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 Side 2

Rapporten inneholder: 
  
         - Feilkategorier
         - Oversikt over kontrollerte områder
         - Registrerte avvik
         - Avviksanalyse

Rapporten omhandler alle avvik som er funnet ved gjennomgang av anlegget.
IR-kontroll as har NEMKO sertifisering for å utføre termografering og Veritas godkjenning for trykktesting..

Hensikten med inspeksjonen er å avdekke steder eller områder med trekk eller nedkjølte flater. Termograferingen er et 
supplement til trykktestingen med Blower-Door.
Det ble lagret noen flere bilder som ikke er rapportert og kommentert.
Det ble kjørt et undertrykk på 50Pa i 10-15 minutter før det ble utført termografering. Hensikten er å provosere frem 
utettheter og kuldebroer i kontruksjonen. Ved å lage undertrykk innvendig "suges" kald luft inni kontruksjonen fra 
yttersiden. Dermed vil termograferingen avsløre svake deler/områder.
Det ble lagret en del bilder (IR-bilde med et digitalt bilde som referanse) som det vises til lenger bak i rapporten.
Kommentar: Ut fra lekkasjemålinger og termografering viser testen at det er utført veldig bra tettinger og løsninger på 
nybygget. Det var omtrent ikke noen steder at en kunne se antydning til trekk, (målinger viste 0,3m/s, mens kravet er >
12m/s)
Trykktestingen viste et lekksajetall på  0,89 ved 50Pa undertrykk. Dette er innenfor krav til lavenergihus..

 

  IR-kamera skal kalibreres årlig.

Informasjon

Kunde / bedrift: Byggmester Bengt Andersen as as
 Adresse: Amtmannsnesveien 101
 Poststed: 9515  ALTA
 Kontaktperson: Kai-Even Jensen
 Bygg: Kaiskuru Skistadion
 Kjentmann: Vegar Haugland
 Rapportnr. : 4155
 

Navn : Jan Arne Johansen
 Sertifikat nr. : T 009-3
 Termograferingsutstyr : Agema ThermaCam E300
 Siste kalibrering av kamera : okt 2013
 

Kunde

Termografør

Kaiskuru Skistadion
 

12 desember 
2014

 

Dato:TERMOGRAFISK INSPEKSJON 
for

Alta:

IR-kontroll as E-post / internett

www.IR-kontroll.no

Ja-ajoh@online.no Tlf.: 78 43 80 80   

 Mobtlf.: 900 38 080

Sign:

Kontrollert av:

___________________
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TermogramFotografi

Kommentar

Sted / 
område
 

2 etg Kontor m/stadion
 

Dato 12.12.2014
 Tid

 
11:21:40
 

Ref.temp 1 11,7°C
 

Ref.temp 2 12,0°C
 

Ir-bildet viser østvegg på vinkeltilbygg i 2 etg på kontor mot stadion. 
Erfaringsvis er overgangen vegg og tak, spesielt ved  preferdige-takelementer 
vasnkelige. Som bildet viser er det veldig god løsning og ikke antydning til 
trekk i overgangen.

Byggmester Bengt Andersen as as
 

 Sign. 

12 desember 2014
 

 Dato:

IR-bildene over viser referansetemperaturer overganger mellom gulv, vegg og tak i 1 etg.
Ved å sammenligne med farven i søylen til høyre ser en temperatur i IR-bildet.
Mørkere farve viser kaldere flater.
Lysere farve viser varmere flate

TERMOGRAFISK INSPEKSJON 

TermogramFotografi

Kommentar

Sted / 
område
 

2 etg. Kontor mot stadion
 

Dato 12.12.2014
 Tid

 
11:33:24
 

Ref.temp 1 9,6°C
 

Ref.temp 2 13,0°C
 

Ir-bildet viser samme rom men nede veg gulvet. Som en ser av bildet er det veldig 
jevne temperaturer. En kan ikke se noen svakheter i overgang vegg og tak. 
(typiske områder hvor det lett oppstår luftlekkasjer)
Legg også merke til at det er bra rundt vinduene. det er kun hjørnene i 
vindusrammen at edt er antydning til trekk.
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 ID  : 4155
 

TermogramFotografi

Kommentar

Sted / 
område
 

 Garasjevegg mot stadion
 

Dato 12.12.2014
 Tid

 
11:26:33
 

Ref.temp 1 19,1°C
 

Ref.temp 2 18,9°C
 

Ir-bildet viser veggen mot stadion i garasjen. Som en ser av bildet er vegget 
veldig bra. Legg også merke til de jevne farvene rundt vinduene. Noe som tyder 
på godt utført arbeid..

Byggmester Bengt Andersen as as
 

 Sign. 

12 desember 2014
 

 Dato:

IR-bildene over viser referansetemperaturer overganger mellom gulv, vegg og tak i 1 etg.
Ved å sammenligne med farven i søylen til høyre ser en temperatur i IR-bildet.
Mørkere farve viser kaldere flater.
Lysere farve viser varmere flate

TERMOGRAFISK INSPEKSJON 

TermogramFotografi

Kommentar

Sted / 
område
 

Garasje Nordlys elektro
 

Dato 12.12.2014
 Tid

 
11:27:01
 

Ref.temp 1 16,7°C
 

Ref.temp 2 20,9°C
 

Ir-bildet viser garasjevegg mot vest, samt hjørne mot port..
Som en ser av bildet er garasjeporten overraskenede tett.
Erfaringee er forøvrig at Crawford-porter er normalt ekstra tette..


