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Beskrivelse:  
Den 24.02.2016, ble det gjennomført på oppdrag for Omega Energi AS, tetthetskontroll og termografering 
av klimaskjerm i bolig ved Grindhaugveien 65, 5259 Hjellestad ved Bergen.  
Boligen er med i et prosjekt i regi av SINTEF Byggforsk, med prosjekttittel «SEOPP demo-hus».  
Oppdraget er utført for å danne et bilde av lufttetthet og isolasjonsevne ved boligens klimaskjerm, før total 
rehabilitering. Når boligen er ferdig rehabilitert vil det bli gjennomført en ny tetthetskontroll og 
termografering. Test etter rehabilitering vil være et ledd i utregning for hvor stor energibesparelse denne 
rehabiliteringen vil resultere i. 
Boligen er bygget med luftet kald-loft, og det blir opplyst at boligen er oppført i 1975. 
 
 
Fremgangsmåte: 
Vinduer og dører plassert i boligens klimaskjerm blir lukket, og tekniske installasjoner tapet (I følge 
sjekkliste). Boligens vegg- og vindus-ventiler blir lukket. Sluker og vannlåser blir fylt med vann.  
Det blir foretatt trykkmålinger med medbrakt vifte. Måling(er) gir luftvekslingstall som er grunnlaget for å 
påvise boligens luftlekkasjemengde. Termograferingen blir utført ved 50 Pa undertrykk som tilsvarer 
samme undertrykk man vil kunne få på innsiden av veggen når det blåser frisk bris ute. 
 
 
Utstyr: 
Termocam:                                    Flir T420 
Temp og Lufthastighet:             TSI 8346-M-S.  
Trykkutstyr:                                 Minneapolis  Modell 4.   
Sertifisert termografør Level 1.   Cert.nr.13-112 
Sentral godkjenning ansvarsrett, Kontroll av Lufttetthet (i nye boliger) i tiltaksklasse 1. 
 
 
 
Forskriftskrav : 
Termograferingen er utført etter NS-EN 13187 "Kvalitativ metode for å oppdage termiske 
uregelmessigheter i bygningers klimaskjermer".  
 
Tetthetstesten er utført etter NS-EN ISO 9972:2015 "Bestemmelser av bygningers luftlekkasje".  
 
Bygninger skal være så tette at effekten av varmeisoleringen ikke reduseres ved luftgjennomstrømninger. 
Fukt skal ikke kunne trenge inn og redusere bygningsdelenes varmeisolerende yteevne eller forringe 
bygningers levetid. 
Bygninger skal være så tette at inneklimaet ikke påvirkes negativt og slik at det ikke oppstår sjenerende 
trekk. 
 
 
 



               «Utdrag tabell SINTEF Byggforsk Prosjektrapport 98 – 2012» 
 

Tabell 1: Krav til lufttetthet (m³/m³h) i Byggteknisk forskrift og i NS 3700, Kriterier for passivhus og 
lavenergihus 

Bygningstype Frittliggende småhus Rekkehus i inntil 2 etg Andre bygninger 
TEK 97 ≤ 4,0 ≤ 3,0 ≤ 1,5 
TEK 2007/2010 ≤ 2,5¹ ≤ 1,5¹ ≤ 1,5¹ 
Lavenergi klasse 1 – NS 
3700 

≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 

Lavenergi klasse 2 – NS 
3700 

≤ 3,0 ≤ 3,0 ≤ 3,0 

Passivhus – NS 3700 ≤ 0,6 ≤ 0,6 ≤ 0,6 
Ved omfordeling mellom energitiltak aksepteres en lufttetthet ≤ 3,0 m³/m³h. 

 
Denne bygningen er definert som «frittliggende småhus». Det ble i bygge-år ved denne boligen ikke stilt 
spesifikke krav til bygningers lufttetthet, og første kjente krav til lufttetthet er TEK 97. Det er således 
lekkasjetall fra TEK 97, med krav ikke over n50 = 4 luftvekslinger per time, som danner grunnlaget for 
denne testen. 
Luftvekslingstall angir forholdet mellom målt lekkasjeluft dividert på boligens innvendig volum.  
Volum som er benyttet i denne test er: 522m³. 
 
Temperaturer og vind: 
Tu= 2,3ºc    Ti= 18ºc    ∆T= 15,7ºc  
∆T er optimal for termografering. NS-EN 13187 beskriver at ∆T minimum bør være 10ºc. 
Vind er målt til 2m/s.  
 
Resultat: 
Den 24.02.2016 ble det foretatt test av klimaskjerm ved bolig, for å kontrollere bygningens lufttetthet.  
Resultat ved denne målingen gav et luftvekslingstall på n50 = 5,44 luftvekslinger per time. 
Bygningen tilfredsstiller derved ikke byggeforskrift TEK97 krav til total tetthet. (se vedlagtmåleprotokoll) 
 
Faktisk målt luftveksling er: 522m³ x 5,44 = 2842m³/h. 
Krav til maksimal luftveksling er: 522m³ x 4 = 2088m³/h. 
Denne bygningen har 754m³/h mere luftlekkasje enn maks tillat lekkasje etter krav i forskrift TEK 97. 
 
Resultat ved termografering: 
Termografering av boligen avdekket en del vesentlige luftlekkasjeområder.  
Hovedpunktene som kan nevnes er: 
-Ved boligens dampsperre mot kald-loft, spesielt ved kjøkken. 
-Ved vindtetting under bjelkelag ved kjøkken og bod/kontor. 
-Ved overgang bjelkelag/etasjeskille mot murvegger i underetasje.  
-Ved vinduer og dører i boligens klimaskjerm. 
Basert på tidligere erfaringer kan man si at om de største lekkasjeområdene lukkes, vil det gjerne 
avdekkes luftlekkasjer andre steder i klimaskjermen. Dette er da gjerne luftlekkasjer som ikke er spesielt 
fremtredende i første omgang. 
 
Sluttkommentar:  
Med bakgrunn av denne testen må man kunne si at boligen har et vesentlig forbedrings-potensiale med 
tanke på lufttetthet og isoleringsevne. 
 
Vi står ikke ansvarlig for avvik som oppstår på senere tidspunkt, eller som skyldes informasjon som ikke 
er fremlagt ved termograferings tidspunkt. 
 
 
                                                    Bergen 29.02.2016 

  Helge Haugland 

 








































