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KROER SKOLE, NOTAT FRA VISUELL INSPEKSJON AV VENTILASJONSANLEGG. 

Dato:  16.01.2014 

Tilstede: Servicetekniker Stian Dubhavn  Klima og byggservice AS 

  Prosjektleder Tor Gaarder  Klima og Byggservice AS 

Gjelder: Låven, system 36.01 undervisning og 36.02 gymsal. 

 

I forbindelse med siste service på ventilasjonsanleggene på Kroer skole utført av KBS var det gjort 

bemerkninger i servicerapporten om at anleggene ikke var funksjonsdyktige mhp. automatikk, og at 

anleggene var i en generell dårlig tilstand. 

Med bakgrunn i dette besluttet vi å foreta en visuell inspeksjon av de aktuelle ventilasjonsanleggene i 

dette bygget som nevnt over. 

Denne rapporten er ikke en utfyllende rapport, men et sammendrag av hva vi oppdaget ved en 

førstegangsinspeksjon som kan danne grunnlag for hva en bør undersøke nærmere. 

 

Begge ventilasjonssystemene er installert i 1985, med andre ord snart 30 år gamle. Det vil si at 

forventet levealder for denne type anlegget er overskredet med inntil 10 år. I denne sammenheng er 

det viktig å bemerke at kravet til luftmengder i 1985 var langt lavere enn hva kravet er i dag. 

 

Følgende observasjoner ble notert: 

System 36.01, undervisning. 

 Systemoppbygning, se vedlegg 1A (dette er kopiert fra de originale  automatikkskjemaene), 

angitt filter på avtrekk er ikke fysisk tilstede i ventilasjonsaggregatet. 

 Avkastspjeld 1SM3 fungerer ikke, spjeldmotorens aksling er røket, i tillegg fungerer ikke 

spjeldmotoren. 

 Aggregat og automatikk er overmodent og må skiftes for å kunne reaktivere de tiltenkte 

funksjoner. 

 Filter i avtrekket på varm side er ikke montert, dette medfører at den roterende 

varmegjenvinneren er ubeskyttet i forhold til støv og forurensing som avtrekksluften fører 

med seg. Resultatet er at virkningsgraden på gjenvinneren gradvis blir dårligere og til slutt 

nærmest tett. Dette medfører at ventilasjonseffektiviteten i lokalene som systemet betjener 

blir svært dårlig – dårlig innemiljø og dårlig driftsøkonomi. 

 Ventilasjonsanlegget ble dimensjonert i en tidsepoke hvor vi vet at luftmengdene var 

vesentlig lavere enn hva kravet er i dagens forskrifter. Et nytt anlegg vil sannsynligvis være 

mer plasskrevende både med hensyn til kanaler og aggregat, hvilket vil være en utfordring, 

spesielt med tanke på aggregatplasseringen. Dagens aggregat er plassert i et eget vifterom 

på loft sammen med system 36.02, det er tvilsomt om dette rommet har nødvendig 

høyde/areal til å kunne romme et nytt aggregat. Det er derfor viktig at plassbehov og 

plassering av nytt ventilasjonsaggregat belyses nøye ved en nærmere studie enn hva dette 

notatet gjør. 

 Det er registrert mange klager fra brukerne på dårlig ventilasjon i undervisningsdelen. Hvilket 

ikke er overraskende når en ser hvilken forfatning anlegget befinner seg i.  

Kanaler tilknyttet aggregatet på loft er innvendig isolert med 50 mm isolasjon. Det kan synes 
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som om denne ikke har hatt eller har et toppbelegg (som for eksempel glassfiberstrie) som 

skal binne isolasjonen slik at fibre ikke løsner og føres med ventilasjonsluften rundt i 

systemet. 

Isolasjonen er mer eller mindre i oppløsning, dette er svært uheldig og sannsynligvis direkte 

helsefarlig da isolasjonen også finnes innvendig i tilluftskanalene etter aggregatet. Også 

avtrekkskanalene på varm side av varmegjenvinner er utført med innvendig isolasjon på 

samme måte som tilluftskanalene. Tilstanden er den samme. Dette fører også til at rotoren i 

varmegjenvinneren tetter seg og overfører isolasjonsfibre til tilluften slik at denne ikke bare 

forurenses av isolasjonen i tilluftskanalene men også av avtrekkskanalene. 

NB ! Vår oppfatning er at dette forholdet vil kunne medføre stengning av skolen dersom 

forholdet blir oppdaget av rette myndighet. 

 Når en beveger seg i undervisningslokalene, spesielt i områder med nær tilknytning til 

vifterommet er det påfallende mye støy fra ventilasjonsanleggene. Sannsynligvis godt over 

kravet knyttet til undervisningslokaler. 

 Vår anbefaling er at det utarbeides en rapport som viser anleggets tilstand med hensyn til; 

1. Funksjon 

2. Kapasitet 

3. Inneklima 

4. Driftsøkonomi 

5. Lydnivå 

 

 

System 36.02, gymsal. 

 Systemoppbygning, se vedlegg 5A (dette er kopiert fra de originale  automatikkskjemaene), 

anlegget har ikke innmontert varmegjenvinner. Det er montert omluftsspjeld hvor andelen 

frisklulft/omluft styres fra et potensiometer montert i tavlefront. Dette sannsynligvis til bruk 

for oppvarmingsfunksjon av gymsal utenom ordinære driftstider. Angitt filter på avtrekk er 

ikke fysisk tilstede i ventilasjonsaggregatet. 

 Avkastspjeld/omluftsspjeld 2SM1 og inntaksspjeld 2SM2 fungerer ikke. Spjeldene står stille 

og regulerer ikke. Alle spjeldene står i åpen posisjon, konstant innblanding av avtrekksluft til 

tilluften. Bruk av omluft er ifølge dagens lovverk ikke tillatt. 

 Aggregat og automatikk er overmodent og må skiftes for å kunne reaktivere de tiltenkte 

funksjoner. 

 Ventilasjonsanlegget ble dimensjonert i en tidsepoke hvor vi vet at luftmengdene var 

vesentlig lavere enn hva kravet er i dagens forskrifter. Et nytt anlegg vil sannsynligvis være 

mer plasskrevende både med hensyn til kanaler og aggregat, hvilket vil være en utfordring, 

spesielt med tanke på aggregatplasseringen. Dagens aggregat er plassert i et eget vifterom 

på loft sammen med system 36.01, det er tvilsomt om dette rommet har nødvendig 

høyde/areal til å kunne romme et nytt aggregat. Det er derfor viktig at plassbehov og  

plassering av nytt ventilasjonsaggregat belyses nøye ved en nærmere studie enn hva dette 

notatet gjør. 

 Det er registrert mange klager fra brukerne på dårlig ventilasjon i undervisningsdelen, vi 

antar at det samme gjelder for gymsalen. Hvilket ikke er overraskende når en ser hvilken 

forfatning anlegget befinner seg i.  

Kanaler tilknyttet aggregatet på loft er innvendig isolert med 50 mm isolasjon. Det kan synes 



  Side 3 av 3 
 

som om denne ikke har hatt eller har et toppbelegg (som for eksempel glassfiberstrie) som 

skal binne isolasjonen slik at fibre ikke løsner og føres med ventilasjonsluften rundt i 

systemet. 

Isolasjonen er mer eller mindre i oppløsning, dette er svært uheldig og sannsynligvis direkte 

helsefarlig da isolasjonen også finnes innvendig i tilluftskanalene etter aggregatet. Også 

avtrekkskanalene på varm side av aggregatet er utført med innvendig isolasjon på samme 

måte som tilluftskanalene. Tilstanden er den samme. Dette fører til at det overføres 

isolasjonfibre til tilluften via omluftsspjeldet slik at denne ikke bare forurenses av isolasjonen 

i tilluftskanalene men også av avtrekkskanalene. 

NB ! Vår oppfatning er at dette forholdet vil kunne medføre stengning av skolen dersom 

forholdet blir oppdaget av rette myndighet. 

 Når en beveger seg i undervisningslokalene, spesielt i områder med nær tilknytning til 

vifterommet er det påfallende mye støy fra ventilasjonsanleggene. Sannsynligvis godt over 

kravet knyttet til undervisningslokaler. 

 Vår anbefaling er at det utarbeides en rapport som viser anleggets tilstand med hensyn til; 

1. Funksjon 

2. Kapasitet 

3. Inneklima 

4. Driftsøkonomi 

5. Lydnivå 

 

 

System 36.03, betjener ? 

 Dette er et VEX-02 aggregat fra Exhausto, vi sjekket ikke dette veldig nøye. Men aggregatet 

ser ut til å fungere tilfredsstillende og å være i relativt god stand. 

 Vår anbefaling er at det utføres en grundig sjekk av dette anlegget på samme måte som de 

36.01 og 36.02. 

 

 

NB ! Siste service ble foretatt på anlegget den 04.11.2013, det ble da foretatt innvendig 

støvsuging av aggregatene. Men pga. av manglende filter på avtrekkssiden, spesielt system 

36.02, er det igjen masse støv og isolasjonsfibre i aggregatene. 

 

Dersom Ås kommune ønsker at KBS AS skal foreta en grundig sjekk av forhold nevnt i dette 

notat ber vi om å oversendt tegninger av Låven slik at vi kan starte prosessen med å 

dimensjonere luftmengder i samsvar med dagens lover og regler for på den måte finne frem 

til de rette løsninger for skolen. 

 

 

Trollåsen, 20.01.2014 / Tor Gaarder 
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