
Funktionsafprøvning af 
bygningers installationer –
det skal gøre rigtigt!

14. Oktober 2021

Claus Martin Hvenegaard seniorspecialist



Baggrund

Sunde bæredygtige bygninger forudsætter korrekt dimensionerede og fejlfri tekniske 

installationer. Dermed er funktionsafprøvningen – dokumentationen af installationernes 

funktion og ydelser – en vigtig afslutning af byggeprocessen.

Opfyldelse af energirelaterede krav i byggeriet er afgørende for den grønne omstilling. 

Imidlertid bliver mange byggerier afleveret med alvorlige fejl i de tekniske installationer. 

Resultatet er et ringe indeklima  og et højere energiforbrug end forventet. I mange tilfælde 

opdages fejl og mangler først under driften, og korrigeres i forbindelse med ét- og fem-

årsgennemgangen, men i mange bygninger opdages disse fejl og mangler aldrig.



Indhold - arbejdspakker

WP 1. Kortlægning af barrierer og udfordringer ved funktionsafprøvning

• Interviews med installatører, entreprenører, rådgivere, bygherrer og kommuner

• Workshop med interessenter (se målgrupper nedenfor)

WP 2. Udvikling af håndbog i funktionsafprøvning

På  baggrund af arbejdspakke 1 udarbejdes håndbogen, som forventes at omfatte:

• Én del for én familieboliger indeholdende funktionsafprøvning af varme-, ventilations- og VE-anlæg samt 

installationen som helhed

• Én for større bygninger med selvstændige afsnit for funktionsafprøvning af Ventilationsanlæg, 

Varmeanlæg, Køleanlæg, Belysningsanlæg, CTS-anlæg/ bygningsautomation, VE-anlæg, IoT og 

intelligente bygningsinstallationer, samt evt. Elevatorer (for helhedens skyld)

Afsnittene vil indeholde en kombination af operationel viden og metoder, cases og øvelser.

Erfaringerne og materialer fra Teknologisk Instituts to nuværende kurser: Funktionsafprøvning af 

Ventilationsanlæg, og Funktionsafprøvning af Varmeanlæg indgår i udviklingen af håndbogen.



Indhold - arbejdspakker

WP 3. Afprøvning og endelig version af håndbogen og instruktionsvideoer

• Procedurerne i håndbogen afprøves på  to parcelhuse, et etagebyggeri og et kontorbyggeri.

• Derpå  foretages en evt. tilretning af materialet. Afprøvningerne giver samtidig input til de korte 

instruktionsvideoer. Der udvikles 4-6 korte videoer, der demonstrerer anvendelse af håndbogens 

metoder på  udvalgte funktionsafprøvninger

WP 4. Formidling

• Håndbog og instruktionsvideoer lægges på  Realdania ’s, Teknologisk Instituts samt på  Videncenter for 

Energibesparelser i Bygningers hjemmesider

• Nyhedsbrev fra  Realdania , pressemeddelelse fra  Teknologisk Institut

• 2 præsentationer på eksterne seminarer, eller tema møder med byggeriets parter

• 2 artikler i fagblade (fx HVAC og Installatøren)

Hertil formidling af interessenter og målgrupper

Efter projektafslutning vil Håndbog og videoer indgå som elementer på Teknologisk Instituts 

installationstekniske kurser



Håndbog

• Håndbogen har til formål at vejlede bygherrer, entreprenører og rådgivere i, hvordan der kan udføres 

funktionsafprøvninger, så eventuelle krav i Bygningsreglementet BR18 er opfyldt. 

• Håndbogen indeholder testprocedurer med tilhørende registreringsskemaer for alle typer anlæg, hvor 

der stilles krav om funktionsafprøvning, - dog undtagen biomassekedler og solvarmeanlæg.

• Håndbogen er opdelt i testprocedurer for én-familiehuse, og for etage- og kontorejendomme samt 

andre større bygninger. 

• I de indledende kapitler beskrives hvilke funktionstests der skal udføres for de enkelte teknologier, 

hvilke målinger der i givet fald skal udføres samt hvordan der skal måles og hvilke krav der stilles til 

måleudstyret.



Håndbog

1. Planlægning

2. Byggeprocessen

3. Ibrugtagningstilladelse

4. Overlevering

5. Opfølgning



Håndbog

Én-familiehuse

Varmeanlæg

• Fjernvarmeanlæg (påvisning af at anlægget har den forudsatte energimæssige effektivitet)

• Kedelanlæg 

• Varmepumper

• Varmesystem

• Målinger

Ventilationsanlæg

• Målinger

Solceller (påvisning af at anlægget er korrekt installeret og har den forudsatte energimæssige effektivitet)

• Målinger



Håndbog

Etage- og kontorejendomme samt andre større bygninger

Varmeanlæg Køleanlæg/chiller

• Fjernvarmeanlæg Målinger

• Kedelanlæg

• Varmepumper Belysningsanlæg

• Varmesystem Målinger

• Målinger 

Elevatorer

Ventilationsanlæg Målinger

• Centrale ventilationsanlæg

• Decentrale ventilationsanlæg Bygningsautomatik

• Målinger Målinger



Håndbog

Måleudstyr

Bilag

• Èn-familiehuse

• Etageejendomme, kontorbygninger og andre større bygninger



Håndbog - koncept

• Step 1: Dokumentation fra bygherre modtages og vurderes (indreguleringsrapporter m.m.)

• Step 2: Fysiske iagttagelser og orienterende målinger1)

• Step 3: Typisk 25 % stikprøvekontrol af anlæg/zoner2)

• Step 4: Rapport og Attest

1) Hvis ej godkendt: Afbryd FA-ydelse og kontakt bygherre. 

2) Øges til 50 - 100 % kontrol, hvis bygherre ønsker det.



Håndbog

Varmeanlæg

• Indregulering

• Styring

Ventilationsanlæg

• Luftmængder

• SFP-faktor

• Automatik

• Varmegenvinding (ikke krav i BR18)



Varmeanlæg i etageboliger – indregulering og styring



Håndbog - varmeanlæg – etagebolig



Håndbog – varmeanlæg – etagebolig



Håndbog - varmeanlæg – etagebolig



Håndbog - varmeanlæg – etagebolig



Håndbog - varmeanlæg – etagebolig



Håndbog – ventilation - etageboliger



Håndbog – ventilation - etageboliger



Håndbog – eksempel - etageboliger



Håndbog – ventilation - etageboliger



Hjemmeside - www.teknologisk.dk/funktionsafproevning

http://www.teknologisk.dk/funktionsafproevning


Håndbog og regler

Kvalifikationskursus

Kvalifikationsprøve

Kvalitetsordning



Èn-familiehuse

• Varmesystem

• Kedel- /FjV-anlæg

• Varmepumper

• Solceller

• Ventilationsanlæg

Etage- og kontorejendomme (større bygninger)

• Varmeanlæg (store)

• Ventilationsanlæg (store)

• Køleanlæg

• Belysningsanlæg

• Elevatorer

• CTS-anlæg (bygningsautomation)

Programmet 
har to 

niveauer



Enfamiliehuse: 1-2 dages introkursus

Varmesystem

Kedel- /FjV-anlæg

Varmepumper

Solceller

Ventilationsanlæg

Bestået individuel prøve

Enfamiliehuse

Store Bygninger: 2-3 dages introkursus

Varmeanlæg (store)

Ventilationsanlæg (store)

Køleanlæg

Belysningsanlæg

Elevatorer

CTS-anlæg (bygningsautomation)

Bestået individuel prøve pr. teknologi

Varmeanlæg (store)

Ventilationsanlæg (store)

Køleanlæg

Belysningsanlæg

Elevatorer

CTS-anlæg (bygningsautomation)
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Supplerende teknologikurser

Frivillige suppleringskurser:

Varmeanlæg

Varmepumper

Ventilation

Køl / Aircondition

Bygningsautomation / CTS

Solcelleinstallationer

…



Sådan kvalificerer du dig til funktionsafprøvningsydelser

1

• Grunduddannelse som bygningshåndværker / installatør, eller

• Grunduddannelse som bygningskonstruktør / ingeniør

2

• Erfaringsgrundlag som omfatter indregulering / afleveringsansvar

• Evt. supplerende uddannelse som EMO-konsulent, Bedre Bolig eller Energivejleder

3

• FA kvalificeringskursus – åbent kursus

• FA kvalificeringsprøve – individuel prøve med censor (FA-bevis ved bestået)

4

• Registrering ved funktionssagkyndig.dk – website med søgefunktion

• Kvalitetskontrol efter FA!-vedtægter



Her kan bygherre finde en kvalificeret 
aktør til funktionsafprøvning.

Bygherre kan samtidig vurdere om 
kvalificerede aktører skal vælges 
blandt byggeriets udførende aktører 
eller om der skal vælges uvildige.

Der skal også tages stilling til om flere 
aktører skal afprøve hver sin 
teknologi, eller om én aktør skal 
overvåge og kontrollere at byggeriets 
leverandører udfører fyldestgørende 
indregulering og afprøvning af 
installationerne om nødvendigt 
suppleret med egne målinger.

https://ti-funk.panditest.dk/soeg/

www.funktionssagkyndig.dk
Kvalitetssikret af 
Teknologisk Institut

https://ti-funk.panditest.dk/soeg/
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