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Hva påvirker innemiljøet ?
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 Termisk miljø
 Atmosfærisk miljø
 Akustisk miljø
 Aktinisk miljø
 Mekanisk miljø

Det totale innemiljøet omfatter absolutt alle faktorer som påvirker et menneskes 
oppfattelse av hvordan det er å oppholde seg i det aktuelle rommet. 
(Sammen med Psykososialt miljø og Estetisk miljø er det innemiljøets syv søstre)



Hvorfor ventilere?
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 Emisjoner (fra byggematerialer, maling, rengjøringsmidler…)
 Fukt (en gjennomsnittsfamilie «produserer» 10-15 liter vann per døgn)
 Varme
 Partikler
 (Heksesot?)
 (CO2?)
 (VOC?)



Bruk miljøvennlige materialer….
Produkter til byggverk skal gi ingen eller lav forurensning til inneluften. 
TEK17  §13-1 (7)



Hvorfor ventilere ?
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1935 Lemberg, Brandt og Morse

• Testkammer 0,5 x 0,5 x 1,8 m med en person med ”normal god hygiene”.

• Luftmengde i kammeret ble vurdert av 15 personer. 

• Luktintensitet vurderes ut fra en skala fra 0 til 5.

Akseptabel lukt:
18 – 22 oC: 9 l/s pr pers.

26 – 30 oC: 14 l/s pr pers.



Krav også i eksisterende bygg…….



Tiltak hentet fra Arbeidstilsynets p.bl 444

Rediger bunntekst 7



Oppvarmet skriveunderlag…….
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Er belysning viktig for inneklimaet ?

Rediger bunntekst 9



Luftmengde - kvalitet, tilluft =7 l/s pr. person? 

Eller?



• Inneluften er påvirket av kvaliteten på uteluften. Forskriften stiller 
derfor krav om at det skal tas hensyn til kvaliteten på uteluften ved 
plassering og utforming av bygningen, luftinntaket og 
ventilasjonsanlegget. Dette kravet innebærer å vurdere hvor 
forurenset uteluften er ved luftinntakene. Det vil si å fastslå hvilken 
sone for luftkvalitet bygningen ligger i.

• Forurensning fra trafikk eller punktutslipp vil normalt framgå av 
kommunale luftsonekart.

• Ut i fra de nasjonale grensene for svevestøv (PM10) og nitrogendioksid 
(NO2) deles områder inn i grønn, gul og rød sone. Grønn sone er 
definert som alle verdier strengere enn mengdene angitt for gul 
sone, se tabell 1. Inndelingen i soner følger Miljødepartementets 
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging.

Krav til kvalitet på uteluft, TEK17

15.03.201811



Krav til kvalitet på uteluft, TEK17

§ 13-1 Tabell 1 Kriterier for soneinndeling ved planlegging av virksomhet eller 
bebyggelse. Alle tall er i mikrogram per m3 luft.
Riktig filtrering av uteluft kan velges på grunnlag av sone for luftkvalitet 

og Folkehelseinstituttets anbefalte faglige normer for inneklima.

Gul sone Rød sone

Svevestøv (PM10)
35–50 μg/m3 7 døgn 
per år > 50 μg/m3 7 døgn per år

Nitrogendioksid 
(NO2)

40 μg/m3 vinter 
middel 40 μg/m3 årsmiddel



http://www.luftkvalitet-nbv.no/



TEK 17 – krav til kvalitet på uteluften

I Luftkvalitet
§ 13-1. Generelle krav til ventilasjon

(2) Bygningen og bygningens ventilasjonsanlegg skal plasseres og 
utformes slik at tilluftskvaliteten sikres. Uteluft som ikke har tilfredsstillende 
kvalitet, skal renses før den tilføres bygningen for å forebygge 
helseskade eller fare for tilsmussing av ventilasjonsinstallasjoner.
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Riktig prosjektering og utførelse?

Kortslutning! Inntaksrister!

Luftinntaket og avkastet skal utformes og plasseres slik at forurensning fra 
avkastet ikke tilbakeføres til inntaket og slik at luften ved inntaket er minst 
mulig forurenset. TEK17  §13-1 (5)
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Inntak - avkast

God avstand mellom 

avkast og inntak.
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Vedlikehold og oppgradering?
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Nå er luften vesentlig mer  
forurenset enn det vi har tilpasset 
oss gjennom årene!

SO2 NO    NO2     
CO2 CO    VOC    O3
PAH   Benzen    Bly 

(i tillegg til partikler)   



Filtreringsgrad tilpasset behov….



Anbefalinger iht. sonekart
Hi-Flo XLT F7 ePM1 60%

Kombinasjonsfilter 
City-Flo XL

Kombinasjonsfilter eller 2 steg
City-Flo, CityCarb, 
City-Flo XL, CitySorb eller 
Camcarb



Sammenheng mellom konsentrasjon av 
nitrogendioksid inne og ute ved bruk av 
partikkel- og kombinasjonsfilter i 
ventilasjonsanlegg

Masteroppgave, Energi og Miljø i Bygg, HiOA, Våren 2017

Av: Kristian Fredrik Nikolaisen

Hovedveileder: Mads Mysen (SINTEF og HiOA)   

Biveiledere: Aileen Yang (HiOA) og Hugo Lewi Hammer (HiOA)



RESULTAT – ROM/INNTAK

• Sammenligningen av NO2-
konsentrasjonen i inntak 
og klasserom i driftstid 
med høyt NO2-nivå viste:
– 7-8 % økning med vanlig 

filter
– 23-24 % reduksjon med 

kombinasjonsfilter



NS779:2012 – ISO 16890

Filterklasse PM1 PM2,5 PM10

M5 <20% <40% >50%

M6 <40% 50-60% >60%

F7 50-75% >70% >80%

F8 70-85% >80% >90%

F9 >85% >90% >95%
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Økte kostnader for energi!

• Energikostnaden for luftfilter 
kan utgjøre 30% av de 
totale energikostnadene i 
systemet.

• Luftfilter er en komponent i 
ventilasjonssystemet som 
kan byttes ut på en enkel 
og rimelig måte.
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Vifteeffekt

P(kW)= L x ∆p / 1000x ŋ

L = m³/s
∆p = Pa
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Finfilter- F7, standard

LCC-totalt ca.5000,- pr. år LCC-totalt 2500,- pr. år
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Finfilter - F7, energireduserende

• 592x592x640
• 10 lommer
• 7,5 m2
• Pris 982,-

• LCC-totalt ca. 1500,- pr. år



Luftfilter har en betydlig 
påvirkning globalt…. 

• 10% reduksjon av trykkfall på
alle luftfilter i Europa gir 3150 
MWh mindre energiforbruk

– En vindmølle
produserer ca 1,5 
MWh (ca 2100 
vindmøller)

• I Europa brukes 600 g 
CO2/kWh som vekttall

– Dette tilsvarer en
reduksjon på 1 890 000 
tonn CO2 pr. år

– Like mye emisjon som det
kommer fra 612 500 biler

28
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Oppvarming
28 %

Ventilasjon 
(ettervarme)

18 %
Varmtvann

6 %

Vifter og pumper
12 %

Belysning
19 %

Diverse
14 %

Kjøling
3 %

Eksempel: Kontorbygg fra 1987 (Sør-Norge, Kyst)

Hvorfor energiøkonomisering?
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Ventilasjon - trykkfall!!



…og godt håndverk er viktig!

31Grunnleggende ventilasjonsforståelse
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Sentrifugalvifte
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19001900

600600

Trykkfall i 
bend

Trykkfall i 
bend

25 Pa

Trykkfall i bendTrykkfall i bend

SystemtrykkfallSystemtrykkfall

SumtrykkfallSumtrykkfall

25 Pa

175 Pa

200 Pa

Store trykktap i eksisterende anlegg!

Lavt trykk = lavt lydnivå = lavt energibruk

9,4 
m/s

9,4 
m/s
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5 m/s5 m/s

Trykkfall i 
bend

Trykkfall i 
bend

7 Pa

600600

Utløpstap ved bruk av kammervifter!

Lavt trykk = lav SFP
(Spesifikk vifteeffekt) maks 2,5kW/m³/s



Ombygging til ny vifte og motor vil være 
lønnsomt.

35

A2/A1 = 10

2 m/s

X m/s

Grunnleggende ventilasjonsforståelse

x = 10 m/s x = 15 m/s x = 20 m/s

α [°] Pa Pa Pa

20°

30°

45°

90°

180°

18

28

37

38

37

41

62

82

86

84

72

110

146

154

149

Å bytte vifte i 
ventilasjonsaggregat vil ofte ha 
en inntjeningstid på mindre enn 4 
år. 



EC-motor Vs AC-motor

36

70,0 %

75,0 %

80,0 %

85,0 %

90,0 %

95,0 %

60% Luftmengde 80% Luftmegde Nominell Merket effekt

PM-motor

AC-motor EI2

EC-motor har  stabil høy 
virkningsgrad

Spesielt gunstig med VAV
EC-motor

Grunnleggende ventilasjonsforståelse



Bytte til ny varmeveklser – roterende 

37Grunnleggende ventilasjonsforståelse



Varmebehovet med varighetskurve

38

Ved avtrekksventilasjon blir dette varmet
opp av varmeanlegget

Grunnleggende ventilasjonsforståelse



Varmebehovet med varighetskurve

39Grunnleggende ventilasjonsforståelse



Varmebehovet med varighetskurve – 60 % 
virkningsgrad

40

Oppvarmingsbehov på ettervarmebatteri:
Farget felt = ΔT * Timer
Multipliserer man dette med luftmengde (i m3/s) 
og tetthet (1,2 kg/m3), får man kWh/år som resultat

Grunnleggende ventilasjonsforståelse



Varmebehovet med varighetskurve – 80 % 
virkningsgrad

41Grunnleggende ventilasjonsforståelse



Varmebehovet med varighetskurve – 85 % 
virkningsgrad

42Grunnleggende ventilasjonsforståelse



Varmebehovet med varighetskurve

43

10.000 m3/h og konstant luftmengde

Gammel gjenvinner 60 % VGV, 
nødvendig ettervarme

110.000 kWh/år

Ny gjenvinner 85 % VGV, 
nødvendig ettervarme

9.700 kWh/år
6.500kWh/år

Besparelse ettervarme 100.300 kWh/år

Grunnleggende ventilasjonsforståelse



Samtidighet i et kontorlokale -ca. 40%!

www.rehabgruppen.no

40 %
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Styres av bevegelsessensor, temperatur/termostat, CO2-måler, 
eller kobles mot adgangskontroll eller lys.
Energiforbruket reduseres – brukerne blir mer fornøyde med 
individuell styring!

Behovsstyrt ventilasjon, lys og energi
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Vifteenergi
Ved endring av turtall for en vifte, gjelder:

• Q = luftmengde
• p = trykkøkning
• P = effekt
• n = turtall

• Q1           n1
• ------ =   ----- luftmengde
• Q2           n2
• 2
• p1           n1
• ------ =   ----- trykkøkning
• p2           n2 

3
• P1            n1
• ------ =   ----- effektøkning
• P2            n2

P(kW)= L x ∆p / 1000x ŋ
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Alternativ/fornybar energi

• Solfangere

• Solceller

• Bioenergi

• Vind

• Varmepumper
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Varmepumper

• Varmepumper defineres som alternativ energi.

• Tar energien fra luft, vann, fjell etc.

• Systemfaktoren kan variere fra ca. 2.5 – 3,5.

• Luft-luft varmepumper og luft-vann varmepumper er relativt 
gunstige investeringer i forhold til grunnvannsvarmepumper og 
ofte enklere ved rehabilitering.



Varmepumper,
Energitoppen ligger fra ca. -5

o
C, til ca. 5

o
C,

Effekt toppen ved DUT - 25
o
C

49

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-25. °C -20. °C -15. °C -10. °C -5. °C 0. °C 5. °C 10. °C 15. °C 20. °C

Effekt dekning %

Energibehov i 5C intervallet %



www.rehabgruppen.no

Energioppfølging – EOS, prinsipp
Energiforbruk

[kWh/år]

Tid
[år]

Optimalt 
forbruk 
(norm)

Dagens 
forbruk

Enøktiltak 
gjennomføres

Etter en 
hvis tid

Hvorfor?
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Registreringer i ET-kurven

15

10

5

200-10-20 +9

13

Registrering uke 12 - Noe må være galt!

For høyt forbruk:

13 - 8 = 5 kWh/m2/uke
8

Energiforbruk
[kWh/m² /uke]

Gjennomsnittlig
utetemperatur [°C]



www.rehabgruppen.no

Eksempel - Oslo konserthus

Avansert ventilasjonssystem indikerte ingen feil
ET - kurven viste at energiforbruket var alt for høyt

Forklaring: Oppvarming og kjøling samtidig

Ville feilen blitt oppdaget uten ET - kurve?
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Hva skjer – trender?

• Eksisterende bygg renoveres til lavenergi/ passivhus med  ca. 
80-100 kWh/ m² tilført energi.

• Forenklede oppvarmingssystemer på bygg med lavt 
oppvarmingsbehov.

• IOT, maskinlæring, kunstig intelligens – styring på personnivå 
med fokus på behovsstyring og effekt/ laststyring.



15.03.2018 54

Netto energibehov :   100 kWh/m²

Levert energi :         80 kWh/m²

Redusert CO2 utslipp ca. 450 tonn 
pr. år.

Netto energibehov :   200 kWh/m²

Levert energi :       250 kWh/m²

Netto energibehov :    75 kWh/m²

Levert energi :        60 kWh/m²

Miljøhuset GK - passivhusstandard

Etter renovering-lavenergistandard

Solbråveien 23 før renovering



«Nytt bygg – gamle kanaler……..»

15.03.2018 55
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Lønnsomt og miljøvennlig

• Midlere anslåtte kostnad for gjenbruk er 245 kr/m2 inklusiv ekstra 
prosjektering

• Midlere kostnad for nye kanaler er 625 kr/m2 inklusiv riving av gamle 
ventilasjonskanaler

• For Solbråveien 23 utgjør dette ca. 3,8 millioner, nesten en halvering i 
forhold til en alternativ ny installasjon

15.03.2018 56
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Mysen Mads, Aronsen Espen, 
Johansen Bjørn S. (2014). 
Gjenbruk av ventilasjonskanaler 
ved oppgradering til 
behovsstyrt ventilasjon. (SINTEF 
Fag; 15)



Partikkelbevegelser

5
8

Kilde : ForKlima, Bård Venås – Norconsult AS
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ForKlima

www.rehabgruppen.no

https://www.sintef.no/Projectweb/For-Klima/



3 in 1 platform

Connect IAQ to energy savings

Air Image Platform 
First wireless connected Air Cleaner steered by IAQ values

+
+

Set IAQ values in UI and all connected
Air Cleaner will operate accordingly.



IAQ, sensorer med flere funksjoner

15/03/201861



Bergvarme og liknende med egen 
effektdekning, felles brønnpark

15.03.2018



Passiv kjøling om sommeren – lagring av 
sommervarmen
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Energiomlegging – bergvarme og 
liknende med egen effektdekning 

15.03.2018



Effekt blir betydelig dyrere – snart !
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Varighetskurven er 
karakterisert ved at forbruket 
de aller kaldeste timene er 
betydelig høyere enn ellers. 
Figuren setter maksimalt 
forbruk lik 100 prosent, og 
viser at 99 prosent av 
dagtiden gjennom året er 
forbruket 90 prosent av det 
maksimale, eller mindre. 
Hele ti prosent av 
nettkapasiteten er med 
andre ord tilordnet én 
prosent av dagtiden, ca. 60 
av årets timer.

Varighetskurve for effekt
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• Redusere luftmengdene, behovsstyring !!

• Alle bygninger har kapasitet til å lagre varme i selve 
bygningskroppen.

• Varmelagringsevnen er betydelig i mange alminnelige bygninger, og 
selv små andeler av bygningsmassen med nattsenking kunne bidra til 
vesentlige lastøkninger i morgentimene på kalde dager. 

• Med omvendt nattsenking - nattøkning kan bygningenes egenskaper 
som varmelager i stedet gi fleksibilitetsgevinster.

• Merforbruket av energi vil variere, men er beregnet til ca 10 % av 
flyttet energimengde.

Lastflytting hjelp av bygningsmassen som 
varmelager og fleksibilitetsreserve
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Varmelagring i bygningskroppen
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Temperaturforløp ved lett og tung 
konstruksjon
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• Luftoppvarmede luftinntak

Andre effektreduserende tiltak

15.03.201870

• Gjenvinning av avløpsvann



Gunstig utnyttelse av solvarme

15.03.201871



Gassforbrenning – strøm og varme ?

15.03.201872



• Ventilasjonsmodulen fanger 
varmen i gammel luft, som 
brukes til å varme opp ny, ren 
og frisk luft på vei inn i boligen. 

• Resten av varmen overføres til 
varmepumpemodulen, hvor 
varmen økes via det effektive 
og miljøvennlige kjølemediet 
CO2.

• Varmen føres til tankmodulen, 
som fordeler vann til kraner, 
dusj og vannbasert varme. 

Klimaaggregater med varmtvanns-
produksjon, C02 som kjølemedium

15.03.201873
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• Unngå «havaribasert drift og vedlikehold», vær i forkant av 
begivenhetene.

• Sett av tid og ressurser til planlegging og ”re-prosjektering”! 

• Prosjekter systemene og utarbeid et energibudsjett basert på 
de virkelige driftsforholdene til bygget !

• Benytt «Byggforskserien» !!

• Bruk behovstilpasset ventilasjon, belysning og pumpedrift.

• Vurder alternativ energi; sol, bio og varmepumpe. 

• Benytt LCC-vurderinger ved valg av investeringer i bygget!

• Benytt offentlige støtteordninger som f.eks. Enova!

Oppsummering



Samtidighet og utetemperatur sommer 2014
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Miljøavtalen, gratis….



«Å måle er å vite. Hvis du ikke kan 
måle det, så kan du ikke forbedre 
det», sa en gang en engelsk Lord 

ved navn Kelvin.

Takk for oppmerksomheten!


