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SAMMENDRAG:

Oppvarming og varmekilder påvirker innemiljø og helse. Ildsteder kan forurense med
forbrenningsgasser
både inne og ute.
Varmekilder med høy
overflatetemperatur
kan også «svi» vanlig og
«uskyldig» forurensning
i inneluft og danne mer
irriterende og reaktive
forbindelser (pyrolyse). Oppvarming
med luft forverrer luftkvaliteten. Strålevarme
fra store overflater
med lav temperatur er
best, enten som store
veggradiatorer eller
gulvvarme.
Vi bør unngå elektriske vifteovner og
konveksjonsovner.
Det er stort behov
for mer kunnskap om
hvordan oppvarming
påvirker inneklima og
helse, særlig for de
som har allergi og
annen overfølsomhet.
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entilasjon, varme og varmekilder
påvirker både helse, innemiljø, luftkvalitet, energibruk og bærekraft
(1)
. Røyk fra fyring er det eldste og fortsatt globalt det mest skadelig og omfattende problem i innemiljø (2, 3). Halvparten av verdens befolkning bruker
mindreverdig brensel og ildsteder til
varme og matlaging. Tap av leveår som
følge av fyring inne med fast brensel som
ved, avlingsrester, tørket møkk, kull og
brunkull i primitive ildsteder uten avtrekk,
er av Verdens helseorganisasjon (WHO)
estimert som globalt åttende viktigste
årsak til tapte leveår og 3% av all sykdom. Av 1,5 millioner miljørealterte årlige
dødsfall på grunn av akutte nedre luftveisinfeksjoner er de fleste hos barn
under fem år og 36% av disse skyldes
uventilert fyring inne (4). For kronisk obstruktiv bronkitt anses røyking å stå for
36% av sykeligheten globalt, mens fyring
med fast brensel står for ytterligere
22%. Også astma er assosiert med
innendørs forbrenning både i u-land og
i-land, men uten at det foreligger noen
estimater av problemets størrelse globalt.
I vår del av verden er problemene
svært annerledes og av en annen størrelsesorden, men fortsatt av stor betydning
(5, 6). Innemiljø og helse påvirkes både
av varmekilder, hvordan varmen tilføres
og eventuelle forurensinger fra forbrenning eller sviing av forurensning på varme
overflater.

V

Få andre land har så høy andel av
installert el-varme som i Norge. Mer enn
90% av husholdningen benytter elektriske
ovner. Disse er vist å være lite gunstige for
inneklima, helse og bærekraftig energibruk.
foto: tore wuttudal/nn/ samfoto

Hvis luften kan tilføres kjølig uten at brukerne fryser eller opplever trekk, gjør det
i seg selv luftkvaliteten bedre (7, 8, 9).
Det kan redusere behov for ventilasjon.
Studier har vist at kun et par graders reduksjon av lufttemperaturen i oppvarmingssesongen, for eksempel fra 23 til
21 C, kan forbedre luftkvaliteten tilsvarende en dobling av ventilasjonen. Derfor
er det viktig å ta hensyn til hvordan bygningen varmes opp.
Strålevarme kan gi termisk komfort
(ikke fryse eller oppleve trekk) nesten
uten å øke luftens energiinnhold (entalpi). Konveksjonsvarme øker luftens varmeinnhold (entalpi). Det reduserer luft-
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kvaliteten og krever mer ventilasjon for
å kompensere dette. Derfor bør ikke varmen tilføres med luft, men heller som
strålevarme og på store flater for å unngå
for høye overflatetemperaturer. Strålevarme bør ikke tilføres fra taket fordi det
oppleves ubehagelig. Gode løsninger er
moderat gulvvarme eller store veggradiatorer som gir mest mulig strålevarme fra
siden. Det kan lett oppnås med vannbåren varme og bærekraftig energibruk fra
biobrensel og fjernvarme (fig1 på s.36).

Temperaturopplevelse
Mange tror at det er lufttemperaturen og
det vi leser av på et lufttermometer som
bestemmer vår temperaturopplevelse.

Det er ofte ikke riktig. Like viktig som
lufttemperatur er middelstrålingstemperatur. Den er gjennomsnittet av varmestrålingen fra alle overflatene rundt oss.
Den samlede effekten av lufttemperatur
og stråling betegnes operativ temperatur
og er i praksis gjennomsnittet av lufttemperatur og middelstrålingstemperatur.
Operativ temperatur svarer godt til opplevd temperatur så lenge vi ikke utsettes
for trekk. Operativ temperatur kan måles
tilnærmet korrekt med et globetermometer som består av et vanlig termometer
stukket inn i en metallkule som har en
størrelse, farge og matthet som gjør at
halvparten av energien til termometeret
opptas fra stråling og resten fra luft.

Varmetilførsel.
Varme kan ledes fra en varmekilde til brukeren ved:
1. Direkte kontakt med varm overflate (for eksempel oppvarmet bilsete)
2. Strålevarme fra omgivende flater (for eksempel stråleovner, men også fra
store og lett oppvarmede flater på veggen som radiatorer eller som gulvvarme)
3. Konveksjon som overfører energi fra en varm flate til luft før den bringes
videre til brukeren som varmluft (eksempel vifteovner, elektriske konveksjonsovner, inkludert gjennomstrømningsovner, luft-til-luft varmepumper
og oppvarming med varmluft)
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Tilførsel av varme

En praktisk illustrasjon av dette fenomenet er påskefjellet i maksvær med sol
og vindstille (fig 2). Mange har opplevd å
gå på ski i badeantrekk og likevel følt seg
varm. Luften vil likevel bare være noen
få grader varm målt med et vanlig termometer. Middelstrålingstemperaturen kan
være 50–60 C og dermed gi en operativ
temperatur på for eksempel 26–34 C.
Til gjengjeld merkes det svært godt når
en sky kommer foran solen og det begynner å blåse.
I inneklima kan vi tenke oss den vanligste varmekilden i Norge, nemlig en elektrisk konveksjonsovn (fig 3). Den er konstruert for å være så liten som mulig, avgi
så mye varme som mulig og ikke ha farlig
høy temperatur ved berøring. Derfor avgis mest mulig av varmen til luft ved at
luft suges inn i en åpning nederst og slippes ut øverst. Derfor betegnes de også
som gjennomstrømningsovner. De avgir
lite varme som stråling og det meste som
varm luft.
Strålevarme kan på den annen side avgis fra store lavtemperatur vegg- eller
gulvflater nesten uten å varme opp luften.
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sammenlignet med moderne ovner (10).
Også gassvarme fra katalytovner og
til matlaging representerer økt risiko.
Av 36 internasjonale studier av oppvarming og astma som hadde akseptabel
vitenskapelig kvalitet, foreligger globalt
kun én om oppvarming med varmluft. Det
er en kasus- kontroll- studie av 100 atopiske og 100 ikke-atopiske barn i Plymouth og Dartmouth, UK (11). Åtte av
ni 4–16 år gamle barn som utviklet
astma bodde i hus som var oppvarmet
med varmluft, OR 8,9, CI 1.08–73.
Det er forenlig med at oppvarming med
varmluft ikke bare ødelegger opplevd luftkvalitet, men også kan være assosiert

figur 1. a) Gode løsninger er moderat gulvvarme som kan oppnås med vannbåren varme, bioenergi og fjernvarme eller store veggradiatorer som gir mest mulig strålevarme fra siden b).
fig. 1a

Vannbåren gulvvarme
• Gode løsninger, svært lite
lekkasjer etter svensk erfaring
• Overtemperatur ikke noe
problem når det fordeles over
store flater
• Kvalitet alltid nødvendig!

Strålevarme er best for luftkvalitet
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For å oppnå 22 C opplevd temperatur
(operativ temperatur) inne, er det nødvendig med en lufttemperatur på 25 C
dersom middelstrålingstemperaturen
er på 19 C. Samme opplevd temperatur
kan også oppnås med lufttemperatur på
19 C dersom middelstrålingstemperaturen er på 25 C. Det forutsetter at varmekilden gir varmen som stråling. I fyringssesongen gir inneluft på 19 C betydelig
bedre opplevd luftkvalitet enn 25 C.
Dette gjelder studier utført på friske
forsøkspersoner. Dessverre har vi ingen
studier av om dette betyr noe ekstra for
de som har overfølsomme luftveier.

med astma og er skadelig for de som har
astma. Manglende teknisk beskrivelse av
installasjonene gjør at andre mulige årsaker enn varmluft i seg selv ikke kan utelukkes som for eksempel forurensninger,
støv og fukt i installasjonene eller sviing
av støv i varmeaggregatet.
Elektrisk varme anses som den reneste
og mest helsevennlige energiformen
for oppvarming og koking (i). Derfor har
det vært lite fokus på el-ovner som mulige kilde til forurensning. Engvall undersøkte beboere i 14 243 leiligheter i flerbolighus i Stockholm (12). Vannbåren
varme dominerte, mest som fjernvarme.
Få hadde elektrisk oppvarming, men de
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fig. 1b

Varmekilder
Selv om varmekilder betyr mye for folkehelse også i vestlige land (i), er det gjort
få studier med akseptabel vitenskapelig
kvalitet. Det er et stort behov for mer
kunnskap.
Forbrenning i ildsteder inne gir
problemer særlig ved utilstrekkelig
avtrekk og lekkasjer. Ukritisk bruk av vedfyring i eldre ovner og ildsteder er lite
energieffektivt og kan utgjøre en risikofaktor på grunn av utslipp av gasser og
partikulære forurensninger både innendørs og til utemiljø. De har 5–6 ganger
høyere utslipp av skadelig forurensning
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Når det ikke er trekk, vil opplevd temperatur i praksis tilsvare operativ temperatur,
tilnærmet lik globetemperatur
som kan måles med et globetermometer
Operativ temperatur er i praksis gjennomsnitt av lufttemperatur og middelstrålingstemperatur

EKSEMPEL:
Sommerskitur
i termisk komfort:

Ved luftbevegelser vil opplevd
temperatur også påvirkes av
luftens hastighet, temperatur
og fuktighetsinnhold. Dersom
dette også registreres, kan vi
finne en ekvivalenttemperatur
som svarer til den temperaturen vi faktisk opplever.

OPERATIV
TEMPERATUR:

29°C
MIDDELSTRÅLINGSTEMPERATUR: 55°C
LUFTTEMPERATUR: 3°C
(tilnærmet som målt
med vanlig termometer)

figur 2. Operativ temperatur er gjennomsnitt av lufttemperatur og middelstrålingstemperatur og tilsvarer opplevd temperatur så lenge vi ikke utsettes for trekk.

celler, ble det påvist biologiske effekter
av emisjoner fra el-ovner der tre støvprøver fra innemiljø og to prøver av
uteluft ble varmet opp til 50–250°C.
Effekter ble påvist ved 100°C og høyere.
Både elektriske og andre metoder for
koking og oppvarming bidrar vesentlig til
å produsere ultrafine partikler (UFP)
(20). Dette er partikler med diameter
<100 nm (<0.1 m).
Andre kilder til UFP inne er røyking,
brenning av talglys, naturgass, tørketromler og andre høytemperatur-kilder.
Eksponering har negativ effekt på luftveiene både hos barn og voksne. Det er
vist at UFP kan irritere og øke betennelsesnivået i lungene. Både inne- og uteluft-forurensning og særlig forbrenningsgasser knyttes nå også til hjerte- og
karsykdom (21). Mekanismene for dette
kan omfatte både direkte effekter av luftforurensning på lunger, hjerte og kar og
indirekte effekter gjennom lungeinflammasjon og oksidativt stress (22).

Betydning for helse og de
som har spesielt sårbare luftveier
Den vitenskapelige dokumentasjonen er
mangelfull med hensyn til effekter av

oppvarming på allergi og astma. Likevel
har det lenge vært en godt akseptert «klinisk erfaring» at pasienter med astma lett
reagerer på vifteovner og ikke trives med
ovner som svir støv.
Dessuten foreligger nå også noen vitenskapelige holdepunkter som samlet
indikerer at høy temperatur på overflater
i el-ovner, ildsteder og andre kilder inne
kan svi luften og skape skadelige komponenter fra uskyldige stoffer inne. Personer med astma, allergi og annen overfølsomhet i luftveiene kan være særlig
sårbare. Også høyenergi-belysning,
andre elektriske installasjoner og varmekilder har høy overflatetemperatur.
I Norge bruker mer enn 90% av husholdningene og en svært stor andel av
yrkesbygningene el-varme, særlig i form
av elektriske konveksjonsovner. Elektriske
konveksjonsovner kan forverre luftkvaliteten både fordi de leverer varm luft og
fordi de kan svi ellers uskyldig forurensning i inneluft. Dette er ikke gunstig for
luftkvaliteten. Elektriske varmekabler i
gulvet er en god løsning for luftkvalitet
og inneklima. Også oljefylte el-ovner med
stor overflate er bra, men dessverre har
et stort salg av billige og dårlige oljefylte
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hadde overhyppighet av symptomer med
Odds-Ratio (OR) fra 1.2 til 5.0. El-varme
var signifikant assosiert med økt forekomst av øyesymptomer, halsirritasjon,
hoste, hudirritasjon i ansiktet, hodepine
og trøtthet (13).
Av de 36 internasjonale studiene om
oppvarming og astma, fant tre studier
uventet assosiasjon mellom el-varme
og astma hos barn. I Quebec, Canada,
var elektrisk oppvarming assosiert med
astma hos barn ved 3–4 års alder (OR
2,0; 1,4–2,9) (14). Bruk av elektriske
panelovner i Connecticut og Western
Massachusetts, USA var forbundet med
økt tendens til piping i pusten (wheezing,
p<0,01) hos små barn med økt arvelig risiko for astma (15). I State of New York,
USA hadde 0–10 år gamle barn med
legediagnostisert astma hyppigere elovner enn kontrollgruppen (16). Dette
var åpenbart så uventet at resultatet ikke
ble analysert av forfatterne, men testing
(Pearsons kjikvadrat test) viser at bruk av
el-varme i denne studien var signifikant
assosiert med økt risiko for astma (P =
0,016, OR 1.9; CI 1.1–3.1). Alle studiene er preget av at eksponeringen og
varmekildene er dårlig beskrevet.
En assosiasjon mellom el-varme og
astma kan eventuelt forklares på ulike
måter.
1. Det å ha astma kan føre til at man velger oppvarming med elektrisitet.
2. Elektrisk oppvarming trenger ikke tilførsel av luft («trekk») som ved forbrenning og kan være forbundet med
lite ventilasjon og opphopning av fukt
og annen forurensning.
3. De fleste moderne el-ovner leverer
varme mest til luft (konveksjonsvarme), noe som i seg selv reduserer
luftkvaliteten.
4. Særlig vifteovner og såkalte gjennomstrømningsovner kan i tillegg svi støv
med pyrolyse både av partikkel, fiberog gassformig forurensning. Når ellers
uskyldig forurensning kommer i kontakt med høye overflatetemperaturer
kan tilstrekkelig oppvarming gi avspaltning av sterkt irriterende og mulig
sensibiliserende stoffer.
Laboratorieundersøkelser har vist at
elektriske ovner kan avgi et stort antall
superfine partikler og ulike flyktige organiske forbindelser når støv fra innemiljø
varmes opp til temperaturer som er vanlig i slike installasjoner (17, 18, 19).
Ved bruk av kunstige cellekulturer (in
vitro-teknikk) av lungevev og immun-

figur 3. En elektrisk konveksjonsovn avgir varme ved å suge inn luft nederst og slippe den ut øverst (gjennomstrømningsovner).

Ovnene avgir lite strålevarme, men mye varmluft. Høy overflatetemperatur «svir» forurensninger og danner helseskadelige, ultrafine partikler.

ovner ført til økt brannrisiko. Veggfaste
oljefylte ovner av høy kvalitet er best.
Luft til luft varmepumper svir ikke støv,
men leverer varmen til luft (konveksjonsvarme). De beste produktene har gode
filtre og mye større energieffektivitet enn
de dårlige, men de må fortsatt levere
varme med luft til hele den delen av huset
som skal varmes. Det stiller ekstra krav
til renhold slik at ikke all forurensning i
huset spres over alt. Dersom man plages
av varm luft, oppleves det ofte som ubehagelig tørrhet. For å unngå det, kan man
eventuelt bruke luft til luft varmepumpen
mest intenst når man ikke er til stede.
Varmepumper kan også brukes til å
levere varme til vann i et sentralvarmesystem. Det kan gi god strålevarme og
bedre inneklima, men er større og mer
kostbare installasjoner. Mer informasjon
om ulike løsninger kan finnes på www.
novap.no og www.enova.no.

Energibruk og bærekraft
Direkte oppvarming med elektrisitet er
en lite bærekraftig sløsing med høyverdig
elektrisk energi. Få andre land, om noen,
har så høy andel av installert el-varme
som Norge. Vi trenger mer undersøkelser
av inneklima, oppvarming, energibruk og
helse i Norge. Spesielt i Norge bør vi
være interessert i å avklare dette
gjennom god forskning. Det har også
stor betydning for de tiltakene som vi
skal velge for bruk av energi i et mer bærekraftig samfunn. Bygningssektoren står
for ca 40% av energiforbruket på land.
Tiltak for lavere energibruk og økt bærekraft kan både forbedre og forverre
helse. De bør heller fremme innemiljø og
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helse enn det motsatte. Derfor bør statsrådene i de aktuelle departementene nå
snarest sørge for å samordne de involverte sektorene (miljø, energi, byggesektor, og helse) for å løse felles problemer
på et mer overordnet nivå enn til nå.
Dette har lenge vært anbefalt fra Nordisk
Ministerråd og WHO. Den norske regjeringen har selv støttet opp under slike
anbefalinger på Ministerkonferansen om
miljø og helse, Budapest, 2004. Nå gjelder det bare å komme i gang.

Konklusjoner
• Vi vet nok om oppvarming, energi og
inneklima i Norge til å fastslå at det er
stort rom både for å forbedre innemiljø og helse samtidig som vi oppnår
mer bærekraftig energibruk og mindre
forurensning av uteluft. Det krever en
helt annen satsning på overordnet og
tverrfaglig samarbeid enn til nå.
• Vi bør unngå konveksjonsovner, elektriske vifteovner, gjennomstrømningsovner og andre ovner som svir forurensninger og danner ultrafine
partikler både av hensyn til inneklima,
helse og bærekraft.
• Vi bør redusere bruk av konveksjonsog luftvarme og heller bruke lavtemperatur strålevarme. Vi kan oppnå mest
med vannbåren varme. Det gir også
gode løsninger av hensyn til fremtidig
fleksibel og bærekraftig bruk av energi
til oppvarming.
• Vi trenger mer kunnskap om de som
har allergi og overfølsomhet i luftveiene er spesielt sårbare for konveksjonsvarme.
• Vi trenger mer kunnskap om forhol-

dene i norske boliger og yrkesbygg.
Særlig trengs undersøkelser som svarer til det som er gjort i Stockholm
(12, 13), tilpasset norske forhold og
med bedre informasjon om tekniske
og bygningsmessige forhold.
• Det er ønskelig å få tilstrekkelig kunnskap til å rangere ulike former for oppvarming og varmekilder med hensyn til
inneklima, helse, forurensning inne og
ute, energibruk og økonomi.
• Vi bør få en nasjonal institusjon for
tverr- og flerfaglig samarbeid mellom
byggfag, teknisk hygiene, kjemi,
energi- og klimateknikk, miljø og helse
for å finne gode og helhetlige løsninger og utvikle mer kunnskap om
helse, innemiljø, energi og bærekraft.
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