• 𝑀 er persons stofskifte (𝑀 = 1,2 i undervisningssituationer) [-] 

 

Der tilføres 0,57 m3 CO2 i timen, hvis 28 personer opholder sig i lokalet. 

Til beregning af hvor stor koncentrationen af CO2 vil være i lokalet ved ventilation i forhold til BR18’s 

minimumskrav anvendes ligning (2.2). 

 

 

                                                                 𝐶𝐶𝑂2 𝑖 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑙𝑒𝑡 =  
�̇�𝐶𝑂2

�̇�𝑢𝑑𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡
                                                                 (2.2)     

  

 

Hvor 

• 𝐶𝐶𝑂2 𝑖 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑙𝑒𝑡 er koncentrationen af CO2 i lokalet. Resultatet ganges med 1.000.000, for at få 

koncentrationen i ppm. [ppm] 

• �̇�𝑢𝑑𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡 er den indblæste ventilationsluft [m3/h] 

 

Her bestemmes mængden af CO2 til 953 ppm over udeluftkoncentrationen, hvilket svarer til en 

koncentration på 1353 ppm i lokalet.  
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Hvis ligning 2.2 omskrives, kan behovet for indblæst luft beregnes ved ligning (2.3). 

                                                   𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒 (0,001 = (
0,571 + 𝑥 ∙ 0,0004

𝑥
, 𝑥))                                             (2.3) 

 

Hvor  

• 𝑥 er ventilationsbehovet ved en indblæsning af udeluft med en CO2-koncentration på 400 

ppm. Dette giver et ventilationsbehov på 951,7 [m3/h] 

  

Til at afhjælpe ventilationsentreprenører i projektering af ventilationsbehovet har flere producenter 

udarbejdet beregnere som er tilgængelige på deres hjemmesider: 

 

Når Exhaustos beregner anvendes, defineres et ventilationsbehov på 952 m3/h til lokalerne. 

 

På skolens toiletfaciliteter vil der være en udsugning ved begge toiletter. Udsugning til toiletter, skal 

ifølge BR18 være på mindst 10 l/s, hvilket svarer til 36 m3/h pr. toilet. 

 

Depotet vil forbindelse med ombygning ændre anvendelsen til fremadrettet at være kontorfaciliteter 

til 4 personer, hvilket vil kræve at lokalet bliver ventileret med 110 m3/h. 

 

2.2. Behovsstyret ventilation 

Ifølge BR18 § 431 skal tilførslen af udeluft kunne begrænses i perioder, hvor behovet for ventilation af 

bygningen er reduceret. I rum med stærkt varierende ventilationsbehov skal tilførsel af udeluft kunne 

tilpasses belastningen. 

Energiforbruget til ventilationsanlægget kan minimeres ved at variere ydelsen afhængigt af hvor og 

hvornår der er et behov for ventilation.  

I klasseværelser kan ydelsen reguleres i forhold til indeklimakrav. Her er kravene på den mængde 

udeluft rummet skal tilføres afhængige af hvor stor belastningen fra personer i lokalet er.  

 

Lokalerne vil i sommerhalvåret skulle ventileres for at holde temperaturen under 26 C, angivet som 

den maksimale opholdstemperatur ifølge DS447. Når ventilationsbehovet projekteres antages at den 

primære forurening i klasselokaler er CO2, og derfor behøves ikke en beregning af den termiske 

forurening. Følere vil registrere CO2-inholdet i luften og regulere VAV-spjældene, så der udskiftes den 

nødvendige luftmængde for at kunne opretholde det påkrævede indeklima. Hvis flere spjæld er lukket 

delvist i, vil ventilatoren blive droslet ned, så den kun leverer sin maksimale effekt, når det er 

nødvendigt. 

 

Den mest effektive regulering af ventilatorer ved varierende volumenstrømme er trinløs regulering, 

hvor motorens omdrejningstal reguleres trinløst, når den modtager signal om et ændret behov. 

 

Anlægget indreguleres ifølge GK Varde til at VAV-spjæld lukkes efter 30 minutter uden aktivitet i 

lokalet. Ved aktivitet i 3 minutter åbner VAV-spjældet, og der ventileres med min. 380 m3/h ved et 
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CO2-indhold på 500 ppm. Ved stigende CO2-indhold vil luftmængden øges gradvist til maksimalt 950 

m3/h ved et CO2-indhold på 800 ppm. 

 

2.3. VAV- og brandspjæld 

Dimensionerne på de tilstødende fordelingskanaler, vil være afhængige af den type spjæld der 

anvendes. Spjældene monteret på Ølgod Skole kræver at den maksimale lufthastighed er på minimum 

3 m/s, for at målemetoden med et målkors kan anvendes. 

 

Hvis den maksimale hastighed i luftstrømmen er væsentligt lavere end 3 m/s skal anvendes et af de 

nye spjæld på markedet, som kan måle luftstrømmen ved hjælp af topmoderne målemetoder, f.eks. 

ultralyd. 

Disse spjæld kan måle og regulere på luftstrømme helt ned til 0,2 m/s, men koster det dobbelte. 

 

Fordi luft som medie har en stor dynamisk viskositet, vil der i et ventilationsanlæg være store forskelle 

på, hvordan luften fordeler sig i henholdsvis udsugningens kanalsystem og indblæsningens 

kanalsystem. Generelt vil det forholde sig sådan at luften i indblæsningens kanalsystem vil søge mod 

at opretholde sin strømningsretning fremfor at søge ud i tilslutningskanalerne. På grund af luftens 

relativt høje hastighed vil luften altså ved indblæsning hellere ud til lokalerne længst fra ventilatoren, 

end ud i fordelingskanalerne langs hovedkanalen. 

 

Derfor skal VAV-spjældene indreguleres således, at de på indblæsningen i lokalerne længst fra 

ventilatoraggregatet har en stor lukningsgrad ved maksimalt ventilationsbehov, og står helt åbent 

nærmest ventilatoren. 

 

I modsætning til indblæsning, vil udsugningen trække luften til sig fra det nærmeste lokale, hvorimod 

udsugningen vil have svært ved at få luften ”trukket med” ved lokalerne længst fra ventilatoren. 

Derfor vil spjældene ved lokalerne længst fra ventilatoren skulle stå helt åbne, hvor VAV-spjældene 

nærmest ventilatoren skal have en større lukningsgrad ved maksimalt ventilationsbehov. 

 

Brandspjæld 

I projekteringen af et ventilationsanlæg er det bydende nødvendigt at indtænke korrekt brandsikring, 

så der ikke kan forekomme spredning af brand og røg gennem ventilationsanlæggets kanalsystem. I 

DS 428 Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg er det nøje beskrevet hvordan 

brandsikring skal udføres, afhængigt af bygningens anvendelseskategori. 

 

Eftersom Ølgod skole er i anvendelseskategori 3 (undervisning i én brandsektion) ses at man kan nøjes 

med at installere røgspjæld (RS) i stedet for brand-og røgspjæld (BRS). 
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3. Dimensionering af anlæg 

 

Til klasselokaler og andre opholdsrum er der tale om komfortventilation, hvor det tilstræbes at skabe 

et termisk og atmosfærisk behageligt indeklima. Dette gøres ved opblandingsprincippet, hvor der 

indblæses frisk luft gennem armaturer placeret i loftet. Ventilationsluften blandes med den 

forurenede luft. 

 

Procesventilation anvendes i skolens fysiklokale og emhætter i skolens køkken, som ikke er en del af 

Fløj C. Rapporten vil derfor ikke komme yderligere ind på procesventilation. 

 

3.1. Retningslinjer for dimensionering 

De retningslinjer der følges når et ventilationsanlæg dimensioneres, tager højde for de støjgener og 

tryktab der vil opstå ved for store lufthastigheder igennem rørene. Ifølge Hansen, Kjerulf-Jensen & 

Stampe (2006) [3] er de anbefalede lufthastigheder igennem kanalerne som fremgår af tabel 3.1. 

 

Kanaltype Hastighed (m/s) 

Tilslutningskanaler 2 – 3 

Fordelingskanaler 2 – 4 

Hovedkanaler 6 – 8 

Tabel 3.1: Anbefalede lufthastigheder igennem kanaler. Kilde: [3] 

 

Kanaldefinitioner fremgår af figur 3.1, som viser hvorledes hovedkanalerne er tilslutttet 

ventilationsaggregatet. Fordelingskanalerne leder luften fra hovedkanalen enten ud til det lokale eller 

den zone der skal ventileres, eller ud til tilslutningskanaler. 

 

     
           Figur 3.1: Oversigt over kanaldefinitioner. Kilde: [5] 
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Denne rapport vil blandt andet undersøge om det er muligt at ændre rørdimensioner ved 

fordelingskanalerne fra Ø315 til hhv. Ø250 og Ø400.  

Hastigheden igennem rørene beregnes ved at dividere volumenstrømmen med rørets tværsnitsareal. 

Med en volumenstrøm på 950 m3/h, vil den maksimale lufthastighed igennem fordelingskanalerne 

blive som følge af tabel 3.2. 

Fordelingskanal Maksimal hastighed 

Ø250 mm 5,4 m/s 

Ø315 mm 3,4 m/s 

Ø400 mm 2,1 m/s 
Tabel 3.2: Beregnede hastigheder igennem fordelingskanaler ved Ø250, Ø315 og Ø400 

Hvenegaard & Drivsholm (2016) [4] angiver acceptable kanalmodstande og maksimale lufthastigheder 

ved givne rørdimensioner, som fremgår af tabel 3.3. 

 

Driftstid [h/døgn] Maksimale lufthastigheder 
[m/s] 

Acceptable kanalmodstande 
[Pa/m kanal] 

8-16 4 (Ø125 mm) 
9 (Ø500 mm) 

1,5 – 2,0 

16-24 3 (Ø125 mm) 
7 (Ø500 mm) 

1,0 

Tabel 3.3: Anbefalede lufthastigheder samt kanalmodstande afhængigt af driftstid. Kilde: [4] 

I denne rapport vil de tre forskelligt projekterede anlæg overholde de maksimale lufthastigheder samt 

acceptable kanalmodstande angivet i tabel 3.3. 

 

Ifølge Hvenegaard & Drivsholm (2016) [4] gælder, at systemet generelt ikke skal have for mange 

bøjninger, da de øger modstanden og turbulensen i kanalsystemet. Desuden skal der ikke indsættes t-

stykker, hvor lufthastigheden overstiger 3 m/s.  

 

Et alternativ til t-stykker, kan ifølge Hansen et al., (2006) [3] være at erstatte t-stykker med blødere 

afgreninger som fremgår af figur 3.2. 

                                                   
Figur 3.2: Alternativ til t-stykke med blødere afgreninger for et mindre tryktab. Kilde: [5] 

Anvendes disse afgreninger, vil en højere strømningshastighed kunne tillades, da de store tryktab vil 

kunne forhindres. Eftersom ventilationsentreprenøren som oftest skal tage hensyn til bygningens 

udformning, og ikke omvendt, vil en betydelig mere pladskrævende løsning, som den vist i figuren dog 

gøre installationsarbejdet væsentligt mere besværet. I en eksisterende bygning som Ølgod skole, vil 

det være nødvendigt at anvende t-stykker for at komme omkring de øvrige installationer i loftet, og 

denne rapport vil derfor ikke indeholde beregninger på alternative rørføringer. 
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3.2. Luftfordelingsprincipper 

Ved ventilation med en varmegenvindingseffektivitet på 90 %, vil det være nødvendigt at indblæse 

luften i loftsarmaturer, eftersom den indblæste luft vil være koldere end luften i lokalet. Luften er 

altså undertempereret og vil derfor have en mindre kastelængde, end hvis denne var isoterm eller 

overtempereret. 

 

Det fremgår af figur 3.3, hvorledes indblæsningsarmaturerne bliver monteret i forhold til hinanden, så 

de hver skal ventilere halvdelen af lokalet. De er ligeledes placeret i en vis afstand fra døren og 

udsugningsarmaturet, så udeluften fordeles ud i lokalet og ikke ender i udsugningen. Indblæsningen 

er markeret med rødt, og udsugningen med blåt.  

 

                               
                                      Figur 3.3: Plantegning af lokale 220. Kilde: GK Varde 

 

Den friske luft skal forlade armaturet med en hastighed stor nok til at luften kan opblandes i hele 

lokalet. Luften må samtidigt ikke have for høj en hastighed, da dette vil resultere i et oplevet træk fra 

indblæsningen. 

 

Lufthastigheden ved stillesiddende aktivitet skal ifølge BR18 være under 0,15 m/s i opholdszonen for 

at denne ikke opleves som træk, hvilket imødekommes ved at anvende teori udarbejdet af Lindab [6] 

til at bestemme placering af indblæsningsarmaturer og kastelængder. 

Kastelængde 

Hastigheden igennem tilslutningskanalerne defineres ud fra det ønskede armatur, og armaturets 

kastelængde, tryktab og støjniveau ved den dimensionerede volumenstrøm. 
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Kastelængden defineres som afstanden mellem armaturets centrum til isovelen, som er det punkt 

efter indblæsningen, hvor luftstrømmens hastighed er 0,2 m/s, hvilket fremgår af figur 3.5.  

  

                        
                               Figur 3.5: Kastelængde l0,2 for armatur monteret i loft. Kilde: [6] 

For at opnå en acceptabel opblanding og undgå træk anbefaler Lindab at kastelængden holdes 

imellem to længder, hvilke bestemmes ved ligning (3.3), som afhænger af armaturernes placering i 

forhold til lokalet.   

                                                              0,75 ∙ (
𝐴

2
+ 𝐶) ≤  𝑙0,2  ≤  (

𝐴

2
) + 𝐶                                                  (3.3) 

Hvor A, og C fremgår af figur 3.6 

             

Figur 3.6: Punkterne A, B og C til beregning af kastelængde for to mod hinanden blæsende armaturer. Kilde: [6] 

Af figur 3.6 fremgår hvordan opholdszonen defineres i et lokale, samt hvordan indblæsningen, som på 

figuren er den sorte markering, bør udforme sig. Armaturerne bør ifølge denne figur placeres hvor     

B = A  0,5, for optimal opblanding af luften. 

Her findes at kastelængden ikke skal være større end 3,0 m og ikke mindre end 2,1 m for det 

pågældende lokale. 

Eftersom der udelukkende ved maksimal drift vil blive indblæst 475 m3/h igennem armaturerne, og 

luften også skal kunne blive fordelt i lokalet ved et mindre ventilationsbehov, sættes kastelængden til 

det maksimalt tilladte på 3 m. 
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Indblæsningsarmaturets dimension bestemmes ved hjælp af data på armaturet, som fremgår af figur 

3.7. 

           
Figur 3.7: Indblæsningsarmatur: PCA. Kastelængde i forhold til rørdimensioner og volumenstrøm, Kilde [7] 

Af figuren ses at armaturerne skal være Ø250 for at den ønskede kastelængde kan opnås ved en 

volumenstrøm på 475 m3/h pr. armatur. 

Kastelængden afhænger som nævnt af temperaturen på den indblæste luft. Ved indblæsning af 

udeluft vil temperaturen være undertempereret i forhold til lokalerne. 

 

Ved undertempereret luft skal kastelængden ifølge [6] forøges med 1,5 % pr. grad.  

Derfor skal temperaturen på den indblæste luft beregnes, for nøjagtig redegørelse af hvor stor 

kastelængden skal være. Temperaturvirkningsgraden af et varmegenvindingssystem bestemmes ved 

ligning (3.4). 

 

                                                                                𝜂𝑡 =
𝑡2

′′ − 𝑡2
′

𝑡1
′ − 𝑡2

′                                                                        (3.4) 

 

Hvor  

• 𝜂𝑡 er varmegenvindingssystemets temperaturvirkningsgrad [-]  

• 𝑡2
′′ er temperaturen af tilførselsluften, der forlader varmegenvindingssystemet og indblæses i 

rummet [C] 

• 𝑡2
′  er udeluftens temperatur [C]  

• 𝑡1
′  er temperaturen af fraluften fra rummet, som går ind i varmegenvindingssystemet [°C].  

 

Ifølge ventilationsaggregatets producent er temperaturvirkningsgraden på rotorveksleren i aggregatet 

80,1 %. Hvis der som eksempel regnes på en udeluft i januar på 1,7 grader og, lokalets temperatur er 
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opvarmet til 24 grader, vil den indblæste luft have en temperatur på knap 19,6 grader. Ifølge BR18’s 

bestemmelser, må temperaturforskellen på indblæsningsluften og luften i lokalet ikke overstige 2 

grader, og derfor monteres desuden en varmeplade i ventilationsaggregatet. Indblæsningsluften 

opvarmes til 22 grader inden den forlader ventilationsaggregatet. Dette vil resultere i en 

temperaturforskel på indblæsningsluften og indeluften på 2 grader, hvilket vil kræve en reguleret 

kastelængde på 0,3 m. 

 

Den væsentligste faktor når et armatur vælges er dog støj eftersom de vil være tæt på bygningens 

brugere. Armaturerne skal ifølge GK Varde som udgangspunkt ikke resultere i en støj højere end 25 

dB(A), hvilket skal undersøges inden valg af armatur fastlægges. Lindab har udført lyd- samt 

tryktabsberegninger på deres armaturer, hvor data på det valgte armatur af typen PCA fremgår af 

figur 3.7. 

 

               
Figur 3.7: Indblæsningsarmatur: PCA. Trykfald og støj over armatur ved volumenstrømme samt rørdimensioner. Kilde [7] 

I figur 3.7 ses at indblæsningsarmaturet på Ø250 ved en volumenstrøm på 475 m3/h vil resultere i en 

støj på 20 dB(A), hvilket er acceptabelt. 

 

Opsummering 

For optimal opblanding af ventilationsluft i lokalet, bestemmes med hvilken hastighed luften skal 

blæses ind i lokalet. Dette defineres som en kastelængde, som beskriver afstanden fra armaturet til 

luftens hastighed er 0,2 m/s. Kastelængden defineres i forhold til lokalets størrelse, og afstanden 

mellem armaturer i lokalet til 3 m. Den indblæste luft er undertempereret, så den påkrævede 

kastelængde bliver 3,1 m., hvilket ifølge figur 3.6 er den kastelængde armaturet på Ø250 har ved 475 

m3/h. Dernæst undersøges støjudviklingen på armaturet ved den dimensionerede størrelse i samme 

datablad. 
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4. Trykforhold i et ventilationsanlæg 

 

Teorien i dette kapitel er dannet på baggrund af Hansen et al., (2006) [3]. 

For forståelsen af tryktab der forekommer i kanalsystemet, er det nødvendigt at kende til de tre 

forskellige tryk, som beskrives ud fra ligning (4.1). 

 

   𝑝𝑡 = 𝑝𝑠 + 𝑝𝑑                                                                             (4.1) 

 

Hvor 

• 𝑝𝑡 er det totale tryk [Pa] 

• 𝑝𝑠 er det statiske tryk [Pa] 

• 𝑝𝑑 er det dynamiske tryk [Pa] 

 

Det dynamiske tryk beskriver den kinetiske energi pr. volumenenhed af den strømmende luft. Denne 

er altid positiv i luftstrømmens retning. Det dynamiske tryk beskrives ud fra ligning (4.2). 

 

                                                                              𝑝𝑑 =
𝜌 ∙ 𝑣2

2
                                                                            (4.2) 

 

Hvor 

• 𝜌 er luftens densitet [kg/m3] 

• 𝑣 er luftens hastighed [m/s]  

 

Det statiske tryk virker uafhængigt af luftens strømning, og repræsenterer et over- eller undertryk i 

forhold til atmosfæretrykket. 

 

Det totale tryk igennem ventilationssystemet vil ved indblæsning se ud som det fremgår af figur 4.1. 

Figur 4.1: Ændringer i det totale tryk fra indtag ved ventilationsaggregatet til indblæsning i lokalerne 
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På figur 4.1 ses et ventilationsaggregat, hvor totaltrykket på indblæsningssystemet er angivet ved den 

blå streg. Indblæsningsventilatoren er angivet med tallet ”2”, og her ses hvordan denne skaber et 

negativt sugetryk bag sig og et positivt tryk foran sig. Sugetrykket vil opleve en trykstigning i mødet 

med rotorveksleren som er markeret med tallet ”3”, samt indtaget og filteret markeret med tallet ”4”. 

Efter ventilatoren passerer luften en varmeplade markeret med tallet ”1”, som resulterer i et tryktab. 

Fra aggregatet og gennem kanalsystemet vil det totale tryk falde indtil det ved armaturet når det 

atmosfæriske tryk. 

 

Figuren viser hvordan ventilatoren suger luften ind fra indtaget, ved hjælp af et negativt totaltryk, 

fordi der et negativt statisk tryk bag indblæsningsventilatoren. 

 

Efter ventilatoren har suget luften til sig, skal denne blæses ind i kanalsystemet. Det statiske tryk er 

højst lige efter ventilatoren, og lig med atmosfæretrykket ved indblæsning i lokalerne. Totaltrykket 

som leveres af ventilatoren skal være stort nok til at kunne overvinde de friktionstab luften møder 

langs ventilationssystemets rør, samt tab af tryk som resultat af ændringer på luftens hastighed eller 

retning. 

 

Når hastigheden igennem systemet ændres, vil en øget hastighed være en omdannelse af statisk tryk 

til dynamisk tryk, og omvendt for en hastighedsreduktion. 

 

4.1.  Beregning af tryktab igennem anlægget 

Til bestemmelse af tryktab i systemet er hovedsageligt anvendt teorien bag Stampe, (1996) [2]. 

De største tryktab i systemet findes i ventilatoraggregatet, men for at kunne bestille et aggregat, skal 

behovet for den samlede luftmængde og det totale eksterne tryktab i systemet defineres. 

Ventilationsentreprenøren vil ved større anlæg anvende et regneprogram til beregning af tryktab 

igennem systemet. Ved mindre anlæg defineres et eksternt systemtryk ud fra erfaring om de tryktab 

der er målt i sammenlignelige anlæg. 

 

Til beregning af den nødvendige ventilatoreffekt for indblæsningsventilatoren, skal totale tryktab 

igennem indblæsningskanalen defineres. Dette gøres ved at addere samtlige tryktabstillæg, som det 

fremgår af ligning (4.3). 

 

             Δ𝑃𝑡 = Δ𝑃𝑘𝑎𝑛𝑎𝑙 + Δ𝑃𝑒𝑛𝑘𝑒𝑙 + Δ𝑃𝑘𝑜𝑚𝑝 + Δ𝑃𝑠𝑦𝑠 + Δ𝑃𝑙æ𝑘                                   (4.3) 

 

Hvor 

• Δ𝑃𝑡 er det totale tryktab [Pa] 

• Δ𝑃𝑘𝑎𝑛𝑎𝑙 er tryktabet i lige kanaler [Pa] 

• Δ𝑃𝑒𝑛𝑘𝑒𝑙 er tryktabet i enkeltmodstande [Pa] 

• Δ𝑃𝑘𝑜𝑚𝑝 er tryktabet i komponenter [Pa] 

• Δ𝑃𝑠𝑦𝑠 er systemtabet ved ventilatoren [Pa] 

• Δ𝑃𝑙æ𝑘 er tryktab pga. tillæg for lækage [Pa] 
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Luftmængden vil i hovedkanalen blive reduceret løbende langs kanalen da der leveres luft til de 

tilstødende forgreningskanaler. For at lave retvisende beregninger på tryktab i bøjninger og 

forgreninger i hovedkanalen, vil de luftmængder der går til lokalerne blive fratrukket løbende. 

 

Den reducerede luftmængde vil ikke nødvendigvis resultere i en lavere lufthastighed, eftersom 

hovedkanalens diameter reduceres i takt med at luftmængden falder. Dette fremgår af figur 4.2. 

 

 
Figur 4.2: Udsnit af kanalsystem i på Ølgod Skole. Kilde: GK Varde 

 

Denne reduktion på hovedkanalen har ikke kun en betydning for investeringsomkostningerne. Luften 

vælger den nemmeste vej igennem systemet, så hvis der ikke er en kanalreducering eller drosleventil 

til at øge modstand i passagen, vil luften hellere fortsætte ad den store åbne kanal fremfor at løbe ud 

til lokalerne på strækningen. Dette vil resultere i en øget turbulens ved forgreningen mellem lokale 

213 og 221, hvilket giver en risiko for at anlægget vil støje i dette område. Luften vil uden modstand i 

hovedkanalen have sværere ved at komme ud til lokalerne nærmest ventilatoren. 

 

Tryktab i lige rør 

Til beregning af tryktabet igennem systemet anvendes Cengel et al., (2012) [8]. samt Stampe, (1996) 

[3]. Rør og enkeltmodstande er fremstillet i galvaniseret stål. 

Tryktabet i lige kanaler beregnes ved ligning (4.4). 

 

               Δ𝑃𝐿 = 𝑓
𝐿

𝐷
∙

𝜌 ∙ 𝑣2

2
                                                                (4.4) 

Hvor 

• 𝑓 er friktionskoefficient [-] 

• 𝐿 er kanalens lige længde [m] 

• 𝐷 er kanalens diameter [m] 

 

Ved et turbulent flow aflæses friktionskoefficienten i et Moody Chart som en funktion af Reynolds tal 

(Re) og kanalens relative ruhed som defineres som 𝜀/𝐷ℎ. 

 

Hvor 

• 𝜀 er rørmaterialets ruhed (0,15 [mm] ifl. [8]) 

• 𝐷ℎ er rørets hydrauliske diameter [m] 
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Denne aflæste værdi kan præciseres yderligere ved brug af Colebrook’s ligning som fremgår af ligning 

(4.5), hvor resultatet fundet i tabellen bruges som gæt og itereres indtil et stabilt resultat. 

 

                                                               
1

√𝑓
= −2,0 ∙ 𝑙𝑜𝑔 (

𝜀
𝐷

3,7
+

2,51

𝑅𝑒 ∙ √𝑓
)                                                (4.5) 

 

Reynolds tal findes ved ligning (4.6). 

 

                                                                                𝑅𝑒 =
𝜌 ∙ 𝑣 ∙ 𝐷

𝜇
                                                                     (4.6) 

 

Hvor  

• 𝜌 er luftens densitet [kg/m3] 

• 𝜇 er luftens dynamiske viskositet [Pas] 

• 𝑅𝑒 er Reynolds tal [-] 

 

Når Reynolds tal befinder sig over 2300 i rør, vil strømningen typisk være turbulent. 

 

Da lufts dynamiske viskositet er lav, vil strømninger i dette fluid have et højt Reynolds tal, og derfor 

som oftest være turbulent. 

 

Tryktab findes i systemkomponenter ved ligning (4.7). 

 

                                                                                  Δ𝑃𝐿 = 𝐾𝐿 ∙
𝜌 ∙ 𝑣2

2
                                                              (4.7) 

        

Hvor 

• 𝐾𝐿 er en tryktabskoefficient [-] 

 

Tryktab i systemkomponenter  

Tryktab forårsaget af spjæld, lyddæmpere og indblæsnings- samt udsugningsarmaturer bestemmes 

ved at undersøge datablad på anvendte komponenter.  

 

VAV-spjæld vil resultere i et af de større tryktab i kanalsystemet. Der fremgår ikke tryktabsdata på 

VAV-spjæld hos producenten. Ifølge GK Vardes målinger er trykfald over spjæld mellem 12 og 15 Pa 

ved spjæld på Ø315, ved en maksimal lufthastighed på 3,4 m/s. 

 

Hvis hele anlæggets dimensioner ændres, vil det ikke kunne lade sig gøre at overføre de målte data på 

tryktab til andre dimensioner af VAV-spjæld eftersom, lukningsgraderne vil ændres betydeligt. For at 

kunne beregne lydudvikling og tryktab ved VAV-spjæld i andre dimensioner, skal lukningsgraden på 

spjældene kendes, og denne kan kun måles når anlægget står færdigt. Derfor anvendes erfaringer 

gjort af GK Varde, som antager at trykfaldet over et spjæld ved Ø250 ved en maksimal lufthastighed 

på 5,4 m/s, vil befinde sig i området mellem 40 og 50 Pa afhængigt af lukningsgraden. Eftersom der vil 
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være en større lufthastighed igennem kanalsystemet, vil det være nødvendigt med store 

lukningsgrader, da det dynamiske tryk i hovedkanalen ved indblæsning vil sende meget luft ud til 

lokalerne fjernest ventilatoren. Der vil derfor kunne regnes med et trykfald over VAV-spjældene på 

Ø250 fjernest ventilatoren på 50 Pa.  

  

Det fremgår af databladet for RVP-VAV-spjæld [14] at den laveste makshastighed det projekterede 

spjæld kan måle og regulere på er 3 m/s. 

 

Luften i fordelingskanaler med dimensioner på Ø400 vil have en hastighed på 2,1 m/s, hvilket vil gøre 

det nødvendigt at anvende andre VAV-spjæld. Her er igen tale om at der i rapporten ikke er muligt at 

beregne et reelt tryktab over spjældet, men det formodes at trykfaldet vil være lidt lavere end de 

målte 15 Pa ved Ø315, eftersom det ikke vil være nødvendigt med store lukningsgrader. Her regnes 

med vejledning fra GK Varde med trykfald på 10 Pa over spjæld ved indblæsning. 

Dette spjæld på Ø400 fra Systemair [15] vil koste det dobbelte af de anvendte spjæld fra air2trust. 

 

Tryktab i enkeltmodstande 

Bøjninger 

Af tryktabstabeller for bøjninger fremgår, hvordan bøjningsradius er afgørende for tryktabet igennem 

bøjningen. Jo større bøjningsradius des større tryktab. Tryktabet stiger naturligvis i takt med at 

hastigheden igennem bøjningen øges. 

 

Reduktioner 

Der findes ingen tilgængelige tryktabstabeller for tværsnitsændringer hos producenten, så her 

anvendes Cengel et al., (2012) [8]. 

Ifølge tabel 14.4 i [8] vil en reduktion på 30 grader have en tryktabskoefficient (KL) på 0,02. 

Reduktionen fra Lindab har en hældning på 35 grader, så KL vil findes ved lineær interpolering til 

0,027.  

 

For at opnå en forståelse af, hvad der sker når luften møder en tværsnitsændring, skal kendes til 

massebevarelsen, som beskrives ved ligning (4.8). 

 

                                                                        𝜌 ∙ 𝑣1𝐴1 = 𝜌 ∙ 𝑣2𝐴2                                                                  (4.8) 

 

Hvor 

• 𝑣1 og 𝑣2 er lufthastigheden før og efter en ændring i systemet [m/s] 

• 𝐴1 og 𝐴2 er tværsnitsarealet før og efter en ændring i systemet [m2] 

 

Denne grundlæggende forudsætning fortæller at luftens hastighed og dermed fluidets dynamiske tryk 

vil stige efter en reduktion. Energien til denne dynamiske trykstigning er hentet i det statiske tryk, og 

omkostningerne ved at omdanne statisk tryk til dynamisk tryk vil være det som beregnes ved hjælp af 

tryktabskoefficienten. 
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Systemtab 

Systemtabet beskriver den afvigelse der vil være mellem det samlede tryktab producenten af 

ventilationsaggregatet har beregnet i laboratoriet, og det faktiske tryktab aggregatet vil resultere i, 

når det er installeret. Dette tab opgives af aggregatproducenten. 

 

Lækage 

I DS 447 beskrives systemers lækagefaktor ud fra hvilken tæthedsklasse de hører under. Det er dog 

producenten af ventilationsaggregatets ansvar at et aggregat lever op til kravene vedrørende tæthed, 

og derfor beregnes tryktab i tillæg for lækage ud fra data oplyst i aggregatets datablad.  

Her oplyses en maksimal intern lækage ved en tryksætning på 400 Pa. på 2 %. Ifølge Stampe, (1996) 

[2] beregnes tryktabet som følger af ligning (4.9). 

 

                                                                     Δ𝑝𝑙æ𝑘 = ∑Δ𝑝𝑛𝑜𝑚 ∙  
𝑓𝑙æ𝑘

100
                                                               (4.9)

  

Hvor 

• ∑Δ𝑝𝑛𝑜𝑚 er summen af tryktabene i anlægget beregnet ved den nominelle volumenstrøm [Pa] 

• 𝑓𝑙æ𝑘 er lækagen for aggregatet i procent af nominel volumenstrøm [%] 

 

Databladet for aggregatet oplyser desuden at der i det samlede kanalsystem vil være en 𝑓𝑙æ𝑘 på 0,4 i 

kanalsystemet. 

 

4.2. Ventilationsaggregat 

Når det eksterne tryktab er defineret, vil et ventilationsaggregat kunne bestilles ud fra 

Bygningsreglementets og Ecodesignforordningens [9] krav til ventilationsanlæg.  

Exhausto-aggregatet fremgår af figur 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Figur 4.3: Exhausto-aggregat. Kilde: Datablad fra Exhausto 
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Indtag fra udeluften til indblæsningsventilatoren er på figuren markeret med en grøn pil. Herfra suges 

luften igennem et spjæld og videre til rotorveksleren som er markeret med et 3-tal. Inden luften 

blæses ud af aggregatet blæses det over en varmeplade markeret med et 1-tal.  

Som regel bruges radialventilatorer med enten F-hjul (fremad krummede skovle med 𝜂𝑣 = 55-65 %) 

eller B-hjul (bagud krummede skovle med 𝜂𝑣 = 75-85 %). 

 

Til dette anlæg er anvendt kammerventilatorer til indblæsning og udsugning med rotoreffektiviteter 

på hhv. 62 % og 61,8 %. Disse ventilatorer er pladsbesparende og billigere end radialventilatorerne, så 

vil typisk blive foretrukket, på trods af deres lavere energieffektivitet.  

 

Når opgaven går på at ventilere for at nedbringe CO2-niveauet i bygningen, kræves relativt store 

luftmængder. Hvis der indblæses opvarmet udeluft i disse mængder direkte ind i lokalerne uden en 

fugtgenvinding, vil luften blive for tør i forhold til at opretholde et komfortabelt indeklima. 

For at undgå den for lave luftfugtighed installeres en rotorveksler med en fugtgenvinding på 57,3 %. 

Interne tryktab  

Tryktab igennem ventilationsaggregatet opgives i producentens datablad, og fremgår af tabel 4.1. 

 

VEX4050 Indblæsning (Pa) Udsugning (Pa) 

Indtag 1 1 

Spjæld 11 11 

Filter 130 123 

Rotorveksler 189 214 

Montering 50 50 

Afkast 1 7 

Varmeflade 24  

Intern lækage 8 8 

Samlet tryktab 414 414 

Tabel 4.1: Interne tryktab i ventilationsaggregatet. Kilde: Datablad fra Exhausto 
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5. Krav til energieffektivitet 

 

Der dimensioneres efter den maksimale belastning af lokalerne, og i energiberegninger vil der tages 

udgangspunkt i, at samtlige lokaler på skolen belastes maksimalt i tidsrummet 8-15 i årets 200 

skoledage. Der regnes med en kWh-pris på 2,2 kr. ifølge Forsyningstilsynets elprisstatistik [10].  

 

5.1. SPF int – Specifik intern ventilatoreffekt  

Ifølge Den Europæiske forordning - Ecodesignforordningen [9] er der siden 1. januar 2018 opstillet 

skærpede krav til ventilatoreffektivitet. Den specifikke interne ventilatoreffekt skal overholdes, hvilket 

gøres ved at overholde ligning (5.1). 

 

 

                   𝑆𝑃𝐹𝑖𝑛𝑡 ≤ 800 + 𝐸 − 𝐹                                                        (5.1)

  

hvis 𝑞𝑛𝑜𝑚 ≥ 2 m3/s 

 

Hvor 

• 𝑆𝑃𝐹𝑖𝑛𝑡 er for hver enkelt ventilator [W/(m3/s)] 

• 𝑞𝑛𝑜𝑚 er den dimensionerede luftmængde [m3/s] 

• 𝐸 er en korrektionsfaktor kaldet ”effektivitetsbonus” som tager højde for, at mere effektiv 

varmegenvinding giver et større trykfald, som kræver en større specifik ventilatoreffekt [-] 

• 𝐹 er en korrektionsværdi kaldet ”filterkorrektion” der anvendes, hvis et aggregat afviger fra et 

tovejsventilationsaggregats referencekonfiguration. [-] 

 

Filterkorrektionsfaktoren er en reduktionsfaktor i SFP, der kræves, hvis de tabellerede filtre mangler. 

Der gælder følgende: 

F = 0 – med filter  

F = 150 – medium filter mangler  

F = 190 – finfilter mangler  

F = 340 – begge filtre mangler 

 

Exhausto-aggregatet er med finfiltre ved indblæsning og udsugning. De har ikke et medium filter. 

 

Ventilationsanlægget skal ifølge BR18 § 432 og Ecodesignforordningen installeres med 

varmegenvinding. Desuden er det påkrævet at der pr. d. 1. januar 2018 skal være en 

minimumstemperaturvirkningsgrad på 73 % på varmegenvinding i tovejsventilationsaggregater. 

Effektivitetsbonussen til beregning af SFPint findes ved ligning (5.2). 

 

            𝐸 = (𝜂𝑡 − 0,73) ∙ 3000                                                              (5.2) 

 

Hvor 

• 𝜂𝑡  er temperaturvirkningsgraden (hvis 𝜂𝑡  er ≥ 73 %, ellers er E = 0) [-] 
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Til beregning af den interne specifikke ventilatoreffekt anvendes ligning (5.4). 

 

                                                                            𝑆𝑃𝐹𝑖𝑛𝑡 =
𝑃𝑖𝑛𝑡

𝑞𝑚𝑎𝑥
                                                                       (5.3) 

 

Hvor  

• 𝑃𝑖𝑛𝑡 er effektbehovet for [W]. 

• 𝑞𝑚𝑎𝑥 er den største dimensionede luftstrøm gennem aggregatet [m3/s] 

 

Den effekt der skal tilføres ventilatorernes aksel for at opnå den ønskede luftgennemstrømning findes 

ved ligning (5.4). 

 

                                                                        𝑃𝑖𝑛𝑡 =
𝑞𝑚𝑎𝑥 ∙ Δ𝑝𝑖𝑛𝑡

𝜂𝑣
                                                                  (5.4) 

 

Hvor 

• 𝑞𝑚𝑎𝑥 er den dimensionerede volumenstrøm [m3/s] 

• Δ𝑝𝑖𝑛𝑡 er totaltrykstigningen over ventilatoren [Pa] 

• 𝜂𝑣 er ventilatorens virkningsgrad [-] 

 

Når de beregnede værdier indsættes i ligning (5.3) fås interne SFP-værdier, som fremgår i tabel 5.1. 

 

 Indblæsning Udsugning 

SPFint 752 J/m3 754 J/m3 

Varmegenvinding (ETA) 0,81 - 0,81 - 

Effektivitetsbonus (E) 240 J/m3 240 J/m3 

Filterkorrektions-faktor (F) 150 J/m3 150 J/m3 

Krav (Ecodesign) 890 J/m3 890 J/m3 

Internt Effektforbrug 2007 W 2029 W 

Volumenstrøm 2,669 m3/s 2,689 m3/s 

Ventilatoreffektivitet 0,551 - 0,549 - 

Internt tryktab 414 Pa 414 Pa 
Tabel 5.1: De beregnede interne specifikke ventilatoreffekter 

 

Altså overholder ventilationsaggregatets Ecodesignforordningens krav til effektivitet, grundet 

varmegenvindingens temperaturvirkningsgrad. 
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5.2. SFP – Specifik ventilatoreffekt  

Det er lovpligtigt at holde det samlede energiforbrug på ventilation under krav specificeret i § 436 i 

BR18 som lyder: 

”Det specifikke elforbrug til lufttransport må ikke overstige: 

2.100 J/m³ udeluft ved maksimalt tryktab for anlæg med variabel luftydelse.” 

SEL for et aggregat med indblæsning, udsugning og varmegenvinding beregnes ved ligning (5.5). 

 

 

                                                         𝑆𝐹𝑃 =
𝑃𝑖𝑛𝑑𝑏𝑙æ𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝑃𝑢𝑑𝑠𝑢𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑞𝑚𝑎𝑥
                                                        (5.5) 

 

Hvor  

• 𝑃𝑖𝑛𝑑𝑏𝑙æ𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 og 𝑃𝑢𝑑𝑠𝑢𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 er den påkrævede effekt for hhv. indblæsning- og 

udsugningsventilatoren [W]. 

• 𝑞𝑚𝑎𝑥 er den største dimensionerede luftstrøm gennem ventilatorerne [m3/s] 

 

Den effekt der skal tilføres ventilatorernes aksel for at opnå den ønskede luftgennemstrømning findes 

ved ligning (5.6). 

 

 

                                                                      𝑃𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑡 =
𝑞𝑚𝑎𝑥 ∙ Δ𝑝𝑒𝑘𝑠

𝜂𝑣
                                                              (5.6) 

 

Hvor  

• 𝑃𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑡 er den påkrævede effekt leveret af ventilatorerne [W]. 

• 𝑞𝑚𝑎𝑥 er den største dimensionede luftstrøm gennem ventilatorerne [m3/s] 

• Δ𝑝𝑒𝑘𝑠 er de beregnede maksimale eksterne trykændringer igennem systemet [Pa] 
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6. Beregning af energiforbrug ved tre anlæg 

 
For at kunne vurdere, hvilke rørdimensioner der vil være de mest rentable at anvende til systemet, er 

det relevant at undersøge, hvordan omkostningerne af anlægget varierer afhængigt af anvendte 

rørdimensioner. Beregningerne på anlægget udføres i Excel og i dette kapitel vil beskrives tre 

designmuligheder som beskrevet i introduktionen.   

 

 

6.1. Anlæg projekteret af GK Varde  

Figur 6.1 viser udklip af Excel-ark for henholdsvis indblæsning og udsugning i Fløj C på Ølgod skole. 

Indblæsningen fremgår af de røde streger på figuren, hvor udsugning er markeret med blå streger. Af 

figuren fremgår hovedkanaler samt fordelingskanaler. Tilslutningskanaler ved indblæsningen er 

fastsat til Ø250, og de medførte tryktab igennem disse kanaler medregnes, men ændres ikke ved de 

forskellige projekteringer.
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Figur 6.1: Ventilationsanlæg indtegnet i Excel som projekteret af GK Varde.  



 

27 
 

Tryktab som opstår i strækningerne til lokalerne fremgår af tabel 6.1, hvor det fremgår at den 

strækning som oplever det største tryktab ved indblæsning går til lokale 201. Dette tryktab er 

systemets største eksterne tryktab, og er den strækning aggregatet dimensioneres efter. 

 

Lokale 201 211 212 213 216 217 218 219 220 221 Depot 

Tryktab i rør (Pa) 
 

12,0 8,7 13,2 17,4 11,6 9,8 6,3 8,7 13,7 17,0 23,5 

Tryktab i system-
komponenter 
(Pa) 

71,3 63,7 63,9 65,0 64,2 60,3 54,6 57,3 63,4 64,7 51,1 

Samlet (Pa) 83,3 72,4 77,1 82,4 75,8 70,1 60,9 66,0 77,1 81,7 74,6 

Tabel 6.1: Beregnede tryktab i rør og systemkomponenter i anlæg projekteret af GK Varde 

 

På tilsvarende vis kan tryktab forårsaget af friktion og enkeltmodstande i udsugningen ses af tabel 6.2, 

hvor det fremgår at det største beregnede tryktab sker ved udsugningen fra lokale 216.  

 

Lokale 201 211 212 213 216 217 218 219 220 221 Depot Toilet 

Tryktab i rør 
(Pa) 
 

8,5 5,7 7,7 7,7 8,7 8,1 4,1 3,9 5,9 7,7 13,5 7,8 

Tryktab i 
system-
komponenter 
(Pa) 

61,0 58,5 60,4 58,2 74,2 70,2 57,8 53,9 56,9 58,2 53,0 57,0 

Samlet (Pa) 69,5 62,1 68,2 65,9 82,9 78,2 61,9 57,8 62,8 65,9 66,5 64,7 

Tabel 6.2:  Beregnede tryktab i rør og systemkomponenter i anlæg projekteret af GK Varde 

 

Energiforbrug 

Ved anlægget dimensioneret af GK Varde, vil beregninger på de årlige omkostninger til ventilation 

blive som følge af tabel 6.3. 

 

GK Varde Tilluft Fraluft 

Volumenstrøm 9610 m3/h 9682 m3/h 

Samlet tryktab 497,3 Pa 496,9 Pa 

Ventilatoreffekt 2411 W 2435 W 

SFP 1801 J/m3 

Årlig elregning 15.604 kr 

Tabel 6.3: Beregnet tryktab, ventilatoreffekt, SFP og årlig elregning på anlæg projekteres af GK Varde 

Kontrol 

Ifølge BR18’s § 450, skal der ”gennemføres en funktionsafprøvning af ventilationsanlægget før 

ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal dokumentere, at ventilationsanlægget overholder 

Bygningsreglementets krav til specifikt elforbrug til lufttransport, luftmængder, samt at eventuelt 

behovsstyring fungerer efter hensigten.”  

http://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/22/Krav#46a2fd4f-054a-44d6-b265-1c9841eb17ca
http://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/22/Krav#46a2fd4f-054a-44d6-b265-1c9841eb17ca
http://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/22/Krav#46a2fd4f-054a-44d6-b265-1c9841eb17ca
http://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/22/Krav#46a2fd4f-054a-44d6-b265-1c9841eb17ca
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Relevant data fra rapporten udarbejdet i forbindelse med funktionsafprøvning fremgår af tabe 6.4. 

SFP 1518 J/m3 

Målt effekt på tilluft 2280 W 

Målt effekt på fraluft 1800 W 

Hovedvolumenstrøm 2,687 m3/s 
Tabel 6.4: Afmålte værdier på anlægget ved kontrol af GK Vardes servicetekniker. Kilde: GK Varde 

Den målte effekt på især udsugningen stemmer ikke overens med den beregnede effekt, hvilket 

blandt andet skyldes, at der ikke suges den mængde luft som der er dimensioneret efter. Dette 

fremgår af figur 6.2 som desuden viser spjældpositioner, tryktab over spjæld samt maksimal 

luftmængde ved indblæsning i anlægget. 

 

 
Figur 6.2: Afmålte luftmængder, trykfald samt lukningsgrad på lokalernes VAV-spjæld ved indblæsningen. Kontrol 
foretaget af GK Vardes servicetekniker. Kilde: GK Varde 
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Tilsvarende data er målt for udsugningen, hvilket fremgår af figur 6.3. 

 
Figur 6.3: Afmålte luftmængder, tryktab samt lukningsgrad på lokalernes VAV-spjæld ved udsugning. Kontrol foretaget 
af GK Vardes servicetekniker. Kilde: GK Varde 

 

Her ses at rummet hvor spjældet er helt åbent (Spjæld position 100 %) vil få tilført 875 m3/h i stedet 

for de dimensionerede 950 m3/h. Det er dog indenfor den af BR18 tilladte afvigelse på +-10%.  

 

Det fremgår i rapporten at tryktabet på filtrene ikke er som de trykfald medtaget i beregningerne 

foretaget på ventilatorens interne tryktab. Ved kontrollen måltes en trykfald over filteret ved 

udsugningsventilatoren på 43 Pa. Til beregningerne er anvendt et tryktab på 123 Pa. 

Til beregning på tryktab ved indblæsningen er anvendt et tryktab på 130 Pa ved filtrene, hvor det 

målte er 87 Pa. 

 

For at tilpasse beregningerne med det aktuelle anlæg skal foretages nogle justeringer af 

luftmængderne samt de målte tryktab over filtrene ved ventilatoraggregatet. De justerede 

beregninger på effekten og anlæggets SPF fremgår af tabel 6.5. 

 

GK Varde Tilluft Fraluft 

Volumenstrøm 9489 m3/h 9675 m3/h 

Samlet tryktab 454,3 Pa 416,9 Pa 

Ventilators effektoptag 2175 W 2041 W 

SFP 1569 J/m3 

Årligt elforbrug 5903 kWh 

Årlige omkostninger 13.577 kr 

Tabel 6.5: Målt luftmængde, beregnet tryktab, ventilatoreffekt, SFP og årlig elregning på anlæg projekteret af GK Varde 
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Det årlige elforbrug og dermed omkostninger forudsætter at anlægget leverer den dimensionerede 

luftmængde i 7 timer om dagen i samtlige af skoleårets 200 dage.  

 

Disse opdaterede tryktab samt hastigheder vil anvendes i beregningen af anlæg med andre 

rørdimensioner. 

 

6.2. Anlæg projekteret med større rørdimensioner  

  

Foretages en tilsvarende beregning, hvor rørenes størrelse øges, så tryktab i rør, enkeltkomponenter 

og systemkomponenter holdes så lave som muligt, kan beregninger på systemets tryktab og 

energiforbrug bestemmes. Dimensionerne for rørene ved dette anlæg bliver fremgår af figur 6.4. 
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Figur 6.4: Ventilationsanlæg indtegnet i Excel projekteret med større rør end GK Vardes anlæg.  
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Tryktab som opstår i strækningerne til lokalerne fremgår af tabel 6.6, hvor det fremgår at den 

strækning som oplever det største tryktab ved indblæsning, går til lokale 216. Her anvendes et 

trykfald på 10 Pa over VAV-spjæld.  

 

Lokale 201 211 212 213 216 217 218 219 220 221 Depot 

Tryktab i rør (Pa) 
 

5,0 5,6 6,1 6,7 4,6 4,0 3,9 5,3 6,3 6,6 3,2 

Tryktab i system-
komponenter 
(Pa) 

40,7 40,4 39,0 36,3 42,5 40,9 37,7 39,9 38,3 36,9 40,5 

Samlet (Pa) 45,7 46,0 45,1 43,0 47,1 44,9 41,6 45,3 44,6 43,4 43,7 
Tabel 6.6: Beregnede tryktab i rør og systemkomponenter i indblæsningen ved større rørdimensioner 

Ved udsugningen ser tilsvarende tryktab ud som følge af tabel 6.7. 

 

Lokale 201 211 212 213 216 217 218 219 220 221 Depot Toilet 

Tryktab i rør 
(Pa) 
 

2,9 3,1 4,1 4,0 3,0 2,6 2,1 2,3 3,5 4,0 1,3 4,1 

Tryktab i 
system-
komponenter 
(Pa) 

41,4 41,2 43,7 44,9 48,8 44,2 40,4 40,3 41,7 42,7 34,2 46,8 

Samlet (Pa) 44,3 44,3 47,8 49,0 51,7 46,8 42,4 40,3 45,1 46,8 35,5 40,8 
Tabel 6.7: Beregnede tryktab i rør og systemkomponenter i udsugningen ved større rørdimensioner 

 

Energiforbrug 

Heraf vi de økonomiske beregninger se ud som følger af tabel 6.8. 

Store rør Indblæsning Udsugning 

Volumenstrøm 9489 m3/h 9675 m3/h 

Samlet tryktab 418,1 Pa 385,7 Pa 

Ventilatoreffekt 2001 W 1889 W 

SPF 1448 J/m3 

Årligt elforbrug 5446 kWh 

Årlige omkostninger 12.526 kr 
Tabel 6.8: Målt luftmængde, beregnet tryktab, ventilatoreffekt, SFP og årlig elregning på anlæg projekteret med store 
rør. 

Beregningerne viser at projekteringen med større rør vil resultere i en reduceret årlig 

driftsomkostning på 1051 kr. i forhold til anlægget dimensioneret af GK Varde. 

 

Anlægget har en estimeret levetid på 25 år, hvilket resulterer i en besparelse på elregningen på 

26.278 kroner for anlæggets samlede levetid.  
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6.3. Anlæg projekteret med mindre rørdimensioner  

 

Dette design fokuserer på at minimere investeringsomkostningerne ved at bygge så små kanaler som 

muligt, hvor retningslinjer beskrevet af Den lille blå om ventilation oplistet i tabel 3.3 i afsnit 3 – 

Dimensionering af anlæg overholdes. Kanaldimensionerne på anlægget med de mindre rør fremgår af 

figur 6.5. 
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Figur 6.5: Ventilationsanlæg indtegnet i Excel projekteret med mindre rør end GK Vardes anlæg.  
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Tryktab som opstår i strækningerne til lokalerne fremgår af tabel 6.9, som viser at den strækning som 

oplever det største tryktab ved indblæsning, går til lokale 201. Her anvendes et trykfald på 50 Pa over 

VAV-spjæld.  

 

Lokale 201 211 212 213 216 217 218 219 220 221 Depot 

Tryktab i rør 
(Pa) 
 

31,8 26,8 31,4 36,5 31,4 25,7 13,9 27,8 32,7 35,2 24,9 

Tryktab i 
system-
komponenter 
(Pa) 

137,1 119,7 120,5 110,4 127,8 123,1 112,3 119,1 119,3 116,4 99,5 

Samlet (Pa) 168,9 146,5 151,9 146,9 159,1 148,8 126,2 146,9 152,0 151,6 124,4 
Tabel 6.9: Beregnede tryktab i rør og systemkomponenter i indblæsningen ved små rørdimensioner 

På tilsvarende vis kan tryktab forårsaget af friktion og enkeltmodstande i udsugningen fremgår af 

tabel 6.10 hvor det fremgår at det største beregnede tryktab sker ved udsugningen fra lokale 216.  

Lokale 201 211 212 213 216 217 218 219 220 221 Depot Toilet 

Tryktab i rør 
(Pa) 
 

25,4 19,2 25,4 25,2 26,1 22,8 11,3 13,8 20,0 25,2 14,6 19,0 

Tryktab i 
system-
komponenter 
(Pa) 

113,3 113,4 122,4 120,5 125,7 122,2 104,0 97,3 113,4 120,5 87,0 109,4 

Samlet (Pa) 138,7 132,6 147,8 145,7 151,8 145,1 115,3 111,1 133,4 145,7 101,6 128,4 
Tabel 6.10: Beregnede tryktab i rør og systemkomponenter i udsugningen ved små rørdimensioner 

 

Energiforbrug 

Ved anlægget dimensioneret med mindre rørdimensioner end projekteret af GK Varde, vil 

beregninger på de årlige omkostninger til ventilation blive som følge af tabel 6.11. 

 

Små rør Indblæsning Udsugning 

Volumenstrøm 9489 m3/h 9675 m3/h 

Samlet tryktab 539,9 Pa 485,8 Pa 

Ventilatoreffekt 2585 W 2379 W 

SFP 1849 J/m3 

Årligt elforbrug 6949 kWh 

Årlige omkostninger 15.288 kr 

Tabel 6.11: Målt luftmængde, beregnet tryktab, ventilatoreffekt, SFP og årlig elregning på anlæg projekteret med små 
rør. 

Ved de små rørdimensioner vil de øgede omkostninger til driften blive 2762 kr. mere pr. år i forhold til 

anlægget projekteret af GK Varde. Dette svarer til en øget driftsomkostning på 69.050 kr. i anlæggets 

levetid. 
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6.4. Bygningsreglementets krav til energieffektivitet  

I ligning (6.1) undersøges, hvor store ventilatoreffekter der kan tillade,s for at krav om 

energieffektivitet fra BR18 overholdes. 

                                                                   𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒 (𝑆𝐸𝐿𝑚𝑎𝑥 =
𝑥 + 𝑥

𝑞𝑚𝑎𝑥
) , 𝑥                                                         (6.1) 

Hvor 

• 𝑆𝐸𝐿𝑚𝑎𝑥 er BR18’s maksimale tilladte SEL-værdi på 2100 [J/m3] 

• 𝑥 er ventilatorernes effektoptag, som for at forenkle beregningen er sat til at være ens for 

udsugning- og indblæsningsventilatorerne. [W] 

Ved beregning ses at ventilatoreffekten maksimalt må være 2821,4 W pr. ventilator for at BR18 er 

overholdt. 

Det er derfor svært at forestille sig at et anlæg ikke vil leve op til Bygningsreglementets krav om 

energieffektivitet medmindre ventilatorernes effektivitet er lavere end den der er lavet beregninger 

ud fra i dette projekt. 

 

Krav til Klimakommuner 

Som nævnt i indledningen vil det være i de kommunens interesse at reducere energiforbruget 

kommunale bygninger. Ved at investere i det energivenlige anlæg med større rør, vil det årlige 

energiforbrug blive reduceret med 457 kWh. Ifølge Energinet [11] udledes 200 g CO2 pr. forbrugt 

kWh, og dermed vil udledes 8,39% mindre CO2 hvis anlægget med de store rørdimensioner 

installeres. Denne besparelse forudsætter at anlægget kører i maksimal drift 7 timer om dagen i 

skoleårets 200 dage.  
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7. Støj fra tekniske installationer 

For at overholde BR18’s lydbestemmelser må støj fra tekniske installationer i undervisningsbygninger 

ikke overstige 30 dB(A), hvilket er en af de væsentligste faktorer når et anlæg skal projekteres.  

 

Teorien bag dette afsnit er fundet i Stampe, O.B. (1996). [2], Comfort Teori (2008) [6], samt Hyldgård, 

C-E. (2007). [12]. Decibel er en dimensionsløs enhed som beskriver forholdet mellem to 

lydintensiteter på en logaritmisk skala, hvor referenceværdien i forholdet er den lavest hørbare 

lydintensitet svarende til: I0 = 10-12 W/m2. 

 

I dette afsnit vil beregnes på lydudviklingen i fordelingskanaler med rørdimensioner på Ø250, Ø315 og 

Ø400, eftersom det antages, at mindre eller større dimensioner ikke vil blive anvendt i efterfølgende 

dimensionering af anlægget. 

 

Til beregning af det oplevede støjniveau efter lyddæmperen anvendes ligning (7.1). angivet i [13]. 

  

𝐿𝑊(𝐴) = 10 ∙ log (10
𝐿63𝐻𝑧−26,2

10 + 10
𝐿125𝐻𝑧−16,1

10 + 10
𝐿250𝐻𝑧−8,6

10 + 10
𝐿500𝐻𝑧−3,2

10 +

                                10
𝐿1𝑘𝐻𝑧

10 + 10
𝐿2𝑘𝐻𝑧+1,2

10 + 10
𝐿4𝑘𝐻𝑧+1,0

10 + 10
𝐿8𝑘𝐻𝑧−1,1

10 )                                      (7.1) 

Hvor 

• 𝐿𝑊(𝐴) er det A-vægtede lydeffektniveau, som angiver hvorledes øret opfanger lyden ved 

forskellige frekvenser. Som eksempel fremgår at 63 hertz vil opleves væsentligt lavere end 4 

kilohertz.  [dB(A)] 

• 𝐿63𝐻𝑧…8𝑘𝐻𝑧 er lydniveauet ved de forskellige frekvensbånd. [dB] 

 

For at minimere støj fra systemet, vil det være nødvendigt med lyddæmpning.  

 

Ventilatorer støjer, og derfor er det vigtigt at sørge for at støjen ikke transporteres med ud igennem 

kanalsystemet. Næst efter indblæsningsventilatoren indsættes lydbafler (SLRS), der består af et 

lyddæmpende materiale. 

Disse lydbafler er dimensioneret af Lindab ud fra kendskab til indblæsningsventilatorens lydniveau. 

Ventilatorstøjen, lydbaflernes dæmpning samt den resulterende ventilatorstøj efter dæmpning 

fremgår af tabel 7.1.   

 

Frekvensbånd 
(Hz) 

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k  

Ventilatorstøj 
(dB)  

61 66 84 80 79 74 72 71 69 dB(A) 

Lyddæmpning 
(dB) 

5 14 29 44 50 50 32 22 54 dB(A) 

Efter lydbafler 
(dB) 

56 52 55 36 29 24 40 49 51 dB(A) 

Tabel 7.1: SLRS dæmpende effekt på ventilatorstøj. Kilde: GK Varde + Exhausto 
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Spaltebredden imellem baflerne er afgørende for hvor god en lyddæmpning komponenten har, men 

ligeledes også for, hvor stort et tryktab komponenten resulterer i. 

 

Lyddæmpere og VAV-spjæld 

 

Et VAV-spjæld vil resultere i en støj og det er derfor nødvendigt at indsætte lyddæmpere umiddelbart 

efter spjæld. Når lyddæmpere skal dimensioneres til samtlige lokaler, skal det undersøges hvor stort 

lydniveau der kan risikere at opstå i VAV-spjæld med den størst mulige lukkeprocent. 

Lyden som fremkommer i spjæld, afhænger af det det statiske tryk i kanalen. 

 

I GK Vardes anlæg undersøges spjældet ved lokale 201 som fremgår af figur 7.1 

 

             
Figur 7.1: Lokale 201, hvortil der ved indblæsning genereres det største tryktab i anlægget. Kilde: GK Varde 

Når totaltrykket inden VAV-spjældet beregnes, fratrækkes samtlige tryktab forårsaget af 

komponenter og enkeltmodstande inden spjældet. 

 

For at kunne beregne det statiske tryk skal det dynamiske tryk trækkes fra, hvilket fremgår af ligning 

(4.1) i afsnit 4. Trykforhold i et ventilationsanlæg. Det dynamiske tryk beregnes ved ligning (4.2) hvor 

hastigheden i dette tilfælde er lufthastigheden i fordelingskanalen inden spjældet. 

 

Denne beregning foretages på samtlige tre dimensioneringer af VAV-spjæld og fremgår af tabel 7.2 

Anlæg GK Varde Større rør Mindre rør 

Totaltryk inden VAV-spjæld (Pa) 55 25,7 113,7 

Dynamisk tryk i fordelingskanal (Pa) 6,9 2,6 17,4 

Statisk tryk inden VAV-spjæld (Pa) 48,1 23,1 96,3 
Tabel 7.2: Det totale, dynamiske og statiske tryk inden spjæld i de tre projekterede anlæg  



    

 
39 

 

 

Lyddata for spjæld ved de tre projekterede anlæg, ved maksimal drift fremgår af tabel 7.3. Tabellens 

data på VAV-spjæld i størrelserne Ø250 samt Ø315 er hentet fra Air2trust, hvor værdierne er fundet 

ved lineær interpolation eftersom der ikke fandtes værdier ved de dimensionerede volumenstrømme. 

Her ses støjudviklingen angivet ved frekvensbånd i Ø250 ved et statisk fortryk på 100 Pa samt Ø315 

ved 50 Pa. 

 

Rørdimensioner 
Statisk tryk 

Frekvensbånd (Hz) 

 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 A-
vægtet 

Ø250 mm  
100 Pa 

59 
(dB) 

54 
(dB) 

48 
(dB) 

43 
(dB) 

40 
(dB) 

37 
(dB) 

35 
(dB) 

32 
(dB) 

47 
(dB(A)) 

Ø315 
50 Pa 

50 
(dB) 

49 
(dB) 

43 
(dB) 

38 
(dB) 

34 
(dB) 

32 
(dB) 

30 
(dB) 

24 
(dB) 

41 
(dB(A)) 

Ø400 
20 Pa 

51 
(dB) 

48 
(dB) 

45 
(dB) 

42 
(dB) 

38 
(dB) 

36 
(dB) 

26 
(dB) 

20 
(dB) 

47 
(dB(A)) 

Tabel 7.3: Lydniveauer angivet i frekvensbånd for VAV-spjæld. Kilde: 14 og 15 

Når en lyddæmper dimensioneres til at dæmpe støjen fra spjældene, skal støjen i frekvensbåndene 

kendes. I figur 7.2 fremgår hvor stor dæmpning lyddæmpere har ved de forskellige frekvensbånd. 

Eftersom støjen genereret ved spjældene fordeler sig ud over alle frekvensbånd, vil man vælge en 

lyddæmper som på samme vis dæmper frekvenser. Her vælges modellerne SLL 100 fra air2trust. 

 

 
Figur 7.2: Indsætningsdæmpning (dB) i frekvensbånd (Hz) på dæmperen: SLL 100 fra air2trust. Kilde: 16 

Lyden dæmpes mere effektivt igennem lyddæmpere med en mindre diameter, eftersom lyden i 

højere grad bestryger det lydabsorberende materiale i dæmperen. 

 

Der vil ifølge Hyldgård, (2007), [12] være en dæmpning af lyden igennem lige rør svarende til 2 dB i 

samtlige frekvensbånd. Denne kan øges ved at beklæde rørene med støjabsorberende materiale, 

hvilket dog sjældent er nødvendigt ved komfortventilation. 
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I anlæggets enkeltmodstande vil der både ske en dæmpning af lyden og en støjgenerering. 

Dæmpningen i forgreninger samt bøjninger, er meget lille og kan ifølge Stampe, (1996) [2] negligeres. 

I t-stykkerne kan man regne med en dæmpning af lyden som ses i tabel 7.4. 

 

Frekvensbånd (Hz) 63 125 250 500 1k 2k 4k 4k 

Lyddæmpning 5 (dB) 5 (dB) 5 (dB) 5 (dB) 5 (dB) 5 (dB) 6 (dB) 7 (dB) 

Tabel 7.4: Dæmpning (dB) i frekvensbånd (Hz) ved t-stykker. Kilde: 12 

Lydniveauer genereret i systemet adderes som fremgår ved ligning 7.2. 

 

 𝐿𝑊 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔 (10
𝐿1
10 + 10

𝐿2
10+ ⋯ + 10

𝐿𝑛
10 )                                       (7.2) 

Hvor 

• 𝐿𝑊 er det beregnede lydniveau [dB(A)] 

• 𝐿1…𝑛 er lydniveauerne fra de støjgenererende elementer i systemet [dB(A)] 

 

Ifølge Stampe, (1996) [2], vil den oplevede lydeffekt blive reduceret grundet den lyddæmpende effekt 

der er i lokalet. Skolelokaler vil have en dæmpende effekt på 7 dB(A), hvis de er udstyret med et 

absorberende loft samt to vægge med opslagstavler, hvilket er tilfældet for lokalerne på Ølgod Skole. 

 

Opsummering 

Lyddæmpende foranstaltninger placeres i umiddelbar nærhed af de støjgenererende komponenter, 

og den samlede lyd fra anlægget adderes logaritmisk. Det vil sige at støjen fra ventilatoren lægges 

sammen med støjen fra VAV-spjældet som beskrevet i ligning (7.2), hvilket resulterer i tabel 7.5. 

Frekvensbånd (Hz) 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k  

Ventilatorstøj efter SLRS (dB) 56 52 55 36 29 24  40 49  51 dB(A) 

Lyddæmpning i rør (dB) 2 2 2 2 2 2 2 2  

Støj inden VAV-spjæld (dB) 54 50 53 34 27 22 38 47 49 dB(A) 

Ø250          

Ventilatorstøj adderet med 
VAV-støj (dB) 

60 55 54 44 40 37 40 47 51 dB(A) 

Lyddæmper + dæmpning 
ved t-stykke (dB) 

4 + 5 6 + 5 14 + 
5 

24 + 
5 

30 + 
5 

24 + 
5 

14 + 
6 

10 + 
7 

 

Efter lyddæmpning (dB) 51 44 35 16 5 8 20 30 34 dB(A) 

Ø315          

Ventilatorstøj adderet med 
VAV-støj (dB) 

55 53 53 39 35 32 39 47 50 dB(A) 

Lyddæmper + dæmpning 
ved t-stykke (dB) 

2 + 5 5 + 5 13 + 
5 

20 + 
5 

25 + 
5 

21 + 
5 

11 + 
6 

9 + 7  

Efter lyddæmpning (dB) 48 43 35 14 5 6 22 31 34 dB(A) 

Ø400          

Ventilatorstøj adderet med 
VAV-støj (dB) 

64 56 54 45 42 35 38 47 
 

51 dB(A) 

Lyddæmper + dæmpning 
ved t-stykke (dB) 

2 + 5 5 + 5 12 + 
5  

19 + 
5 

20 + 
5 

14 + 
5 

7 + 6 8 + 7  

Efter lyddæmpning (dB) 57 46 37 21 17 16 24 32 36 dB(A) 
Tabel 7.5: Beregnet lydniveau fra ventilator til lyddæmper i fordelingskanal
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Hvis der fremkommer yderligere støj efter lyddæmperen, som resulterer i at den samlede støj 

overstiger 30 dB(A) vil det være nødvendigt at indsætte en større lyddæmper efter VAV-spjæld, 

hvilket naturligt vil øge omkostningerne på det samlede anlæg. 

 

7.1. Risiko for støjgenerering i systemkomponenter og enkeltmodstande 

I designet med de små rørdimensioner, vil hastigheden i fordelingskanalerne overstige de anbefalede 

hastigheder i tabel 3.1 i afsnit 3. Dimensionering af anlæg. De omkostninger der vil være ved at skulle 

ombygge anlægget, hvis der opdages støj, vil ikke kunne dækkes af den mulige fortjeneste ved at 

installere mindre rør. 

 

Der skal altså foretages en grundig analyse af, om der er en risiko for at støjgener kan forekomme, før 

der installeres de mindre rør i fordelingskanaler til klasselokalerne. 

 

En rapport udarbejdet af Hyldgård, C-E (2007) [12], analyserer på systemkomponenters 

støjgenerering i kanalsystemer ved laboratorieforsøg. Denne rapport fastslår, at støj ikke vil 

fremkomme i lige cirkulære rør, men derimod i enkeltmodstandene, hvor der vil opstå turbulens og 

store trykændringer. 

 

Analyse af tryktab i enkeltmodstande  

Der vil undersøges hvilke områder i systemet der kan være støjgenererende ved lokalisere de steder, 

hvor de største tryktab forekommer. Af figur 7.3 ses et såkaldt ”indløb” på udsugningen, hvor tryktab 

kan aflæses, når hastigheden på luften fra fordelingskanalerne, samt lufthastigheden efter indløbet 

kendes. 

 

 

 
Figur 7.3: Trykfald forårsaget af indløb fra fordelingskanal til hovedkanal på udsugningen. Kilde: [17] 

Ved udløb på indblæsningen fra hovedkanalen til fordelingskanalen findes tilsvarende data. 
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Hvis lufthastighederne minimeres, opnås som forventeligt de laveste tryktab, når en luftstrøm fra en 

fordelingskanal møder hovedkanalen. Dette fremgår af tabel 7.6 som viser et eksempel på tryktab i en 

enkeltmodstand ved forskellige rørdimensioner.  

 

Tryktab (Pa) i forgreninger 1 2 3 4 5 6 7 8 

GK Varde 8 8 8 8 7 7 6 6 

Større hovedkanaler, Fordelingskanaler på Ø400 -2 -3 1 1 1 2 3 5 

Mindre hovedkanaler, Fordelingskanaler på Ø315 9 8 5 -5 -2 5 2 4 

Mindre hovedkanaler, Fordelingskanaler på Ø250  9 5 13 5 10 12 12 10 

Tabel 7.6: Fundne tryktab ved rørdimensioner: Ø250, Ø315 og Ø400. 

Anvendes tilslutningskanaler med størrelsen Ø250, vil tryktab stige markant i forhold til ved 

anvendelse af en tilsvarende størrelse hovedkanal, men med tilslutningskanaler på Ø315. Det fremgår 

desuden af disse data, at der ved mindre hovedkanaler, men ved fordelingskanaler på Ø315, vil ske et 

trykfald i stedet for en stigning, grundet en stor hastighed på omkring 8 m/s i hovedkanalen som 

mødes af luftstrømmen på 3,4 m/s fra fordelingskanalen. 

 

En af de helt store tryktab ved designet med de små rør, vil være ved fordelinger i t-stykker, hvor 

luftstrømmen deles i to retninger som fremgår af figur 7.4, der viser trykfald ved indblæsning. 

 

 
Figur 7.4: Trykfald over fordelinger af indblæsningen igennem t-stykker. [17] 

Ved disse fordelinger vil tryktab blive som følger af tabel 7.7. 

 

Dimensioner på 

fordelingskanaler 

Tryktab i forgrening fra fordelingskanal 

til tilslutningskanal (Ø250) 

Tryktab i forgrening fra hovedkanal 

til fordelingskanal (Punkt 8 og 10) 

GK Varde (Ø315) 7 Pa 6 Pa 

Store rør (Ø400) 1 Pa 0 Pa 

Små rør (Ø250) 20 Pa 15 Pa 

Tabel 7.7: Fundne tryktab i fordeling af luftstrømmen i indblæsningen ved de projekterede anlæg. 
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Bøjninger 

Bøjninger i systemet vil resultere i tryktab, som øges når rørdimensionerne mindskes.  

I diagrammet for Lindabs 90 graders bøjning som fremgår i figur 7.5, ses hvorledes en volumenstrøm 

på knap 3000 m3/h i hovedkanalen svarer til et tryktab på hhv. 1,7 Pa. for bøjninger på Ø500 og på 4 

Pa. for bøjninger på Ø400.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bøjningernes tryktab i fordelingskanalerne ved de forskellige projekteringer ser ud som følge af tabel 

7.8. 

 

Dimensioner på 

fordelingskanaler 

Tryktab i 90 graders bøjninger 

GK Varde (Ø315) 2,8 Pa 

Store rør (Ø400) 0,5 Pa 

Små rør (Ø250) 5 Pa 

Tabel 7.8: Tryktab i 90 graders bøjninger ved en luftgennemstrømning på 950 m3/h for de projekterede anlæg. 

Disse tryktab formodes ikke at være store nok til at kunne resultere i en mærkbar støj. 

Tværsnitsændringer  

Der vil ikke opstå alarmerende tryktab ved tværsnitsændringer i systemet, eftersom det er gradvise 

reduktioner og forstørrelser der forekommer. 

Den højeste tryktab beregnet ved en tværsnitsændring er 2,4 Pa på udsugning. 

 

Figur 7.5. Tryktab igennem en 90 graders bøjning givet ved hastigheder i forskellige rørdimensioner. Kilde: [18] 
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Analyse 

Af hensyn til de samlede tryktab i systemet, vil det især ved spjældene give mening at holde 

hastigheden lav.  

 

Enkeltmodstande som forårsager et af de største trykfald i indblæsningsystemet er t-stykker, og 

derfor er det nødvendigt at undersøge støjgenereringen fra t-stykker, når luftens passerer 

modstanden med en højere hastighed end anbefalet. 

 

Forgreninger 

Ifølge Hyldgård, (2007) [12], hvor målinger på t-stykker er foretaget ved forskellige hastigheder måltes 

lydniveauer som fremgår af figur 7.6. 

 

 
Figur 7.6: Målte lydniveauer angivet i frekvensbånd igennem t-stykker ved lufthastigheder på 3,5, 5 og 7 m/s 

Analysen gjort på baggrund af disse målinger i forbindelse med rapporten [12] anbefaler at 

hastigheden igennem t-stykker ved almindelige opholdsrum ikke overstiger 6 m/s. 

 

Støjen ved 7 m/s vil ifølge disse målinger være på 38 dB(A), hvilket ikke vil blive dæmpet inden 

indblæsning i lokalerne, og derfor opleves som støj der ikke overholder kravene fra BR18.  

 

Ses på målinger ved 5 m/s vil den resulterende støj give anledning til 26 dB(A), og eftersom 

hastigheden i fordelingskanalerne ved Ø250 vil være 5,4 m/s, vil måleresultaterne i figur 7.6 ved 5 m/s 

indgå i projektets videre beregninger. 

 

Indløb og udløb 

Som beskrevet vil der ved udsugningen opstå store tryktab ved indløb fra fordelingskanaler til 

hovedkanalen ved de små rørdimensioner. Der er ikke fundet målinger på lydgenerering af disse 

enkeltmodstande, men eftersom de ikke befinder sig over opholdsrum, og lyden ikke fragtes ud til 

lokalerne via udsugningen, antages at de ikke vil resultere i en mærkbar støj.  

Ved indblæsningen opleves tryktab på maksimalt 10 Pa ved indløb fra hovedkanalen til 

fordelingskanalerne, og eftersom der både vil forekomme en dæmpning og en lydudvikling, vil den 

resulterende støj være så lav at den ikke bør medregnes. 
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Ved logaritmisk addition af lydniveauerne igennem hele systemet som fremgår af ligning (7.2), vil den 

oplevede lyd i lokalet blive som følge af tabel 7.9. 

 

 Lydniveau (dB(A)) 

Komponent Ø250 Ø315 Ø400 

Ventilator+VAV-spjæld (med 
lyddæmpende foranstaltninger) 

34 35  36 

Indblæsningsarmatur 20 20 20 

Indblæsningsarmatur 20 20 20 

Udsugningsarmatur 28 25 6 

T-stykke 26 15 0 

Lokalets lyddæmpning [5] 7 7 7 

Samlet 28,6 28,6 29,1 
Tabel 7.9: Støj generet i de dimensionerede anlæg 

Støjen fra det samlede anlæg vil være under 30 dB(A) ved alle rørdimensioner.  

Ved kontrol af anlægget er målt en støj på 26 dB(A), hvilket er et stykke under de beregnede 28,6 

dB(A), men det fremgår ikke hvilket lokale målingen er foretaget i, og disse beregninger er lavet på 

det lokale hvor VAV-spjældene har det største statiske fortryk og dermed den største støjgenerering. 

 

Til trods for støjgenerering i t-stykket i tilslutningskanalerne, findes at der ikke er et behov for 

yderligere lyddæmpende foranstaltninger ved Ø250 end ved Ø315 og Ø400. 
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8. Økonomi 

 

Figur 8.1 og figur 8.2 viser investeringsomkostninger på rør og systemkomponenter der er på de tre 

projekterede anlæg på hhv. indblæsnings- og udsugningssystemet. Priserne er fundet i samarbejde 

med GK Varde. 

 

Indblæsning 

 
Figur 8.1: Investeringsomkostninger på rør, systemkomponenter samt isolering på indblæsningen beregnet ud fra 
prisliste udarbejdet i samarbejde med GK Varde 

Udsugning 

 
Figur 8.2: Investeringsomkostninger på rør, systemkomponenter samt isolering på udsugningen beregnet ud fra prisliste 
udarbejdet i samarbejde med GK Varde 
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I beregningerne er medtaget prisen på monteret rørisolering, som for GK Varde beløb sig til 85.000 kr. 

for det samlede anlæg. Her er kvadratmeterprisen fundet, så prisen på isolering af rørene i de andre 

rørdimensioner kan beregnes. 

 

Ventilationsentreprenører vil have en rabatordning hos deres leverandør i omegnen af 50 % i forhold 

til listeprisen. Denne er medregnet i produkterne fra Lindab, Systemair og air2trust. 

 

Til de samlede investeringsomkostningerne som fremgår af tabel 8.1 medtages en øget omkostning 

ved installering af større rør, eftersom det kræver to mand at håndtere alle rør over Ø500. 

Installationen af hovedkanalerne tog en uge for to mand som hver koster 430 kr. i timen. 

I samarbejde med GK-Varde antages, at der til montage af de større rør vil skulle sættes en ekstra 

mand på opgaven, hvilket resulterer i en øget installationsomkostning svarende til: 430 kr.  37 timer = 

15.910 kr. 

 

Design Gk Varde Store rør Små rør 

Ventilationsaggregat 80.000 kr 80.000 kr 80.000 kr 

Samlede 
Investeringsomkostning 

359.953 kr 458.345 kr 322.413 kr 

Sammenlignet med GK 
Varde 

- 98.392 kr -37.540 kr 

Årlig driftsomkostning 13.577 kr 12.526 kr 15.288 kr 

Sammenlignet med GK 
Varde 

- -1051 kr 1711 kr 

Driftsomkostninger i 
anlæggets levetid.  

339.423 kr 313.145 kr 382.195 kr 

Sammenlignet med GK 
Varde 

- -26.278 kr 42.773 kr 

LCC 779.376 kr 877.768 kr 784.608 kr 

Tabel 8.1: Investeringsomkostninger på de tre dimensionerede anlæg, årlige driftsomkostninger, samt anlæggenes Life 
Cycle Cost (LCC). 

Anlæggets Life Cycle Cost (LCC) beregnes til at GK Vardes projektering er den mest rentable. 

I denne beregning er ikke medtaget kommunens omkostninger til GK Varde som består af 

projektering, montage og efterfølgende service. 

 

Den simple tilbagebetalingstid der vil være ved at investere i det energioptimerede anlæg med store 

rørdimensioner i forhold til at investere i GK Vardes anlæg er 94 år, hvilket er ude af proportioner. Det 

vil derfor ikke kunne betale sig økonomisk at investere i de større rør, for at opnå en økonomisk 

besparelse.  

 

De øgede omkostninger til driften af anlægget med mindre rørdimensioner vil efter 22 år gøre 

anlægget til en samlet dyrere investering. 
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9. Konklusion 

 

Der vil ifølge beregninger på ventilationsanlægget på Ølgod Skoles Fløj C ikke kunne findes 

besparelser på anlæggets Life Cycle Cost ved at øge kanaldimensionerne og dermed reducere 

hastigheden igennem systemet og som resultat af dette minimere ventilatoreffekten. På tilsvarende 

vis vil ikke kunne opnås besparelser på anlæggets samlede omkostninger i dets levetid ved at 

minimere investeringsomkostningerne ved at installere mindre rør. Driften af anlægget med mindre 

rørdimensioner vil være væsentligt dyrere end ved anlægget projekteret af GK Varde, hvilket vil 

resultere i en samlet set større LCC. Det kan antages at anlægget ikke vil levere den dimensionerede 

luftmængde hele året, men derimod ifølge GK Varde være ned til 70 % af det dimensionerede behov. 

Hvis LCC beregnes med den reducerede ventilatoreffekt, vil det kunne betale sig økonomisk at spare 

på investeringsomkostningerne til anlægget, hvilket fremgår af figur 9.1. 

 

 
Figur 9.1: LCC af de tre projekterede anlæg til Ølgod Skoles C fløj ved maksimal drift (dimensionerede 
ventilationsbehov), samt ved 70 % af den maksimale drift.  

Det er dog for kommunen ikke uden betydning om der spares på elforbruget, eftersom den har 

forpligtiget sig til at skulle reducere CO2-udledning forårsaget af kommunen.   

Ved at installere større rør end projekteret af GK Varde, vil tryktab ved indblæsning kunne reduceres 

med 36,2 Pa, og ved udsugning med 31,2 Pa. Årligt er det en reduktion på 457 kWh, hvilket vil 
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resultere i årlig besparelse på 91,4 kg CO2, svarende til 8,4 % i forhold til anlægget projekteret af GK 

Varde.  

Ved at spare på investeringsomkostningerne på anlægget med de mindre rørdimensioner vil tryktab 

på indblæsningen forøges med 85,6 Pa, og på udsugningen med 68,9 Pa. hvilket forøger det 

energiforbruget med 1046 kWh. Det øgede energiforbrug resulterer i en ekstra udledning på 209,2 kg 

CO2 om året, hvilket svarer til en stigning på 15,1% i CO2-udledningen i forhold til anlægget 

projekteret af GK Varde. En oversigt over de beregnede anlægs elforbrug og resulterende CO2-

udledning sammenlignet med GK Vardes projekterede anlæg fremgår af tabel 9.1. 

 

 Store rør Små rør 

Elforbrug 457 kWh 1046 kWh 

CO2-udledning - 91,4 kg (- 8,4 %) + 209,4 kg (+ 15,1 %) 
Tabel 9.1: Årligt elforbrug samt CO2-udledning i anlæg sammenlignet med anlægget projekteret af GK Varde. 

Bygningsreglementets krav til ventilationssystemers energiforbrug holdes i samtlige projekterede 

anlæg under de maksimale 2100 J/m3. En oversigt over den specifikke ventilatoreffekt (SFP) fremgår 

af tabel 9.2. 

 

 GK Varde Store rør Små rør Størst tilladte 
ventilatoreffekt 

Samlet 
ventilatoreffekt  

4216 W 3890 W 4964 W 5638 W 

SFP 1569 J/m3 1448 J/m3 1849 J/m3 2100 J/m3 
Tabel 9.2: Specifik ventilatoreffekt på de projekterede anlæg, samt den beregnede maksimale tilladte ventilatoreffekt  

 

I tabellen er medtaget hvor stor en ventilatoreffekt der kan tillades ved en volumenstrøm på 2,68 

m3/s. Ved komfortventilation vil det derfor ikke være BR18’s krav til energiforbruget der er den 

begrænsende faktor i forhold til at spare på investeringsomkostningerne af et anlæg. 

 

 

Støj fra anlæggene 

Det er en kompleks opgave at beregne den nøjagtige lydudvikling igennem et ventilationsanlæg, og 

der findes ikke fyldestgørende data for lyddæmpning og generering af støj i komponenter såsom 

bøjninger, reduktion, afgreninger mv.   

Mindre støjkilder som førnævnte komponenter inden lokalernes lyddæmper, vil være uden betydning 

for den opleve støj i lokalerne for de tre projekterede anlæg.  

 

Grundet Systemairs VAV-spjæld, samt en ringere lyddæmpning ved større dimensioner, vil anlægget 

projekteret med større rør end GK Vardes anlæg, støje mest. Dette vil kunne imødekommes ved at 

installere en anden type lyddæmper, men eftersom lydniveauet er under 30 dB(A) vil dette ikke blive 

nødvendigt. Lydens udvikling igennem anlægget fremgår af figur 9.2, som viser hvordan lydniveauet 

ifølge beregningerne foretaget på samtlige projekteringer vil udvikle sig. 
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Figur 9.2: Lydens udvikling igennem indblæsningskanalen fra ventilator til lokalet. 

Af figuren ses hvorledes den oplevede støj fra anlægget dimensioneret af GK Varde samt anlægget 

dimensioneret med mindre rør vil blive lige stor, på trods af at der genereres mest støj igennem VAV-

spjældet med det mindste tværsnitsareal. Dette skyldes at lyddæmperen evne til at dæmpe lyden 

stiger jo mindre diameter dæmperen har. 

 

Ifølge Hyldgård, (2007) [12] opstår den største støjgenerering i et ventilationssystems kanaler i t-

stykker, og hastigheden igennem t-stykker bør på baggrund af data på lydmålinger i rapporten ikke 

overstige 6 m/s. Hastigheden igennem t-stykker i anlægget projekteret med små rør er 5,4 m/s, og 

det vurderes, at anlæggets rørdimensioner ikke vil kunne mindskes yderligere end det er tilfældet for 

anlægget projekteret med mindre rør, for at utilladelige støjgener vil forekomme. 

 

Kravene fra BR18 om støj fra tekniske installationer samt energieffektivitet af anlæg overholdes altså 

selv ved hastigheder som overskrider de vejledende hastighedsintervaller som 

ventilationsentreprenører arbejder ud fra. 
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Entreprenørens interesse 

Entreprenøren vil kunne spare 37.540 kr. ved at projektere anlægget med mindre rør og 

systemkomponenter. Denne besparelse er ikke stor nok til at overskygge forretningens interesse i at 

have tilfredse kunder, som oplever at de får en ventilationsløsning med minimale driftsomkostninger.   

 

Med interesse i at holde installationsprisen nede, samtidig med at der sikres et lavt energiforbrug, vil 

anlægget projekteret af GK Varde være det mest optimale ud af de tre beregnede. Det kan derfor 

konkluderes, at hvis der projekteres efter de hastighedsintervaller defineret i tabel 3.1 i afsnit 3. 

Dimensionering af anlæg vil fås et anlæg der hverken støjer, forbruger mere energi eller kræver større 

investeringsomkostninger end nødvendigt til opgaven. 

 

 

Fremtidens strengere lovkrav 

Historisk set er kravene til energiforbrugende installationer i offentlige bygninger blevet skærpet, og 

dette stopper højst sandsynligt ikke nu, og dermed kan forudsiges, at ventilationsanlæg med de store 

rør som beskrevet i rapporten i højere grad end i dag vil blive anvendt. I dag er VAV-spjæld som ikke 

stiller høje krav til minimale lufthastigheder på markedet, hvilket giver mulighed for at sænke 

hastigheder og dermed ventilatoreffekter i ventilationsanlæg. 

 

Kommunernes bygherrer ved ventilationsprojekter, bør være opmærksomme på, hvor energieffektive 

anlæggene er, og eventuelt stille strengere krav til energiforbruget end de dimensionerende faktorer 

som er fastlagt af Bygningsreglementet, eftersom det viser sig at den specifikke ventilationseffekt ved 

komfortventilation, kan gøres væsentligt mindre end de påkrævede 2100 J/m3, uden store 

ekstraomkostninger. 
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