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Entreprenørens perspektiv på performancetest 
   

Kort præsentation Bravida Danmark 

 

Performancetest i praksis: 

 

  Læring fra SDU Bygning 44  

 

  Generel brug af performancetest 
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Spørgsmål undervejs er velkomne! 
 



Totalleverandør af tekniske løsninger 

 Bravida er Nordens førende 
totalleverandør af tekniske installations- 
og serviceydelser til bygninger og anlæg. 
 

 Mere end 9.000 medarbejdere, fordelt på 
ca. 140 afdelinger i Danmark, Norge, 
Sverige og Finland. 
 

 I 2015 udgjorde koncernens samlede 
omsætning MSEK 14.200 med et 
driftsresultat på MSEK 782. 
 

 Bravida Danmark A/S omsatte i 2015 for 
MDKK 1.687 med et resultat før skat på 
MDKK 87,2. 
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Ca. 1.550 medarbejdere i DK 
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Teknisk installation og service 

Klima og ventilation 

El 

VVS 

Varme Energistyring 

Energirådgivning 

Overvågning og adgangskontrol 

Sprinkler 

Elevator 

CTS 



Vores vigtigste kundesegmenter 

Infrastrukturforvalter 

Ejendomsforvaltere Offentlige institutioner Industri 

Erhvervsadministration Energisektoren 



CASE:  SDU – Bygning OU44 
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   Bygherre: Bygningsstyrelsen 

 

   8.000 m² til undervisning og kontor  

 

   Udbudt med krav om BR15 og Performancetest (Bilag 9) 

 

   Tildelingskriterier vægter proces og kvalitet højere    

     end pris. (60/40) 

 

   Byggeperiode okt. 2014 – okt. 2015 

 

 



Bravidas Rolle 
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   Teknikentreprenør – El, VVS, Ventilation, Sprinkler,   

    Automatik, Solceller. Bemanding 30 mand 

 

   Gennemførelse af de krævede performancetest 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Medvirke til at præcisere og forfine metoden til verificering 

 



SDU Byg 44  - Processen 
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   Kravet om Performancetest fik Entreprenøren til at tilbyde   

    Commissioning. 

 

   Etablering af en særskilt styregruppe til varetagelse af  

    energiverificering og performancetest.(opgave/deltagere) 
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   Planlægning for byggeriet: 

    Installationsdelen af byggeriet blev styrende for      

   den samlede tidsplan 
 

 
 

Aflevering 

30/10 2015 

 

 

SDU Byg 44  - Processen 



Planlægning og proces for test 

 Bygningsautomatikken var afgørende i 

forbindelse med planlægning og udførsel af 

performancetest 

2016-09-26 
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Delafprøvning 
CTS 

Egenkontrol fag 

Hydraulisk 
indregulering 

Funktionstest 
af alle CTS 

punkter 

Justering og 
trimning af 

regulerings-
parametre 

Performance 

test 

Efter 
indregulering i 

drift 
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Testparadigmer blev gransket i styregruppen  

Temperaturvirkningsgrad på genvinding 

 

1. Placering af følere / målere (temp. før ventilatorerne) 

2. Forudsætninger: Balanceret luftmængde, omdrejningstal rotor 

      Temperaturforskel.  

 

Acceptkriterium, hvis temperaturforskel ikke er tilstede: 

 
Tjekliste 

-  Er der balance ml. luftmængder i aggregatet (ja/nej) 

-  Er målested for temperaturer ok iht. paradigme (ja/nej) 

-  Foreligger der EUROVENT certifikat for aggregatet (ja/nej) 

-  Er omdrejningstal for rotor ok  (ja/nej) 
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     Specifikt Elforbrug SEL 

 

1. Særlig fokus på valg af målemetoder 

2. Forudsætninger: Luftflow over 15%, arbejdspunkt på 

ventilatorkurven og jævnt flow foran indløbsringen   

 

Testparadigmer blev gransket i styregruppen  

  Individuel vurdering  

   og afstemning af: 

 

1. Placering af målepunkter 

2. Målemetode 

3. Forudsætninger for testen 



Performancetest fastholder energieffektiv drift  
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   Målepunkterne anvendes ikke kun til testen 

   Ekstra indregulering når bygningen er kommet i brug 

   Indføre energistyring 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrere 

Vurdere Handle 

 Overvåge målepunkter 

 Opstille alarmgrænser 

 Nøgletal 

 Årsager til udsving 

 Er behov / brug ændret 
 

 Fejlretning 

 Vedligehold 

 Optimering 

 Regulere adfærd 
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Verificering af energimæssig performance 

   Tilskynder brugen af performancetest 

   Sikrer at der bydes på lige vilkår 

   Bidrager til faglig stolthed 

   Adskiller brugers adfærd fra den tekniske performance 

 

 Funktionskontrol 

Indregulering og 

stabil regulering 

Virkningsgrader 

Teknisk 

Performance  

Bruger 

adfærd 
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Generel brug af performancetest 

 

  Sammenhæng mellem CTS målepunkter i udbud og    

   anvisninger i performancetestene 

 

  Performancetest bør fremgå af tilbudslisten 

  Ønskes anvendelse af energistyring eller ej 
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Generel brug af performancetest 

  Brugen af test bør afspejle kompleksiteten af opgaven 

  Sammenhæng mellem konsekvens og værdiskabelse 

 

 

 

 

  Planlægning af processen er vigtig  

  Tildelingskriterier bør vægte proces højere end pris 

  Regnes der totaløkonomisk er det en fordel 

 

Udklip fra test af temperaturvirkningsgrad genvinding 



Bygningsstyrelsens tanker om 

brugen af performancetest 

 

Spørgsmål 
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