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0 Generelt

01 Innhold
Dette bladet handler om metoder og utstyr som kan benyt-
tes til rengjøring av ventilasjonsanlegg. Bladet gir også 
retningslinjer for rengjøringsprosessen. 
Byggforvaltning 752.250 behandler tilsmussing av ventila-
sjons anlegg og kartlegging av behov for rengjøring av 
ventilasjonsanlegg.

02 Henvisninger
Plan- og bygningsloven (pbl) 
Teknisk forskrift til pbl (TEK) med veiledning
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurens-
ningsloven)
Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (arbeidsmiljø-
loven) med tilhørende forskrifter
Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning til arbeids-
miljøloven
Standarder:
NS-INSTA 800 Rengjøringskvalitet – Målesystem for vur-

dering av rengjøringskvalitet
NS-EN 779 Partikkelfi ltre for vanlig ventilasjon – Bestem-

melse av fi ltreringsevnen
NS-EN 1822-1 Høyeffektive luftfi ltre (HEPA og ULPA) – Del 

1: Klassifi sering, ytelsesprøving, merking
Planløsning:
376.110 Planlegging av lokaler for næringsmiddelproduk-

sjon med høye krav til hygiene 
379.243 Tilrettelegging for rasjonelt renhold. Del I og II
Byggdetaljer:
421.502 Krav til luftkvalitet
421.503 Krav til luftmengder i ventilasjonsanlegg
421.505 Krav til innemiljøet i yrkes- og servicebygninger
501.107 Ren, tørr og ryddig byggproduksjon
552.331 Filtrering av uteluft for ventilasjonsanlegg
552.340 Varmegjenvinnere i ventilasjonsanlegg. 
 Del I og II
552.360 Plassering av friskluftinntak og avkast for å mins-

ke forurensning
Byggforvaltning:
700.100 Innemiljø i eksisterende bygninger. Problemer 

og utbedring
752.215 Boligventilasjon. Drift og vedlikehold
752.250 Rengjøring av ventilasjonsanlegg. Tilsmussing 

og rengjøringsbehov

Fig. 43 a
Innføring av en roterende børste i en sirkulær ventilasjonskanal 
Børsten drives rundt av en vaier som ligger inne i den grønne slangen. 
Foto: Lifa Air Ltd. Finland

1 Bakgrunn

Undersøkelser har vist at forurensede ventilasjonsanlegg 
kan utgjøre en hygienisk risiko [921], gi redusert luftkvalitet 
[922, 923] og for små luftmengder [924]. Akkumulering av 
smuss på komponenter som vifter, varme-/kjølebatterier 
og varmegjenvinnere kan gi dårligere energiøkonomi, og 
tilsmussede kanaler kan medføre økt fare for brann og 
brannspredning. Det er dokumentert at rengjøring av kanaler 
og aggregatkomponenter kan føre til forbedret opplevelse 
av inneklimaet og redusert forekomst av symptomer knyttet 
til dårlig inneklima [925]. 
Ventilasjonsanlegg kan ha et innvendig overfl ateareal på 
nær mere 10 % av golvarealet i en bygning, og utgjør en 
stor, skjult og ofte glemt overfl ate. Anlegget skal tilføre 
til strekkelige mengder ren luft til lokalene, og fjerne foruren-
set luft. Kanaler og komponenter i ventilasjonsanlegg vil bli 
forurenset under bruk, og krever ettersyn, rengjøring og 
ved likehold.
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2 Krav og forutsetninger

21 Offentlige krav
211 TEK krever at bygninger med installasjoner skal planleg-

ges, prosjekteres, oppføres, vedlikeholdes og drives slik 
at innemiljøet oppleves som tilfredsstillende. Rene ventila-
sjonssystemer er en forutsetning for tilfredsstillende kvalitet 
på tillufta og derved et godt innemiljø. Installasjoner for tilluft 
og avtrekk skal lett kunne rengjøres.
Veiledningen til TEK anbefaler funksjonskontroll av venti-
lasjonsanlegget med faste intervaller i løpet av anleggets 
levetid, med vurdering av behov for renhold av anlegg og 
komponenter. Se Byggforvaltning 752.250 om tilsmussing 
og rengjøringsbehov.

212 Arbeidsmiljøloven stiller også krav om at arbeidstakerne Arbeidsmiljøloven stiller også krav om at arbeidstakerne Arbeidsmiljøloven
i bygninger skal ha et godt innemiljø med tilfredsstillende 
luftkvalitet. Like viktig er arbeidsmiljølovens krav til tekniske 
innretninger og arbeidsmetoder som benyttes av arbeids-
takerne som gjør rent, se pkt. 22.

22 Helse, miljø og sikkerhet
Ved ventilasjonsrengjøring brukes både kjemikalier og mas-
kiner som kan medføre fare for helseskader. Man må sørge 
for verneinnretninger på maskiner og benytte nødvendig 
verneutstyr hvis det ikke er mulig å sikre seg helt mot fare 
for helseskader. Eksempler på verneutstyr som kan være 
aktuelt, er åndedrettsvern mot støv og aerosoler, og hansker 
for beskyttelse mot mekaniske belastninger (håndtering av 
børster og vaiere) eller kjemikalier.

23 Planlegging og utførelse
Rengjøring av ventilasjonsanlegg er spesialrenhold, og 
planlegging og gjennomføring av slike rengjøringsoppgaver 
bør utføres i samarbeid med personer med god kunnskap 
om ventilasjonsanlegg og komponenter i slike anlegg.

24 Tilgjengelighet for rengjøring
Tilgjengelighet til og utforming av anlegget har stor betyd-
ning for mulighetene til å utføre tilfredsstillende rengjøring, 
se pkt. 613 og 614, og for hvilke metoder som kan brukes, 
se pkt. 3. Tilgjengelighet og utforming kan også påvirke 
rengjøringskostnadene i stor grad.

3 Rengjøringsmetoder

31 Valg av rengjøringsmetode
Valg av rengjøringsmetode avhenger av en rekke forhold, 
som smusstype, smussmengde, krav til renhet, tilgjengelig-
het og materialtype. De fl este ventilasjonsanlegg er ikke 
utformet for å tåle vann, og må derfor gjøres rene med 
tørre metoder. Tabell 31 gir en oversikt over hvilke metoder 
som anbefales benyttet på de forskjellige deler av et venti-
lasjonsanlegg. De ulike rengjøringsmetodene er behandlet 
i pkt. 4 og 5.

32 Overfl ater som ikke kan rengjøres
Smuss bør alltid fjernes hvis det er mulig. Dersom rengjøring 
ikke er mulig, bør man vurdere å skifte ut deler av kanalnet-
tet. I spesielle tilfeller kan det imidlertid være aktuelt å påføre 

et malingsjikt e.l. som fungerer som en smussforsegler eller 
støvbinder. Dette kan være eneste løsning i/på: 
– gamle sjakter med løs overfl ate (forvitret sement o.l.)
– sjakter/kanaler med asbestholdige materialer (for eksem-

pel eternitt) hvor frigjøring av fi brer er uønsket
– fettede kanaler som ikke tåler våt rengjøring, men hvor 

man ønsker å redusere risiko for spredning av brann 
– overfl ater som må være helt rene (renromsventilasjon 

o.l.)
– gamle kanaler med løs innvendig isolasjon
Ved påføring kan man benytte de samme metoder som er 
beskrevet under pkt. 54. Ved tykke lag med smuss kan det 
oppstå vedheftsproblemer. Det må også tas hensyn til andre 
forhold, som fare for spredning av brann, redusert effekt 
av lyddempere og mulig avgassing av fl yktige organiske 
forbindelser fra fi lmen. Metoden fjerner ikke smuss og kan 
tilføre nye forurensninger til ventilasjonslufta. Filmen vil 
ofte også ha dårlig vedheft til overfl aten. Derfor må bruk av 
smussbinding begrenses til et minimum.

4 Tørre rengjøringsmetoder

41 Generelt
Tørre metoder omfatter manuell støvsuging eller avtørking, 
og mekanisk bearbeiding med spesielle børster, trykklufts-
dyser eller kombinasjoner av børster og trykkluft. Kraftige 
sugeaggregater sørger for frigjøring og oppsamling av tørt 
smuss. Sugeaggregater for oppsamling av støv må kunne 
gi høye lufthastigheter (15–20 m/s) og ha effektiv fi ltrering. 
Man bør bruke maskiner med forutskiller og HEPA-fi lter, 
minimum klasse H 14 med utskillingsgrad 99,995 %, i hen-
hold til NS-EN 1822-1.

42 Manuelle metoder
Manuell støvsuging utføres for hånd ved hjelp av støvsuger-
munnstykke med børster tilkoblet støvsuger med god suge- 
og fi ltreringsevne. Manuell avtørking med klut (tørt) og even-
tuelt rengjøringsmiddel (fuktig) kan benyttes på fastsittende 
smussfi lmer. Manuelle metoder benyttes oftest i: 
– kulverter
– store plenumskamre
– aggregater, komponenter i aggregater
– kanaler som er for store for maskinell rengjøring
– kanaler med så store dimensjoner at renholderen kan 

komme inn i kanalen
Manuelle metoder benyttes også gjerne i området rundt 
åp  ninger og litt innover i kanalen, for eksempel fram til ple-
nums kammeret.

43 Rengjøring med børster
Rengjøring med børster er den vanligste rengjøringsmeto-
den. Metoden er spesielt godt egnet i sirkulære kanaler, se 
fi g. 43 a (se vignett på side 1) og fi g. 43 b, men det fi ns også 
spesielle børster for rektangulære kanaler, se fi g. 43 c. 
Rengjøringsutstyret består av:
– en eller fl ere roterende børster som river løs smusset
– en vaier for innføring og styring av børsten
– en motor som driver vaieren
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Tabell 31
Anbefalte rengjøringsmetoder for ulike deler av ventilasjonsanlegget

Del av 
ventilasjons-

anlegg

Rengjøringsmetode

Manuelle metoder Roterende 
børster

Trykkluft Høytrykks-
spyling1)

Blåse-
rensing

(tørr)

Desinfeksjon (våt)

Støvsuging
Avtørking
(tørr/våt) Manuell Maskinell

Lavtrykks-
sprøyte «Fogger»

Luftinntak X X X X X

Store ple-
numskamre X X X X X

Vifte X X
X

(på drill)
X X X X X

Varme-/ kjø le-
 batterier

X
(utvendig)

X
(utvendig)

X X X X

Plate-/kryss-
varme gjenvinner

X
(utvendig)

X
(utvendig)

X X X X

Roterende 
varmegjenvinner

X
(utvendig)

X
(utvendig)

X
X

(må tåle 
vann)

X

Store sirkulære 
kanaler 
(> 800 mm)

X X
X

(opp til ca. 
1 200 mm)

X
(opp til ca. 
1 200 mm)

X X

Små sirkulære 
kanaler

X X X X

Store rektan gu-
lære kanaler
(> 400 mm 
x 600 mm)

X X X X X X

Små rektangu-
lære kanaler

X
(tilnærmet 

kvadratiske)
X X X

Fleksible kanaler X X X X

Lydfeller og 
spjeld

X X X X X X

Tilluftsventiler/-
don

X X

Avtrekksventiler X X

Induksjons-
apparater

X X

Følere/sensorer X X

Kjøkkenavtrekk X X X X
1) Forutsetter muligheter for oppsamling av vann, avskjerming av eventuelle elektriske koblinger/komponenter og at det ikke er fare for lekkasjer og/eller 

vannskader

Fig. 43 b
Maskin for rengjøring med roterende børster. 
Foto: Lifa Air Ltd. Finland

Fig. 43 c
Roterende børster for rektangulær kanal. Foto: Lifa Air Ltd. Finland
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Fig. 43 d
Rengjøring med roterende børste med motordrift via en vaier
Et kraftig sugeaggregat samler opp smuss via en fl eksibel kanal. 
Foto: Lifa Air Ltd. Finland

Fig. 43 e
Fjernstyrt robot med børster for rengjøring av rektangulære kanaler. 
Foto: Danduct

Fig. 441
Dyse for rengjøring med trykkluft. Foto: Moncorp.com

– et kraftig sugeaggregat for oppsamling av smuss, se fi g. 
43 d. 

Vanligvis bruker man syntetiske børstematerialer som po-
lyamid (nylon) og polypropylen, men børster av metall (stål) 
benyttes også i en viss utstrekning. Børster av syntetiske 
materialer kan være tilsatt slipemiddel for å øke rengjø-
ringseffekten. Vaier og børste drives av elektromotorer eller 
hydrauliske motorer. Små børster montert på drill kan brukes 
til rengjøring av små kanaler og aggregatkomponenter, for 
eksempel vifteblader. 
Børster kan også føres fram ved hjelp av fjernstyrte roboter 
med integrert lys, videokamera og justeringsmuligheter for 
børster, se fi g. 43 e.
De kraftigste og mest avanserte systemene gir best arbeids-
effektivitet. De har den høyeste og mest stabile rotasjons-
hastigheten og størst arbeidsbredde (opp til 1 200 mm) og 
rekkevidde (opp til 40 m). 

44 Rengjøring med trykkluft
441 Maskinell rengjøring med trykkluft brukes gjerne i forbin-Maskinell rengjøring med trykkluft brukes gjerne i forbin-Maskinell rengjøring

delse med rengjøring av kanaloverfl ater som kan ta skade 
ved bruk av børster, for eksempel lydfeller og fl eksible 
kanaler. Metoden kan også benyttes i vanlige spirokanaler 
og i rektangulære kanaler, men undersøkelser har vist at de 
krever mer rengjøringstid enn hydraulisk drevne roterende 
børster [927]. Rengjøringsutstyret består av en dyse koblet 
til en trykkluftslange, se fi g. 441, kompressor og sugeaggre-
gat for oppsamling av smuss. Dysen gir en kraftig luftstrøm 
som trekker dysen og slangen inn i kanalnettet og river løs 
smuss.
Rengjøringsutstyr for rengjøring med trykkluft kan også 
benyttes til fordeling av kjemikalier som desinfeksjonsmidler 
og smussbindere i ventilasjonskanaler. 

442 Manuell rengjøring med trykkluft utføres med trykkluftpistol Manuell rengjøring med trykkluft utføres med trykkluftpistol Manuell rengjøring
og ev. lanse tilkoblet trykkluftaggregat via slange. Metoden 
kan benyttes til renspyling av varmegjenvinnere, varme-
/kjølebatterier, induksjonsapparater og liknende utstyr som 
er lite tilgjengelig for rengjøring med andre metoder.

45 Kombinerte metoder
Trykkluftbaserte systemer kan utstyres med dyser med 
en krans av børster. Børstene bidrar til økt rengjøringsef-
fekt (bed re enn trykkluft eller børster alene), men fører 
samtidig til at metoden blir mindre skånsom (kan ripe 
ståloverfl ater).

46 Blåserensing
Blåserensing med tørris (karbondioksid CO2 i fast form) er 
en forholdsvis ny metode som kan benyttes til fjerning av 
større mengder fett fra kanaler som ikke er vanntette. Man 
bru ker en tørrisblåsemaskin som spyler overfl aten med tørr-
is tabletter. Rensingen skjer som følge av en kombinasjon 
av mekanisk spyling, termisk nedkjøling slik at belegget blir 
sprøtt, og sublimasjon (fordamping direkte fra fast form) av 
tørris som gir stor volumutvidelse og sprengningseffekter. 
Metoden etterlater ingen fuktighet. Smusset som frigjøres 
samles opp så raskt som mulig, for eksempel ved hjelp av 
et fat ved enden av kanalstrekket eller ved bruk av suge-
aggregat.
Andre myke blåsemedier som ikke skader kanaloverfl aten 
kan også benyttes.
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5 Våte rengjøringsmetoder

51 Generelt
Ved desinfeksjon og fjerning av fete forurensninger, for 
eksempel i kjøkkenavtrekk, benyttes våte metoder og 
spesielle kjemikalier. Bruk av våte metoder forutsetter at 
kanalene er vanntette og ligger med fall til tappeluker, se 
pkt. 616, slik at rengjøringsløsning kan samles opp uten 
at bygningsmaterialer eller maskiner tar skade. Elektriske 
koblinger/komponenter må skjermes. 
Hvis kanalene ikke er tette må man bruke andre metoder, 
for eksempel blåserensing med tørris, se pkt. 46.

52 Høytrykksspyling
Høytrykksspyling med varmt vann eller damp (opp til 
150 °C) kan benyttes til fjerning av tykkere lag av fett og olje, 
for eksempel fra kjøkkenavtrekk. Fettløsende kjemikalier 
påføres gjerne først og gis en virketid. Deretter spyler man 
med store mengder varmt vann ved hjelp av høytrykksspyler 
eller steamrenser. Rengjøringsløsningen samles opp i fat 
ved enden av kanalstrekket eller ved hjelp av vannsuger. 
Høytrykksspyling kan også benyttes til rengjøring av aggre-
gatkomponenter som tåler mye vann.

53 Rengjøring av fettfi lter
Rengjøring av fettfi lter i kjøkkenavtrekk kan gjøres i oppvask-
maskin eller i et kar med fettløsende rengjøringsløsning. Filt-
ret må da legges i bløt, bearbeides med børste og skylles. 

54 Desinfeksjon
Desinfeksjon er ingen erstatning for rengjøring, men kan 
være nødvendig i enkelte tilfeller der det er bekreftet at 
an  legget, eller deler av anlegget, er forurenset av større 
mengder mikroorganismer. Desinfeksjon kan omfatte en kel-
te komponenter hvor det er påvist biofi lm, eller hele anlegget 
inklusive kanalnett. 
Før desinfeksjon må overfl atene gjøres rene med egnet 
metode. Den vanligste metoden for desinfeksjon er å bruke 
et fl ytende desinfeksjonsmiddel som påføres ved hjelp 
av lavtrykksspray eller en «fogger». Enkeltkomponenter 
som befuktere og kjøleaggregat kan sprayes manuelt ved 
hjelp av lavtrykkssprøyte. Ved desinfeksjon av kanalnett 
benyttes gjerne et sprayapparat koblet til en trykkluftdrevet 
ventilasjonsrengjøringsmaskin som beskrevet under pkt. 
441. Man kan også bruke en «fogger» som forstøver des-
infeksjonsløsningen til en fi n tåke som transporteres med 
ventilasjonslufta.

6 Rengjøringsprosessen

61 Forberedelser
611 Generelt. God planlegging er en forutsetning for en effektiv 

utførelse av rengjøringen. Planleggingen må gjennomføres 
på grunnlag av inspeksjon og gjennomgang av tegninger 
som viser anleggets oppbygning. 

612 Mulige tidsrom for rengjøring må avklares. Ofte er det nød-
vendig å utføre rengjøringen når brukerne ikke er til stede, 
for eksempel på kveldstid eller i helger.

613 Anleggets oppbygning er avgjørende for hvilke rengjø-
ringsmetoder som kan benyttes. Forhold som det er viktig 
å kartlegge, og ta hensyn til, er:
– tilgjengelighet for renhold, se pkt. 614
– komponenter i aggregat og kanalnett som må rengjøres 

manuelt, se pkt. 42
– plassering av inspeksjonsluker og ev. behov for hulltaking 

og innmontering av nye luker, se pkt. 615
– type kanaler (sirkulær, rektangulær, materialer m.m.). 

Sirkulære (spiro-)kanaler er lettere å rengjøre enn rek-
tangulære. Nye kanaler som ikke er avfettet avgir mer lukt 
og samler mer støv enn rene kanaler [926], og er vans-
ke lige å gjøre rene. Fleksible kanaler kan være umulige 
å rengjøre, og bør byttes ut dersom de inneholder mye 
smussavsetninger.

– kanaldimensjoner. Flere kanaldimensjoner i hovedstrekket 
øker behovet for bytting av rengjøringsutstyr.

– bend og tverrsnittsreduksjoner. Mange bend gjør det 
vanskeligere å framføre rengjøringsutstyr. Skarpe bend 
eller store tverrsnittsreduksjoner kan medføre behov for 
bytting eller fl ytting av rengjøringsutstyr.

– antall ventiler og plassering av disse
– eventuelle hindringer i kanalnettet (spjeld, VAV-enheter, 

måleblender, lydfeller) som begrenser muligheter for 
framføring av rengjøringsutstyr. Nagler eller skruer som 
stikker opp i kanalene samler smuss og er til hinder for 
rengjøringsutstyr.

– muligheter for seksjonering av anlegget under rengjø-
ringsprosessen

Videre må man være oppmerksom på følgende forhold:
– Innvendig isolasjon, for eksempel i lyddempere, må være 

beskyttet med duk eller annen overfl atebehandling for at 
overfl aten skal tåle rengjøring.

– Kjøkkenavtrekk og kanaler hvor det avsettes fete forurens-
ninger bør være tette og ligge med fall til tappeluker, se 
pkt. 616, slik at våte rengjøringsmetoder kan benyttes.

– Ventiler som ikke kan tas av er vanskelige å gjøre rene.
– Varme-/kjølebatterier med mindre enn 2,5 mm avstand 

mellom lameller er vanskelige å gjøre rene.
– Ventilasjonsrom og større aggregatkomponenter som 

må gjøres rene med våte metoder, og som ikke har sluk, 
krever bruk av spesialutstyr, for eksempel vannsuger.

614 Tilgjengelighet. TEK krever at ventilasjonsanlegg skal være 
tilgjengelige for ettersyn og rengjøring:
– Kanaler må ha inspeksjonsluker og tilstrekkelig tverrsnitt 

slik at de er tilgjengelige for inspeksjon og rengjøring.
– Komponenter som spjeld, vifter, varmegjenvinnere, var-

me-/kjølebatterier og lydfeller bør helst kunne inspiseres 
og gjøres rene fra begge sider.

Dette er dessverre ikke alltid tilfelle. De vanligste årsakene 
til nedsatt tilgjengelighet er:
– manglende inspeksjonsluker, luker som ikke er tegnet inn, 

eller er galt plassert, vanskelige å åpne eller å komme til
– faste himlinger
– store høyder
– trange passasjer/himlingsrom hvor det er brukt rektangu-

lære kanaler med stor bredde og liten høyde
– mange tekniske installasjoner i himlingsrommet
– uryddig elektrisk kabelføring i himlingsrommet
Dårlig tilgjengelighet kan øke rengjøringskostnadene fem til 
ti ganger. For eksempel kan det være nødvendig å skjære 
seg gjennom både fast himling og tilluftskanal for å komme 

La
st

et
 n

ed
 a

v 
R

on
ny

 T
ø

vi
k,

 R
om

sd
al

 V
en

til
as

jo
ns

re
ng

jø
rin

g 
A

S
 2

8.
05

.2
01

8 
©

 S
IN

T
E

F
 B

yg
gf

or
sk

: E
tte

rt
ry

kk
 fo

rb
ud

t



− 6 − 752.251

til avtrekkskanal, dersom disse er montert over hverandre i 
et trangt, lukket himlingsrom.

615 Inspeksjonsluker. Bygging av nye inspeksjonsluker er ofte 
nødvendig for å komme til for å rengjøre alle deler av anleg-
get. 
Inspeksjonsluker bør i følge veiledningen til TEK ikke være 
mindre enn 200 mm x 200 mm ved kvadratiske tverrsnitt 
og min. 300 mm ved sirkulære/ovale tverrsnitt. 
Veiledningen anbefaler også en avstand mellom inspek-
sjonsluker på maks. 10 m, og at det monteres inspeksjonslu-
ker ved kanalbend som overstiger 30°. Dette er som regel 
ikke nødvendig, for moderne rengjøringsutstyr kan dekke 
vesentlig lengre strekk enn 10 m og passere større bend enn 
30° uten problemer. Det viktigste er at inspeksjonslukene:
– er merket av på tegningen slik at det er mulig å fi nne 

dem
– er tilgjengelige og ikke montert for tett inntil vegger eller 

andre installasjoner 
– har god lufttetning med pakninger for å hindre luftlekkasjer 

(men har samme tetthet som anleggets tetthetsklasse)
Våte rengjøringsmetoder stiller egne krav til luker, se pkt. 
616.
Ovale luker, som vist i fi g. 615, anbefales fordi disse er tette 
og enkle å åpne og lukke. Endelokk som kan tas av, er også 
godt egnet som inspeksjonsluker. 
Valg av rengjøringsmetode og -utstyr er avgjørende for hvor 
store luker det er behov for. Tabell 615 a og b viser anbefalte 
minimumsdimensjoner for inspeksjonsluker. 

616 Luker og åpninger for våte rengjøringsmetoder. Luker for 
tilkomst for rengjøring, og luker/åpninger for tapping av 
rengjøringsvann, bør være montert med maks. 3 m avstand 
ved hver endring av kanalretning og nederst i alle vertikale 
strekk. Luker og åpninger må være tette, slik at fett ikke 
renner ut. I Sverige kreves stål med min. 2 mm tykkelse i 
slike anlegg. 

617 Hulltaking til nye inpeksjonsluker bør gjøres med boremaskin 
(for penetrering av kanalvegg) og platesaks. Utstyr som 
nibler, stikksag og vinkelsliper avgir spon og forurensninger. 
Vinkelsliper kan i tillegg medføre antennelsesrisiko.

62 Arbeidssystematikk
621 Generelt. Rengjøring av ventilasjonsanlegg gir noe støy, 

og kan føre til redusert luftkvalitet som følge av avslått 
ventilasjon og frigjøring av støv. Dersom det er mulig, bør 
rengjøringen utføres når brukerne ikke er til stede.

622 Rekkefølge. Hvis det er behov for å sette igang anlegget 
før rengjøringen er avsluttet, må man sørge for at rengjorte 
fl ater ikke tilsmusses Dette kan best gjøres ved å legge opp 
arbeidet slik at man følger luftstrømmen, det vil si at man 
arbeider fra aggregat mot tilluftsventiler på tilluftsiden, og 
fra avtrekksventiler mot aggregat på avtrekkssiden. 

623 Seksjonering. Større anlegg må deles opp i seksjoner for at 
arbeidssystematikken i pkt. 622 skal kunne gjennomføres. 
Den seksjonen som skal gjøres ren sperres av ved hjelp 
av eksisterende spjeld eller på annen måte (skumgummi-
propper, oppblåsbare gummipropper e.l.). Størrelsen på 
seksjonene avhenger av tilgjengelighet, utforming og ren-
gjøringsmetode. For å unngå forurensning av de lokalene 
anlegget forsyner, må også grenkanaler til lokalene sperres 
av.

624 Rengjøringsutstyr kan føres inn via inspeksjonsluker og ven-
tiler, eller via skjøter eller endelokk som kan åpnes. Det kan 

Fig. 615
Eksempel på oval luke som er tett og lett å åpne og lukke
I lukket tilstand er den underste lukedelen noe vridd i forhold til åpningen, 
slik at den gir mothold når den øvre delen skrus fast.

Tabell 615 a
Minimumsdimensjoner for luker i sirkulære kanaler

Kanal-
diameter

mm

Sirkulære/
ovale luker

mm

Rektangulære luker med krummet side
A x B (mm x mm)

100
125
160
200
250
315
400

500–1 200 1)

100
100
125
160
200
250
315
400

A
400
400
400
400
400
400
400
500
600

B
80
80

150
200
200
200
200
400
500

1) I tilfeller der det er nødvendig at en person skal kunne krype inn i 
kanalen

Tabell 615 b
Minimumsdimensjoner for luker i rektangulære kanaler

Kanalside (mm) 
− hvor luken skal 

plasseres

Sirkulære/
ovale luker

mm

Rektangulære luker
A x B (mm x mm)

opptil 200
200−500

500 og over 1)

160
160–400

400 og over

A
300
400
500
600

B
100
200
400
500

1) I tilfeller der det er nødvendig at en person skal kunne krype inn i 
kanalen

være nødvendig med fl ere åpninger per seksjon avhengig 
av metode. Figur 624 viser eksempel på rengjøringsløsning 
der innføring av rengjøringutstyr og oppsamling av smuss 
skjer gjennom samme åpning. 
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Fig. 624
Eksempel på system for kanalrengjøring med børster og støvsuger. 
Foto: Lifa Air Ltd. Finland

Tabell 7
Anbefalte kvalitetskrav 
Smussforekomst etter utført rengjøring av kanaler, støvdekke i pro-
sent

Sykehus, laboratorier 
o.l.

Skoler, barnehager, 
kontorbygninger, 

boliger o.l.

Tillufts-
kanal

Avtrekks-
kanal1)

Tillufts-
kanal

Avtrekks-
kanal1)

Kanaler uten 
skjæreolje 
(i anlegg som 
har vært i bruk)

3 7,5 5 7,5

Kanaler med 
skjæreolje 
(i anlegg som 
har vært i bruk)

5 10 5 10

Nye anlegg 1,52), 3) 1,52), 3) 3,03) 3,03)

1) Forutsetter at kanalen ikke benyttes til omluft. Benyttes kanalen til 
om luft, bør man benytte samme krav som for tilluftskanaler. 

2) Forutsetter lite støv i romlufta i byggeperioden
3) Forutsetter avfettede kanaler

7 Rengjøringskvalitet

Resultatet av en rengjøringsoperasjon i et ventilasjonsan-
legg vil avhenge av en rekke forhold, og det kan derfor være 
vanskelig å stille kvalitetskrav. Det vanligste er å kreve at 
overfl atene skal være synlig rene uten løst smuss etter at 
rengjøringen er utført. Dette kan bekreftes via fotografi er 
eller videofi lm. 
I kanaler uten fett eller andre klebrige smusstyper kan det 
være aktuelt å stille krav til maksimal forekomst av smussav-
setninger og måling av smuss ved hjelp av gel-teip og BM 
Dustdetector. Tabell 7 viser eksempler på kvalitetskrav som 
kan benyttes. Da det erfaringsmessig alltid vil være igjen 
en tynn smussfi lm etter rengjøring, er kravene for anlegg 
som har vært i bruk moderert noe i forhold til krav til nye 
kanaler. Krav til nye anlegg er gjengitt i nederste rad i tabell 
7. Se også Byggforvaltning 752.250. 

8 Etterarbeider

81 Gjenlukking og remontering
Etter at rengjøringen er avsluttet må fi ltre, luker og endelokk 
settes tilbake på plass. Det er viktig å påse at fi ltret er riktig 
montert og at luker tetter godt slik at forurensninger ikke 
kommer inn i anlegget.

82 Avfallshåndtering
Smuss fra rengjøring av ventilasjonsanlegg er avfall som må 
håndteres på riktig måte. Hulltaking vil også generere avfall. 
Kontakt ev. lokal forurensningsmyndighet for å innhente 
informasjon om sortering og deponering av avfall.

83 Innregulering
Hvis det er mye smuss i kanalene, kan rengjøring føre til 
endringer i luftfordelingen eller balansen i systemet.  Spjeld 
og andre innreguleringsenheter kan også lett komme ut av 
stilling under rengjøringen. Anlegget må derfor etterkon-
trolleres og om nødvendig innreguleres etter rengjøring 
slik at alle tilluftsventiler og avtrekksventiler gir riktige 
luftmengder.

84 Rapportering
Etter endt rengjøring bør det utarbeides en rapport som 
forteller om:
– hva som har blitt gjort
– resultatet av arbeidet
– anleggets tilstand
– eventuelle feil og mangler som har blitt registrert 
– eventuell innreguleringsrapport
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