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Korrekt installation af 
naturlig termisk brandventilation 

samt udfordringerne herved. 
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Find det krævede aerodynamiske 

effektive areal? 

Udfordring: - Forstå hvad rådgiveren mener! 
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I hver trappetårn skal der være en oplukkelig ramme for røgventilation. 

 

Røgventilationen skal tilkobles eksisterende ABDL-anlæg. 

 

Der udføres komplet røgventilation. Det aerodynamiske effektive areal skal være 3,7 
m². 

Der er aftalt 5 oplukkelige skrålys som også fungerer som røgopluk. 

 

 
Det aerodynamiske effektive areal = det geometriske areal 

 

 

Geometrisk areal på 0,60 m²/stk, effektivitetskoefficient Cvo = 0,85 ved 24° åbning. 
Uden sidevindspåvirkning, for vindafhængig  placering, eller vindstyret åbning. 

 
 

 

 

 

 

Begrebsforvirring 
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Røgudluftningen aktiveres af ABA-anlæg, men der skal være mulighed for manuel 
aktivering via brandtryk der placeres iht. aftale med beredskabet. 

 

Erstatningsluftåbninger i forbindelse med røgudluftning- /brandventilation 
 

Brandventilationen udføres primært af hensyn til røgudluftning. 

 

Røgudluftningen aktiveres af ABA-anlægget. 

 

Motoren er testet i.h.t DS/EN 12101-2 

 

 

 
 

 

 

 

 

Begrebsforvirring 
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Placering af oplukkene for fraluft og 
erstatningsluft samt deres effektivitet 
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Placering: 

 

Aerodynamiske effektive åbningsarealer 
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Aerodynamiske effektive åbningsarealer 
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Placering: 

 

Aerodynamiske effektive åbningsarealer 
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cv0 og cvw 

 

Energistyrelsen informerer om brandventilation udgivet i 2013 af Energistyrelsen. 
Det er producentens ansvar at sikre korrekt mærkning og deklaration af egenskaber. Herunder at 

der bl.a. er taget højde for sidevind i bestemmelsen af det frie aerodynamiske åbningsareal (Aa).  

Hvis der ikke er taget højde for sidevind ved deklarering af røg- og varmeudsugningsventilatorerne 

og de pågældende brandventilationsåbninger er anvendt på en sådan måde i et byggeri, så der 

burde have været taget højde for sidevind, skal det tjekkes om det samlede areal af 

brandventilation er tilstrækkeligt.  

 

 Hvad skal deklareres?  

I DS/EN 12101-2 er angivet forskellige egenskaber, der kan deklareres. Det drejer sig om:  

Aktiveringstemperatur (hvis monteret)  

Aerodynamiske frie åbningsarealer (Aa)*  

Pålidelighed (Re)  

 

 * Det er det aerodynamiske friareal oplyst i m2, der skal deklareres og ikke 

mellemregningsresultaterne CV0 eller CVW.  
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cv0 og cvw 

- Oplevelsescenter 

- 5° hældning 

- Alle vinduer åbner til samme 

side 
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cv0 og cvw 
Fabrikant A B 

Krævet Aa 15 m² 15 m² 15 m² 

Løbelgd. 530 mm (12,5°) 626 (15°) min. 

test 15° åbning 

1000 mm(24°) 

Vindafvisere Nej Ja 350 mm høje 

på 3 sider 

Ja 350 mm høje 

på 3 sider 

Aa med vind Nej Ja Ja 

Cv pr. vindue Cv0=0,37 Cv=0,29 Cv=0,398 

Antal vinduer for 

at opnå det 

krævede areal 

24 stk. 35 stk. 25 stk. 
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Eksempler på typer af 

brandventilationsåbninger der 

muligvis kan føre til negativ udledning 
Nordlys med tophængte udadgående opluk 
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Eksempler på typer af 

brandventilationsåbninger der 

muligvis kan føre til negativ udledning 
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Eksempler på typer af 

brandventilationsåbninger der 

muligvis kan føre til negativ udledning 



D+H LUMEX A/S

Eksempler på typer af 

brandventilationsåbninger der 

muligvis kan føre til negativ udledning 
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Vindafvisere? 
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Vindafvisere? 
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Korrektionsfaktor 
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Korrektionsfaktor 
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Korrektionsfaktor 
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Korrektionsfaktor 

Tag 30° hældning 
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Case 1  
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Case 1  

 
 

Leverandøren har indføjet følgende pasus i tilbudet: 
Aerodynamisk åbningsareal: 

Det aerodynamiske areal er deklareret på grundlag af Cv0. Det betyder at det aerodynamiske areal 

er vinduafhængigt, og at der i forbindelse med styringen af brandventilationen installeres en 

vindretningssensor. 

Det påhviler bygherren, i samarbejde med de lokale brandmyndigheder eller ingeniører, at sikre at 

systemet er specificeret i overensstemmelse med gældende regler 

 

Man må aldrig deklarere på grundlag af Cv0 i tag (jf. DS/EN 12101-2 samt DBI 

Retningslinie 027). Hvorledes har de tænkt sig at lave en vindretningssensor når alle 

vinduer åbner til samme side? Dvs. at ved vind fra vinduernes åbningsside vil ingen 

vinduer virke!! Man skal altid regne med worst-case og derfor skal man regne med Cv 

som er den dårligste af Cvw og Cvo. 

Jeg synes at det er betænkeligt at leverandøren fraskriver sig ansvaret. 
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Case 2 
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Case 2 
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Case 3 
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Case 3  

 
 

Under leverandørens generelle betingelser står følgende: 
Øvrige betingelser: 

X er leverandør af byggematerialer, X er alene ansvarlig for egne produktspecifikationer, og X 

fraskriver sig ethvert ansvar for den byggetekniske indbygning mv. X er således hverken ansvarlig 

for opfyldelse af kravene i henhold til udbudsmaterialet, overholdelse af bygge- og 

brandlovgivningen, anden lovgivning eller for valg af og beregning af indbygningskonstruktion, 

indbygningsform og statik mv. 

Ved indbygning af X´s ovenlysmoduler skal køber sikre, at gældende bygge- og brandkrav 

overholdes 

 

Jeg synes, at det er betænkeligt at leverandøren fraskriver sig ansvaret, det er trods alt 

ham der har oplyst det aerodynamiske effektive areal (han burde have gjort 

opmærksom på at man i dette tilfælde kunne risikere ringe eller negativ udledning). 

Dette er heller ikke i tråd med faktaarket fra Energistyrelsen som blev udsendt i 2013 
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Hvor ryger kæden af?  
 

• Ingeniørerne laver en brandstrategi, hvor de beskriver, hvor meget aerodynamisk effektivt areal 

der er behov for. De vurderer ikke hvilke fabrikat vinduer/lemme der skal anvendes eller hvor 

disse er placeret. 

 

• Arkitekten indtegner hvor han ønsker brandventilationslemmene/vinduerne evt. med hjælp fra 

en producent/leverandør men glemmer ofte at tage højde for vind, solafskærmning, nabovinduer 

etc. Hvilket gør at det krævede aerodynamiske effektive areal ikke er tilstede og brandventilation 

vil ikke være fuld effektive i en katastrofesituation. 

Ingeniøren bør ikke slippe projektet før han har sikret sig at placering og 

produkt tilvejebringer det krævede aerodynamiske effektive areal. 


