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Hvorfor projekt om 
- intelligent ventilation?

3



Problemstilling
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+ΔPa

Radon



Overordnet projektformål

Udvikle 
- intelligent styret ventilation,
- simpelt installation
- sikkerhed for godt indeklima
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Indledende projektidé

6

Naturlig ventilation 
(ikke energiforbrugende)

Tryk inde skal ændres så opadrettet 
gradient fjernes;

• Vindtryk bruges til øget tryk inde 

• Intelligent ventilåbning i 
klimaskærmen styrer tryk +ΔPa

?

?

? ?



Det går ikke altid som man forventer..
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Det faktiske projekt
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Mekanisk ventilation
(Overtryk eller balanceret)

Del 1

• Øge lufttrykket i boliger for at fjerne 
opadrettet gradient.

• Undersøge risikoen for fugtdannelse 
pga. overtryk.

Del 2

• Undersøge forskelle mellem 
overtryk, undertryk og balanceret 
tryk

+ΔPa



3 års samarbejde med bred involvering
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Hvad blev afprøvet 
- og hvad så vi?
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Overtryk
To forsøg i testhus/bolig med etablering af overtryk ved indblæsning af uopvarmet udeluft
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Formål:

• Er det muligt at vende trykgradienten og hvad skal der til? – også i en 
eksisterende bolig

• Hvilken betydning har det for komforten?

• Er det en realistisk afværgeløsning?



Overtryk
To forsøg i testhus/bolig med etablering af overtryk ved indblæsning af uopvarmet udeluft

12

180 m3/h - 0,6 h-1300 m3/h - 0,92 h-1

Normal-
situation

Overtryk

TCE [µg/m3] 21-92 0,57-1

Radon [Bq/m3] 19-63 1-4

Normal-
situation

Overtryk

Radon [Bq/m3] 100-200 0-10



Overtryk
To forsøg i testhus/bolig med etablering af overtryk ved indblæsning af uopvarmet udeluft
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50 Bq/m3

0-5 Bq/m3

Overtryk



Overtryk
To forsøg i testhus/bolig med etablering af overtryk ved indblæsning af uopvarmet udeluft

• Et overtryk over klimaskærmen på 2-5 Pa er nok til ændre differenstrykket 
over gulv, og dermed reducere radon/flygtig forurening i indeluften.

• Mærkbar ændring af komforten i huset ved påførsel af overtryk med 
indblæsning af uopvarmet udeluft.

• Det vil sige ikke realistisk løsning i mere utætte boliger.
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Der skal etableres et mekanisk balanceret 
ventilationsanlæg med varmegenvinding.

Øget luftskifte (mindre grad trykgradient).



Mekanisk balanceret ventilation
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Billeder lånt fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Airmaster

• Indblæsning og udsugning med ca. samme 
luftmængde.

• Normalt udsuges lidt større luftmængde end 
indblæsning, for at skabe et lille undertryk.

• I ventilationsanlægget sidder en varmeveksler, 
der omsætter varmen fra udsugningsluften til 
energi, der opvarmer indblæsningsluften.

• Drift af ventilatorerne er meget lidt 
energikrævende.

• Ventilationen kan være behovsstyret efter f.eks. 
fugt.



Mekanisk balanceret ventilation
Baggrund
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• Parcelhus fra 1965 på 125 m2.

• Sporgasundersøgelse: ‘naturligt’ luftskifte på 0,03-0,12 h-1

(lavt luftskifte).

• For nybyggeri er der krav om et luftskifte på 0,5 h-1. 

• I ældre og mindre tætte huse er der erfaringsmæssigt      
anvendt et luftskifte på 0,3 h-1. 

• Blowerdoortest: tæthed på 4,7 l/s pr. m2 ved 50 Pa        
(forholdsvist utæt hus). 

• For nybyggeri er kravet jf. bygningsreglementet, at      
utætheder i klimaskærmen ikke må overstige 1,0 l/s pr. m2

opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa



Mekanisk balanceret ventilation
Etablering
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Luftskifte ca. 0,6 h-1



Mekanisk balanceret ventilation
Undersøgelsen
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• 10 scenarier af ca. en uges varighed:

• Balanceret, overtryk, undertryk, slukket.

• Ventilation svarende til et luftskifte på ca. 
0,6 h-1 (160 m3/h).

Luftskiftet øges med 5-20 gange.  

• Flowdifference på ca. 30 m3/h (ca. 20 vol%).



Mekanisk balanceret ventilation
Radonindhold i indeluften
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Slukket anlæg:
120-190 Bq/m3

Balanceret: 30 Bq/m3

Reduktion af radon:
4-6 gange

Overtryk: 20 Bq/m3

Reduktion af radon:
Gns. 6-9 gange



Mekanisk balanceret ventilation
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CO2-indhold i indeluften

Anlæg midler-
tidigt slukket

Arbejds-
tilsynet



4 boliger med mekanisk ventilation

Resultater
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Reduktion af radon 
ved overtryk:
Ca. 6-8 gange

Reduktion af radon 
ved balanceret:
Ca. 4-5 gange

Balanceret



Sammenfatning mekanisk ventilation
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(0,6 h-1)



Sammenfatning af resultater
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Mekanisk ventilation med varmegenvinding (5 huse):

• ‘Almindelig’ balanceret mekanisk ventilation ser ud til at give en reduktion af 
radon på 4-5 gange (75-80 % af radon fjernes).

• Let overtryksventilation ser ud til at give en reduktion af radon på 6-8 gange 
(ca. 85 % af radon fjernes).

• Balanceret mekanisk ventilation fjerner det meste fugt i boligen, så fugtrisikoen 
ved overtryksventilation reduceres.



Nye erfaringer  
- mekanisk ventilation
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Data fra kommunale radonkortlægninger
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Radonkortlægning i mange kommuner
• Er der behov for afhjælpning?

Bygninger med længere ophold og følsom anvendelse
• Børnehaver
• Skoler
• Plejehjem
• Døgninstitutioner
• Udlejning til bolig
• Arbejdspladser

Måling ved dosimetermålng (standard)



Kommunale radonkortlægninger
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Hvorfor dosimetermålng
• Krav pga. store tidslige variationer 
• Gennemsnit over længere periode (60 dage)

Udfordringer når bygning kun anvendes i dagtimer
• Dosimeterværdi indregner høje natværdier

Logning ved elektronisk radonmåling
• Korrigerer gennemsnitsværdier til en ”brugstimeværdi”
• Visuelt syn for sagen

Radonlogninger som støtte til energibesparelser
• Kan vi måske skrue lidt ned?
• Kan vi starte senere?
• Er alle rum dækket godt nok ind?



Fire eksempler
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Tre skoler (med ventilation)
Et fritidshjem (uden ventilation)

Ventilation i skoler kraftigere i boliger
- men billedet kan overføres  



Baune Skole – tydelig effekt af ventilation
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• Niveau stiger så snart når ventilation slukkes (kl. 16)
• Akkumulering over weekend til markante niveauer (600 Bq/m3)
• Fjernes så snart ventilation starter (fra 500 til 0 over 1,5 time)

Konklusion: Fasthold ventilation, må ikke nedjusteres, alle rum skal med 



Kirke Skole – effekt, hurtig stigning 
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• Niveau stiger meget hurtigt  - også i hverdagene  (ventilation ved aftenbrug)
• Fjernes så snart ventilation starter (fra 500 til 0 over 1,5 time)

Konklusion: Fasthold ventilation, må ikke nedjusteres, alle rum skal med 



Sund Skole – passiv vent. uden effekt 

30

• Dag- og natvariation, ”konstant” overskridelser
• Ingen forskel på hverdage og weekend (max niv i brugstimer 300 Bq/m3) 

Konklusion: Behov for bedre luftskifte



Fritid Valby  - ingen ventilation, men effekt
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• Dag- og natvariation, men ofte dagtimeoverskridelser (op til 350 Bq/m3)
• Tydelig forskel på hverdage og weekend
• Årsag ukendt – sandsynligvis manuel udluftning hver dag kl. 14

Konklusion: Behov for bedre luftskifte, simpelt tiltag er nok



Opsamling
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Sammenfatning
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• Mekanisk balanceret ventilation vurderes at være effektiv, forholdsvis let og                           
billig i etablering.

• Ikke en ny metode. Men metoden kan gøres intelligent ved regulering af luftskifte efter       
f.eks. temperatur, radon eller andet.

• Metoden vurderes at være relevant:

• For boliger med mindre overskridelser af afdampningskriteriet eller kravværdi for radon.

• For boliger med meget varierende og lejlighedsvise overskridelser af afdampningskriteriet 
eller kravværdi for radon.

• I kældre eller andet for at hindre spredning til overliggende bolig.

• Let overtryk kan overvejes, hvis der er brug for større reduktion. Risiko for fugt skal vurderes.



Sammenligning 
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Mekanisk balanceret ventilation Sug under gulv

Billigere i etablering og drift. 
Elforbrug: max. 300-500 kWh/år.

Dyrere i etablering og drift.
Elforbrug: afhænger af ventilator. Region Midt 650-
3.600 kWh/år.

Reduceret varmeforbrug pga. varmegenvinding. 
Effekt reduceres ved utætheder i klimaskærm.

Uændret varmeforbrug.

Bedre indeklima (fugt og CO2).
Mulighed for filtrering af udeluften (f.eks. pollenfilter).

Ingen påvirkning af indeklima (udover afskæring af 
flygtige forbindelser og radon).

Kræver plads indendørs til anlæg, kanalføring og 
kondensafløb.

Kræver plads udendørs til ventilator, rørføring og evt. 
kondensafløb.

Kræver filterskift hver halve år.
Herudover ingen vedligeholdelse.

Begrænset vedligeholdelse. Skift af kulfilter, ventilator.

Uafhængig af grundvandsstand. Ikke anvendelig ved høj grundvandsstand



Dagens overraskelse ☺
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Opsamling
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Øvelse 1
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Øvelse 1
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Øvelse 2
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Dagens overraskelse ☺
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Øvelse 3



Dagens overraskelse ☺
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