
DS 447:2021 - Hvad skal du være opmærksom på?



Agenda

05-04-2022 2

Kort om revisionen af DS 447

Kapitel 5 – Forudsætninger og inputparametre for beregning af indeklimaet  

Kapitel 6 – Mekanisk ventilation

Kapitel 7 & 8 – Naturlig og Hybrid ventilation

Kapitel 9 – Prøvning, indregulering, aflevering, dokumentation og drift

Spørgsmål 

2

3

4

5

1

6



Hvorfor en revision?

• Seneste udgivelse af standarden var i 2013

• En revision var nødvendiggjort af en stor udvikling i 
standardens omverden:

✓ Ændringer i bygningsreglementet

✓ Nye og ændrede europæiske standarder

✓ Revision af europæisk lovgivning (e.g. ecodesign)

✓ Teknologiske muligheder

✓ Svagheder i eksisterende struktur

✓ Mangler i standarden

Baggrund for revision

• Forår 2019: Forslag om revidering af DS 447 

• August 2019: Nedsættelse af revisionsgruppe 

• September 2019 – sep. 2020: Udarbejdelse af udkast 

• 30. september 2020: Åbent dialogmøde 

• Oktober – november 2020: Indarbejdelse af kommentarer 
fra dialogmøde 

• 7. december 2020 – 5. februar 2021: Offentlig høring 

• Februar – september 2021: Indarbejdelse af 
høringskommentarer 

• Oktober – december 2021: Korrektur og opsætning

• 16. december 2021: Udgivelse 

Procesplan for revision
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Bred repræsentation i S-313 med ansvar for revisionen 
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Eksempler på medlemmer af S-313 som har været aktive i revisionsgruppen 



Nyt kapitel 9 samler aflevering, dokumentation og drift
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Ny struktur for standardens kapitel 6, 7 og 8
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Nye og reviderede annekser
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DS 447:2021 er så vidt muligt europæisk og baseres 
flere steder på en række CEN standarder

• CEN-standarderne er informative, da de 
ellers ville blive den del af dansk lovgivning

• Vigtigt at f.eks. produkter opfylder relevante 
standarder og at det er dokumenteret

• Husk, at man selv, f.eks. i et udbud, kan 
gøre standardens informative noter til krav
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Relevante afsnit samt annekser 

5.1 Forudsætninger

5.2 Indeklima
Generelt
Luftkvalitet
Termisk Indeklima
Akustik

5.3 Brugernes mulighed for indflydelse

5.4 Støj til omgivelserne

Anneks A - Eksempler på indeklimakriterier og afvigelser
Anneks B - Ventilationseffektivitet
Anneks C - Trækrate DR (Draught Rate)
Anneks D - Dynamisk beregning af koncentrationer af forureninger
Anneks I  - Ventilation og smittespredning

• Forud for projektering opstilles på rumniveau eller rumtype 
forudsætninger, inputparametre og krav til ventilationssystemet i 
forhold til systemvalg, atmosfærisk-, termisk- og akustisk indeklima, 
brugernes mulighed for indflydelse samt støj til omgivelser. 

• Anneks A angiver eksempler på opsætning af indeklimakrav og 
afvigelser for typiske bygningstyper/rum. Lignende opsætning for 
indeklimagrænser til luftkvalitet (atmosfærisk indeklima), termisk 
indeklima og akustisk indeklima bør ligge til grund for projekteringen 
(DS/EN 16798-1:2019 DK-NA:2022)
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Eksempler på opstilling af forudsætninger mm.
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Nyt  

Adaptive komfortmodel 1K lavere om morgenen 

DS/EN 16798-1:2019 DK-NA:2022
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Nyt

• Ved opstilling af kriterier for indeklimaet angives de maksimale 
tilladelige procentuelle afvigelser for kriterierne. Tabel A.5 angiver 
eksempler på anbefalede værdier for to niveauer af afvigelser. I 
tabellen er det tilsvarende antal timer angivet for hverdage på 8 h 
dag og 24 h dag. 

Indeklima

• Personer er mere sensitive over for træk (DR) ift. 
temperaturoverskridelser, hvorfor der normalt bør anvendes 
skærpede kriterier for denne parameter, for så vidt angår den 
procentvise overskridelse på uge-, måneds- og årsbasis som vist i 
tabel A.6. 

• NB. skyldes en høj middellufthastighed, og dermed en eventuel
højere DR, åbne vinduer, loft- eller bordventilator, som er under 
personlig kontrol, kan DR være højere end 20%.

Træk

afvigelser ift. indeklimaet herunder træk
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Projektering af mekaniske ventilationsanlæg 
(dokumentation)
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• Design, beregning og dokumentation af ventilationsanlæg og 

alle komponenter og leveret ventilation i de enkelte rum

• Disponering af plads for leverance, montering, isolering, 

service, rengøring og udskiftning

• Indblæsnings- og udsugningsarmaturer herunder luftflow, 

opholdszone herunder træk og lufthastigheder, rummets 

anvendelse, rumgeometri, rumorientering og placering af 

armaturerne

• For særlige rum udarbejdes rumskitser i 3D med angivelse af 

flowpile, grænselag, zoneopdeling osv.

• Anlæggets placering, betjeningsområde, ventilationsprincip, 

alle relevante komponentspecifikationer (på liste) for såvel 

ventilationsaggregatet som evt. zonevarm- og køleflader, 

trykreguleringsspjæld mv., de dimensionerende (ude)forhold 

for sommer og vinter, samtidighed

• Tryktabsberegninger, SEL-værdi, støj og lydtransmissionsdata 

mv., alle effektbehov, energimålere, følere og placering.



Udbygning af tekst omkring tolerancer for luftstrømme

• Der er kommet en del input vedrørende tolerancer 
for luftstrømme – herunder tolerancer ved design og 
projektering – og måleusikkerheder i forbindelse med 
(funktions)afprøvning.

• Afsnittet først i standarden er derfor tydeliggjort, så 
denne tabel handler om design og projektering

• I afsnit 9 indgår derefter de tilladelige 
måleusikkerheder ved aflevering af anlægget.

• OBS: DS/EN 16798-3 stiller krav om at der ikke er 
negative tolerancer på luftstrømmen til rummet. 
Dette er implementeret i ny DS 447
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Beregning af SEL-værdi

• SEL-værdi formlen er ændret på ønske fra BPST, da 
BR ikke udelukkende stiller krav til SEL-værdi ved 
største dimensionerende luftstrøm igennem 
aggregatet (qmax)

• Alle komponenter fra nettilslutning til ventilator 
medregnes, fx frekvensomformere

• Dog: Effektoptag til komponenter der ikke vedrører 
lufttransport, medregnes ikke i beregning af SEL-
værdien.

• Bemærk ny tekst om at hensyntagen til 
samtidighedsfaktorer
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Bedre tekst om tilgængelighed og pladskrav

• Afsnit om tilgængelighed og pladskrav er udbygget, 
da der ses tilfælde, hvor der ikke i rimeligt omfang 
tages hensyn til pladsbehov ved anlæg, service og 
driftskontrol mv.

• Bemærk referencer i noterne til europæiske 
standarder på området, hvor yderligere informationer 
om retningslinjer for rumhøjder, arealer af teknikrum
og føringsveje mv. kan findes
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Nyt krav til emhætteafkast der føres via facaden

• Det kan være nødvendigt at føre emhætteafkast via 
facaden, men det må ikke medføre gener for 
omgivelserne

• Dette var allerede beskrevet i DS 447:2013 (som et 
generelt funktionskrav i daværende afsnit 6.2.2), 
men er nu gjort tydeligere for emhætter. 
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Tæthedsklasser for kanaler er opdateret iht. DS/EN 16798-3

• Opdateret i overensstemmelse med de opdaterede 
klasser i de europæiske standarder. (EN 16798-3)

• Bemærk at ATC 1 er bedst (mens den gamle klasse 
A var ringest i gammel standard)

• EN 16798-3 introducerer to tæthedsklasser der er 
ringere end tidligere benyttet klasse A, som ikke 
tillades anvendt (ATC 6 og 7)
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Krav til både centrale-, decentrale-, og vekselretnings-
ventilationsaggregater

• Gammel DS 447:2013 indeholdt kun tabeller fra 
DS/EN 1886, som gælder for centrale aggregater, 
der virker via et kanalsystem.

• Tabellerne er fastholdt i ny DS 447, og der er tilføjet 
tabeller der gælder for decentrale og 
vekselretningsventilationsaggregater
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Krav til både centrale-, decentrale-, og vekselretnings-
ventilationsaggregater

• Tabeller fra DS/EN 13141-7

• Decentrale ventilationsaggregater

• Boligventilationsaggregater
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Krav til både centrale-, decentrale-, og vekselretnings-
ventilationsaggregater

• prEN 13141-8:2018
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Afsnit om filtre er udbygget – vejledning om valg af 
filterklasse i afhængighed af udeluftkvalitet og krav til tilluft

• DS/EN 779 er trukket tilbage – vi 
skal ”glemme” de gamle 
filterklasser (M5, F7 etc.)

• Ny standard, DS/EN ISO 16890 
skal anvendes, og er benyttet i 
DS 447
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Anbefalede filterklasser i afhængighed af ODA og SUP
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Struktur

DS447:2013, sider: 6, noter: 37 DS447:2021, sider: 6, noter: 25
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7.1 Generelt

Naturlige ventilation Relevante kapitler med krav Husk øvrige normative krav
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Naturlige 
ventilationssystemer

Kapitel 5 

Indeklimakrav

Kapitel 7 Dimensioneres, projekteres og udføres 
Kapitel 9

Indregulering, ibrugtagning, 
aflevering, drift og vedligehold 

BR
DS 428
DS 469



7.2 Projektering 

Forskellige niveauer 

skal tage højde for, samt angives, følgende:

a) drivkræfterne for den naturlige ventilation (termisk
opdrift, vind eller kombination)

b) ventilationsprincip (opdrifts-, ensidet- og tværventilation)
c) placering af luftindtag samt afkast
d) det effektive åbningsareal ved maksimal og almindelige
forekommende driftstilstande samt evt. anvendte
ventilationskomponenter (vinduer, skorsten, lamel,
ventiler osv.)

e) Koefficienter for vindtryk på luftindtag og afkast for
almindeligt forekommende vindretninger

f) bygningshøjde
g) terræn
h) styring af ventilationsåbninger (manuelt/automatisk).

+ dimensioneringsgivende værdier for udeklimaet (dag/nat;
sommer/vinter)

Analytiske- samt dynamiske beregningsmetoder
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Be18

• Input til Be18 samt sommerkomfortmodul 
• SBi-213 eller analytisk 

Analytisk

• Håndberegninger 
• SBi-202, DS/EN 16798-7

Dynamiske

• Dynamiske indeklimaberegninger 
• Indeklima overholdes… 

CFD

• Flow/tryk beregninger
• Cp koefficienter, træk (DR)



7.3 Regulering og automatik 

• Overstyres af brugeren 

• Behovsstyrres i de enkelte ventilationszoner

• Tage højde for udeforhold (regn, vind…) 

• Fastlægge åbningsgraden på baggrund af inde- og 
udetemperaturen og vindpåvirkning.

Automatisk styrede opluk, skal kunne:
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Boliger

Øvrige 
bygningstyper

Alle

• Styringen kan 
være automatisk 
eller manuel

• Grundluftskiftet 
sikres

• Regulerings- / 
automatisk system 
skal anvendes. 

• Indeklimaet skal 
sikres

• Naturlige 
ventilation som 
supplement



7.4 Driftsstrategier 

Eksempler på strategier og tilstande

Dynamisk beregning Be18

For sommerperioden bruges som
udgangspunkt samme værdi for
ventilationen i dag- og aftentimer, men
normalt en reduceret værdi om natten.

I dag- og aftentimerne regnes med
forhøjet ventilation, som skyldes, at
brugerne forventes at åbne vinduer og
døre, når temperaturen overstiger 23
°C.

Der regnes to ventilationsrater, en for
hele boligenheden samlet, og en kun for
det kritiske rum.

Husk link mellem projekterede- og den projektspecifikke styring 
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Driftsstrategier

Sommer

Vinter

Overgangsperiode

Driftstilstande

Natkøling

Pulsventilation

Spalteventilation/ 
baggrundsvent.



7.7 Materialer og komponentkrav 
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Udformes så de kan 
renses 

Placeres/udformes ift. 
vindtryk & regn

Placeres så kortslutning 
minimeres 

Placeres under 
hensyntagen til udeluftens 
renhed, temperaturforhold 

og støj 

Ventilations-
åbninger

Minimere støjafgivelsen 
ved automatisk drift 

(ikke ved brand og overstyring)

Benyttes under og uden 
for brugstid.

Vinduespakninger 
beskyttes mod 
overbelastning

Driftsfejl skal fremgå for 
driftspersonalet 

Automatisk 
styrede 

åbninger



8.1 Generelt
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Kapitel 5 
Indeklimakrav

Kapitel 6 

Dimensioneres, projekteres og 
udføres

Mekaniske 
ventilationssystemer

Kapitel 8

Hybride ventilationssystemer
Naturlige ventilationssystemer

Kapitel 5 

Indeklimakrav

Kapitel 7 Dimensioneres, projekteres og udføres 
Kapitel 9

Indregulering, ibrugtagning, 
aflevering, drift og vedligehold 

Kapitel 9Indregulering, ibrugtagning, aflevering, drift og vedligehold

BR
DS 428
DS 469



8.2 Projektering
8.3 Regulering og automatik 
8.4 Driftsstrategi 
Eksempler

• Projekteringen tages højde for systemernes virkemåde og samspil 
herunder regulering samt driftsstrategien. 

• Det skal angives, hvilke driftsstrategier det hybride 
ventilationssystem opererer med under forskellige udeklimaforhold
og belastninger i indeklimaet.

• Omskiftningsstrategien mellem den naturlige og mekaniske del skal 
beskrives 

Uddrag
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Hvorfor et kapitel 9?

• De elementer, der indgår i kapitel 9, stod tidligere 
spredt ud over mange forskellige kapitler og afsnit.

• Flere har givet det input om, at disse dele bør 
samles i ét kapitel

• DS 447 er dybt integreret i Bygningsreglementets 
vejledning om funktionsafprøvning med omkring 20 
referencer – nyt kapitel 9 kan bedre understøtte 
sammenhængen

• Bedre sammenhæng mellem krav til NV, MV og HV

• Titlen på kapitel 9 er lidt lang, men det har været et ønske at få de 
fleste elementer med – og samtidig undgå at sammenblande med 
begreber brugt i bygningsreglementet (funktionsafprøvning)
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9.1 Generelt

• Commissioning har været 
overvejet som krav, men ønskes 
ikke som krav af flere 
interessenter i branchen

• Derfor nævnes commissioning
alene i en note, informativt, som 
noget der kan overvejes

• Informativ henvisning i note til 
relevant litteratur, f.eks. DS 3090
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9.2 Tæthedsprøvning

• Kravene ligger tæt op ad DS 
447:2013, men er samlet ét sted, hvor 
de før fremgik flere steder i 
standarden

• Bemærk, at kapitel 9 stiller krav til alle 
typer af systemer (MV, NV og HV)

• Dokumentationskrav fremgik også 
tidligere, men er tydeliggjort
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9.3 Indregulering 

• Ny DS 447:2021 beskriver tilladelige 
måleusikkerheder i flere detaljer end 
tidligere – baseret på DS/EN 12599 
(standarden er dog også nævnt i den 
tidligere udgave)

• Det kan sagtens være relevant at 
stille skrappere krav i et givent 
projekt

tabel med tilladelige måleusikkerheder
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9.3 Indregulering 

• Indeholder krav til både mekanisk, 
naturlig og hybrid ventilation

indhold af indreguleringsrapport bedre beskrevet
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9.4 Prøvning

• DS 447:2013 stillede også krav om 
afprøvning og afprøvnings2rapport.

• Ny DS 447:2021 uddyber i flere detaljer 
hvad prøvningen skal indeholde

er udbygget i forhold til tidligere DS 447
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9.5 Systemdokumentation 
samt D&V manualer 

• Nuværende DS 447:2013 stiller allerede 
krav om dokumentation, datablade, 
manualer, tæthed-, indregulerings-, 
afprøvningsrapporter etc - men det er spredt 
rundt om i standarden 5-7 steder – i ny 
udgave er dokumentationskrav samlet ét 
sted.

• Systemdokumentationen skal som minimum 
foreligge digitalt. 

• Valg af sprog afhænger af sammenhængen 
og øvrig lovgivning 
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9.6 Træning ved aflevering

• Nyt afsnit med krav om træning 
ved aflevering 

• Dette har ofte været 
underprioriteret i praksis

• Kan blot være boligejer for en 
en-familiebolig.

05-04-2022 43



9.7 Drift

• Afsnittet om drift er hovedsageligt en 
samling af de krav der allerede 
eksisterede i nuværende DS 
447:2013
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Spørgsmål

Se eller gense webinaret om de nye krav i
den nye udgave af DS 447 - Ventilation i
bygninger:

https://www.ds.dk/da/nyhedsarkiv/2022/1/vide
o-temamoede-om-ny-udgave-af-ds-447
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