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Måling av lu0te3het – Hva skjer ?
Norsk bygningsfysikkdag 2010
Tormod.Aurlien@umb.no
Medlem av “De te3e” : )

UMB ‐ Universitetet på Ås
• Forstå de fysiske
prinsippene
• Vær faglig kriSsk
• Du lærer ved å
diskutere
• Legger du energi i
noe, gir det resultater
• Jeg sSller krav (Sl de
unge, og det gjør de
også.. : )
• Ha ydmyk selvSllit !
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Måle‐
metode:

På bygningsfysikkdagen 2006
spurte jeg, ”Hva om…
•
•
•
•

alle bygningers te3het ”sjekkes” ?
renessanse for kranselagene ?
samordning mellom fagene ?
billigere kontrollmetoder ?

• betydningen av interne
lekkasjer ble kartlagt ? ”
”vi jobber med saken, NÅ…”
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Detaljer :
Statistisk
innfallsvinkel
til lufttetthet
Forsvarsverk:
• 1. vindsperre
• (2. vindsperre)
• dampsperre
• innerkledning
Ulike lag sin funksjon

Erfaringer
• Husbankens stø3e Sl Lavenergi‐boliger sSlte krav
Sl måling ‐> vikSg bidrag Sl renessansen de siste
årene
• Firmaene får en kvalitet på produksjonen som
viser jevnt bedre lu0te3het; de blir ﬂinkere
• Lave lu0lekkasjer erkjennes nå å være vikSg
forutsetning for lavt energiforbruk og god
funksjon i fornu0ig venSlerte bygninger
• Te3hetsmåling inngår nå som vikSg del av
egenkontroll* for nokså mange småhus‐ﬁrma;
med gode lekkasjetall som resultat
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* Egenkontroll m. “Tidlig vindte3 stadie”‐
undertrykk‐se1ng; under rask utbredelse

Internasjonale smakebiter
• Danskene krever te3hetsmåling av 5 % av alle
nybygg
• I Tyskland og England måles det mye.
• Frankrike har innført ordning der ﬁrma, som ved
gjenta3e målinger har vist en god evne Sl å
bygge lu0te3, får lov Sl å beny3e lave OG
realisSske lekkasjetall ved energideklarering
under prosjektering av nybygg
• “Mer måling er nødvendig for utvikling”
se www.ASIEPI.eu

www.aivc.org
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Ukordringer hos oss
• ikke alle ﬁrma er med på forbedringsprosessen
• samfunnet trenger noen Sl å kontrollere de som
ikke kontrollerer seg selv…
• det bygges fremdeles på måter som gir trekk
som kundene ikke aksepterer
• det måles lite i store bygg, og man får seg noen
overraskelser*, men man lærer
• det er for mye ressurskrevende krangling* e3er
målerapporter

* Stillas-forankring
Perforeringer, seint i prosessen…
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* Lu0hasSghet i lekkasjerota ?

NB: LuBhasDghet ikke
automaDsk og eneste
aksept‐kriterie !

*
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* Trekk fra lu0lekkasjer
• Hvis man ikke måler høyere lu0hasSghet enn
f.eks. 0,15 m/s 600mm inn på gulvet, ved 50Pa
trykkforskjell, er det ikke sannsynlig at du vil
oppleve følt trekk der ved lavere trykkforskjell
• Det er startet arbeide med sikrere grunnlag for
fastse3else av dimensjonerende trykkforhold
ved vurdering av trekk fra lu0lekkasjer
Ref: Sverre Holøs, SINTEF Byggforsk

Standarder: Beregning av volum
(under utarbeidelse, Norge)
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Harmonisering, Sl ISO‐standard
(pågår, internasjonalt)
• ISO 9972 blir felles internasjonal målestandard
• VikSgste konsekvens for Norge blir at volum av
mellombjelkelag og ‐dekker (trolig) inkluderes i
målevolum (V)
• De3e øker volumene “våre” med 6 – 13 %, og
lekkasjetallene1) blir Slsvarende redusert
• Nasjonale myndighetskrav bør kanskje så skjerpes Slsvarende ?
• eller relateres Sl areal ?
1)

Lekkasjetallet: n50 = q50 [m3/h] / V [m3]

Målt te3het Sl store bygg

!
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Praksis: Kravet kan også gjelde en
enkelt bruksenhet

Ref: Veiledning til Teknisk Forskrift 97, s 157

• Flo3 formulering !
• Siste setningen forutsa3e nokså små bygningsinterne lu0‐lekkasjer
(et rimelig krav, se senere)
• Målinger med stø3etrykk1) er mulig men plundrete
• Noen har funnet ut at lekkasjetallet for helt bygg gjerne blir lavere enn ved
måling av enkelte bruksenheter…
• Er det rimelig at en bruksenhet skal få “alle lekkasjene”, men bygget som
helhet godkjennes? Nei !
1) samme

trykk i Slgrensende volum som i målt del, påført av annen vi0e

Vi0ekapasitet,
for (nokså) store bygg
q50 = n50 × A × h [m3/h]
Amax = qvi0eMax / (n50krav × hetg )
Eksempel:
Areal, med kapasiteten Sl én
vi0e =
8 200 m3/h
1,5 /h × 2,6 m
= 2 100 m2
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Mer målekapasitet,
for enda større bygg…
” I det nye systemet vårt greier vi å
samkjøre 24
retrotec.com

vi0er à 14 000 m3/h…”

inﬁltec.com

www.energyconservatory.com

Fagdiskusjon: Hvordan måle store bygg?
pågår:
• Δp0 < 5Pa ved høye bygg og lav utetemperatur
(skorsteinseﬀekten); hjelper desentral
vi0eplassering?
• Bygningsintern strømningsmotstand og desentral
vi0eplassering; nødvendig også ved små
lu0lekkasjer?
• Seksjonering og stø3etrykk
• osv
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Eks: Svømmehall, der lu0te3het er
veldig vikDg
Lu0lekkasjer i tak‐konstruksjon kan
frakte mye mer fukt Sl ugunsSg del
enn ved damp‐diﬀusjon

Lu0te3het målt med venSlasjons‐
anlegget, også i Sdlig fase

Målingene er ikke dyre !
Muligheter, ved bruk av bygningens venDlasjonsanlegg:
• anleggene har o0est
luBmengdemåling
• bare li6 ekstra måle‐
utstyr må Sl
og en mobil‐telefon

Kostnader:
• produksjonsavbrudd !
• Slre3elegging og
provisorisk te}ng
• involvering av fagfolk på
venSlasjonsanlegget
• planlegging / avgrensning
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Eks: “RepresentaSv del av byggning”
Få, svært små lu0‐lekkasjer
ble observert, ved påført
innvendig undertrykk
(50 Pa, med bygningens
venSlasjonsanlegg)

!

!

KvalitaSv lokalisering med varmekamera
• Når man, som her, nesten ikke observerer
lu0lekkasje ved bruk av varmekamera, kan
man kvalitaSvt deklarere bygningen som å ha
god lu0te3het uten å tallfeste de3e.
• Hvis man derimot, i et Slfelle med mange
observerte lu0lekkasjer, ikke har en målt
samlet lu0lekkasje å stø3e seg Sl, er man
nokså hjelpesløs…
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* Er interne lekkasjer viktig?
• Disse kan noen ganger
utgjøre stor del av samlet
lu0lekkasje
men vi ønsker ikke:
• Lukt‐spredning
• Smi3e‐spredning
• Lydoverføring
• Spredning av
branngasser
• Energi *

* Eks: vind mot èn liten lekkasje
• Lu0 er kompressibel
p1 × V 1 = p 2 × V 2
• Vind kommer ujevnt, i rosser
• Lu0mengde gjennom en lekkasje
ved vindrosser dobles (nesten),
hvis volumet på baksiden dobles…
• Bygningsintern lu0te3het har
betydning for inﬁltrasjon
• De3e er vikSg for energibruken !

Svingdør = lu0sluse
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(u3alt under høy feber : )

takker for seg…
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