
Hvordan regulerer vi ventilasjonen 
for å opprettholde et behagelig og 
sunt inneklima?

Du får hva du måler  
VOC-regulering i Swegons WISE-system



Har oksygenet virkelig blitt brukt opp?
Man hører ofte at et lokale har «dårlig luft» eller er «tomt for oksygen», men hva er det egentlig vi mener?  
Og hvordan regulerer vi ventilasjonen for å opprettholde et behagelig og sunt inneklima?

De fleste mennesker tilbringer mer enn 20 timer i døgnet innendørs. 
I løpet av denne tiden drikker en gjennomsnittlig person ca. 3 l 
vann og spiser 1–2 kg mat. Hva man putter i seg får mye oppmerk-
somhet, men at hver person samtidig puster inn 15 kg luft/dag 
engasjerer ikke like mange.

Den faktoren vi mennesker som regel påvirkes mest av når det 
gjelder inneklimaet, er temperaturen i et lokale, og ofte er komfort-
problemene egentlig først og fremst et temperaturproblem. Men 
også når temperaturen ligger på et passe nivå, er det flere faktorer 
som styrer hvordan vi opplever komforten på kort sikt, og hvordan 
helsen vår påvirkes langsiktig.

Luften rundt oss består av litt under 80 % nitrogen og cirka 20 % 
oksygen, og uttrykket «tomt for oksygen» er ikke særlig forankret 
i virkeligheten. I stedet er det den aller siste prosenten av luftinn-
holdet, bestående av blant annet karbondioksid og visse gasser, 
som er interessant.

For å sette et krav til innklimakvaliteten brukes ofte innholdet av 
karbondioksid, CO2, som en rettesnor. Kravet omtales i Arbeids-
miljølovens bestemmelser om arbeidsplassens utforming, der det 
angis at et karbondioksidinnhold på under 1 000 ppm (parts per 
million) skal etterstrebes.

Men hva er det egentlig vi måler ved å måle CO2, og kanskje enda 
viktigere, hva er det vi går glipp av?

CO2 er i disse sammenhenger et mål som er tydelig å kommunisere 
og lett å måle, og gir en indikasjon på hvor mange mennesker som 
oppholder seg i lokalene, og først og fremst en indirekte pekepinn 
på andre forurensninger som følger med menneskelig nærvær, og 
som må ventileres bort. Et CO2-innhold på 1 000 ppm eller mer 
påvirker vår kognitive evne, med reduserte muligheter for å tilegne 
seg informasjon og ta strategiske beslutninger. Dette nivået er 
imidlertid langt fra farlig for menneskekroppen. 



En vanlig VOC-giver for ventilasjonssystemer fanger opp stoffer 
som avgis helt naturlig fra oss mennesker, f.eks. aceton fra pusten 
og metan som dannes i fordøyelsen. Dette gjør at VOC-nivåene 
endres i takt med CO2-nivåene, slik at begge målene kan brukes 
til å matche luftventilasjonssystemets luftomsetning med tilstede-
værelsen i lokalene.

En viktig forskjell er imidlertid at VOC-giveren også fanger opp en 
rekke andre utrivelige forurensninger, som avgis fra gjenstander 
og bygningsmaterialer, f.eks. formaldehyd fra maling, alkoholer og 
aldehyder fra lim og løsemidler, samt benzen og styren fra kopi- og 
datamaskiner.

Ved å regulere inneklimaet ut fra VOC-nivå kan ventilasjonssys-
temet forseres når graden av tilstedeværelse i lokalene øker, akku-
rat som et CO2-regulerende system, men det kan dessuten fange 
opp stoffer som frigjøres f.eks. når lokalene rengjøres, veggene 
males om eller en ny sofa har kommet på plass. I slike tilfeller slår 
ikke CO2-giveren ut, og et CO2-styrt ventilasjonssystem forseres 
dermed ikke for å ventilere bort forurensningene. Et ventilasjons-
system som regulerer ut fra VOC, reagerer imidlertid raskt og 
lufter ut lokalene.
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Regulerer på det vi burde måle, eller det vi pleier å 
måle?
Et alternativt mål på luftkvalitet er VOC, en forkortelse for volatile organic compounds, flyktige organiske forbin-
delser. Benevnelsen er et samlenavn for tusenvis av ulike stoffer som forekommer i omgivelsene våre.

Hvorfor har ikke VOC erstattet CO2 som måletall for 
luftkvalitet? 
En årsak er at VOC-nivåene ikke måles i absolutte ppm-tall på samme måte som CO2, og altså er vanskeligere å 
sette som grenseverdi. 
VOC-giveren fanger inn tusenvis av stoffer, og i stedet for å sette grenseverdier for alle disse stoffene kalibreres VOC-giveren kontinu-
erlig for å skille ut hva som er bakgrunnsnivå og hva som er forandringer, altså tilskudd av forurensninger. Det er med andre ord ikke 
like enkelt å sette absolutte grenseverdier for VOC. I et moderne system for behovsstyrt ventilasjon er imidlertid ikke dette et problem. 
VOC-nivået regnes ganske enkelt om til CO2-ekvivalente verdier.

Spørsmålet er altså om vi regulerer på det vi burde måle, eller det vi pleier å måle? Ønsker vi et best mulig inneklima, er det mye som 
taler for VOC som måleverdi!

Diagram – Treningslokale.  
Måling med VOC-giver og CO2-giver stemmer 

godt overens.

Diagram – Bad.  
Til forskjell fra CO2-giveren reagerer 

VOC-giveren også på lukt og parfyme.



*) VOC= Volatile Organic Compounds, dvs. flyktige organiske forbindelser.

Inneluft 
Forurensningskilde Utslippskilde

Typisk stoffer
VOC* Annet

Mennesket

Pust
Aceton, etanol, isopren
CO2

Fuktighet

Hudens pusting og svette
Nonanal, decanal, a-pinen
Fuktighet

Kroppsgasser Metangass, hydrogengass
Kosmetikk Sitronolje, eukalyptus

Husholdningsprodukter
Alkoholer, estere, sitronolje
Uforbrente hydrokarboner

Forbrenning (motorer, 
apparater, tobakksrøyk)

CO
CO2

Fuktighet

Byggematerialer 
Møbler 
Kontorutstyr 
Forbrukerprodukter

Maling  
Lim, løsemidler 
Tepper

Formaldehyd, alkan,  
Alkoholer, aldehyder,  
Ketoner, siloksaner

Plast  Toluen, xylen, dekan
Skrivere, kopimaskiner, 
datamaskiner Benzen, styren, fenol

VOC-regulering i Swegons WISE-system
VOC-regulering benyttes i anlegg der man etterstreber å regulere luftmengden etter andelen utslipp/forurensnin-
ger i romluften.

Detektering av utslipp og forbindelser
Giveren som brukes til å måle VOC i WISE-systemet, detekterer en stor mengde stoffer knyttet til dårlig luftkvalitet, som alkohol, aldehy-
der, ketoner, aminer, organiske syrer med mer. Det finnes ca. 5 000–10 000 forskjellige flyktige organiske forbindelser (lukter osv.), og av 
disse detekterer VOC-giveren neste alle eller i det minste typiske representanter innen hver gruppe, pluss typiske gasser som karbonoksid 
og hydrogengass (begge fra forbrenning) samt metangass. Tabellen nedenfor gir en oversikt over viktige forbindelser, grupper og kilder.

Slik styres regulering av luftmengden
VOC-nivåer måles ikke i absolutte ppm-tall på samme måte som CO2 og er dermed vanskeligere å sette som absolutt grenseverdi. VOC-gi-
veren fanger inn tusenvis av stoffer, og i stedet for å sette grenseverdier for alle disse stoffene kalibreres VOC-giveren kontinuerlig for å 
skille ut hva som er bakgrunnsnivå og hva som er forandringer, altså tilskudd av forurensninger. Det er den totale mengden utslipp og 
forurensninger som er styrende for luftmengden. Det er altså ikke mulig å skille ut spesifikke VOC eller stoffer og styre bare etter disse.

VOC-giveren har en innebygd driftskompensasjon og prognosealgoritme som kalibrerer seg selv kontinuerlig, basert på gjenkjenning 
av modeller og avansert signalanalyse. Den kalibrerer ut fra en algoritme med gjenkjenning av modeller og regner om VOC-nivået til 
CO2-ekvivalente PPM-verdier. Et konstant lavt nivå av flyktige organiske stoffer (som også kan kalles «bakgrunn») kan oppfattes som 
basisnivå og registreres av giveren. Man trenger likevel ikke å være bekymret for at giveren gradvis har registrert en høy basisverdi ved 
høye forurensningsnivåer, fordi den alltid gradvis kommer til å justere seg selv til lavere verdier når forurensningene er ventilert ut.

Fordi giveren er selvkalibrerende på denne måten, er det ikke nødvendig å utføre kalibrering av giveren.

Komponenter for VOC-regulering
VOC-innholdet kan måles enten i rommet med romtilbehøret 
WISE IAQ VOC eller WISE IAQ Multi, som måler både VOC og 
CO2, eller i klimaprodukter. Komfortmodul WISE Parasol Zenith 
eller avtrekksspjeld WISE Damper kan utstyres med den integrer-
te VOC-giveren WISE SMA (Sensor Module Advanced), som må-
ler VOC-innholdet.



We make every breath count.
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