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Sykkylven  

Trafostasjon  

bruker innstikksikre  

traforister fra  

Stranda Ventilasjon 

Offshore Ventilasjonsrist er spesielt utviklet for å 

tåle værharde strøk og store påkjenninger både 

til lands og til vanns. 

Innstikksikker rist kan 

også lages som hengslet 

dør som kan åpnes. 

Lamellene i en Offshorerist er spesielt  utformet for å drenere 

ut vann og tåle store værpåkjenninger. 

Et godt ventilasjonsanlegg har flere oppgaver: 

 Bidra til et godt inneklima med god komfort og lav helsemessig risiko.  

 Begrense luftfuktigheten innendørs for å hindre kondens og fuktskader. 

 Forhindre overføring av forurenset luft til rene soner. 

 Utnytte energien effektivt.  

 Temperaturregulering.  

Faktorer som påvirker friskluftbehovet: 

 

 Hvilken virksomhet som skal bedrives. 

 Avgasser fra bygge- og  overflatematerialer. 

 Forurensing fra aktiviteter og prosesser. 

 

Det er viktig at man bruker produkter som er 

spesielt  utviklet til formålet. 

VENTILASJONSRISTER  

 

Generelt om luftinntak og avkaståpninger: 

En bygning må tilføres tilstrekkelig mengde ren uteluft for å opprettholde et godt innemiljø. 

Ventilasjonsanlegg må dimensjoneres og monteres slik at det oppnås god luftkvalitet.  

Inntaket plasseres slik at luften blir av best mulig kvalitet. Ved plassering må det derfor tas hensyn til  

forurensing fra trafikk, skorsteiner, ventilasjonsavkast, samt solforhold og inndrev av nedbør. 



Nedbør: 

Luftinntak dimensjoneres slik at regn og snø hindres i å trenge inn. Riktig 

dimensjonert lufthastighet minsker risikoen for vanngjennomtrenging.  

Høyeste anbefalte lufthastighet fremgår av produktarkene på vår  

webside www.stravent.no 

 

Ising: 

Fuktig luft og snø kan føre til ising når den kommer i kontakt med kalde  

metalloverflater, noe som skjer når luften passerer en rist i et luftinntak  

eller avkast. I verste fall kan risten ise helt igjen. Løsningen er å installere 

rister med varmekabel der ising kan bli et problem. 

Nordvestristen har lameller som er  

spesielt utviklet for  mye vær og  

slagregn.  

Både Offshore- og Nordvestrist kan  

leveres med varmekabler. 

 Vindforhold 

 Støv 

 Lyd og støy 

 Nedbør 

 Ising 

 Temperaturforhold 

Viktig å ta med i betraktningen ved prosjektering av luftinntak og avkast: 

Det er viktig med materialvalg, overflatebehandling og utforming av ristene, men også plasseringen har stor 

betydning for å begrense påvirkningen fra utemiljøet. 

Temperaturpåvirkning: 

Ved feilaktig plassering av inntaket kan solstråling forårsake unødvendige avkjølingsbehov. Eksempler på det 

kan være: 

 På bygningens solvegg: Solen står lenge på fasaden, og den varme luften stiger på grunn av  termisk 

kraft. Temperaturen på inntaksluften kan bli veldig høy på en varm sommerdag når kjølebehovet er som 

høyest. 

 Inne i et hjørne kan den stillestående luften raskt bli oppvarmet, spesielt om solen står rett på. 

 Plasseres luftinntaket helt nede ved bakken varmes bakken raskt opp av solen, og den varme luften 

treffer luftinntaket umiddelbart. 
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 Beskyttelse mot skadedyr 

 Estetisk utforming 

Vindforhold: 

De lokale vindforholdene bør alltid tas i betraktning når det skal velges plassering av luftinntak og avkast.  

For å oppnå best mulig luftkvalitet i bygningen er det viktig at luften ved friskluftinntaket er renest mulig.  

Om luftinntak plasseres i nærheten av et avkast kan dårlig luft og lukt komme inn i inntaket, og dermed skape 

et dårligere inneklima. 



  

 

Støy: 

Et ventilasjonsanlegg skal utformes slik at det oppfyller de gjeldende regler for støy i bygningen og til  

omgivelsene. Retningslinjene finnes i Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk Forskrift) 

Byggteknisk forskrift inneholder nærmere utdypning og utfylling av bestemmelser i plan- og  

bygningsloven.  

Ved luftanleggsprosjektering er det i første omgang spredning av lyden i og ut fra en bygning som er det 

viktigste. I områder med mye støy, for eksempel i maskin/kompressorrom er det vanligste tiltaket å 

montere ventilasjonsrister med lydisolerte lameller.  

Stranda Ventilasjon leverer støydempede rister i  forskjellige materialer: Aluminium, rustfritt– eller  

galvanisert stål. 
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Støydempet rist fra Stranda Ventilasjon 

med isolerte lameller. Risten er dypere, 

og det er lenger mellom lamellene. 

Støv: 

Den beste måten å sikre seg mot at støvpartikler kommer inn gjennom ventilasjonsanlegget er å montere 

filter på luftinntaket. Alle ristene til Stranda Ventilasjon kan leveres med filter. Dette kan gjøres på tre  

måter. 

 Den enkleste måten å gjøre det på er å sette et filter på baksiden av en ventilasjonsrist, og feste det 

ved  å skru fast nettingen på baksiden. Dette er et godt alternativ der risten er lett tilgjengelig fra 

innsiden, og der filterskifte ikke forekommer så ofte. 

 Montere en filterrist. Denne risten er uten lameller og egner seg både alene, og på innsiden av en  

           ventilasjonsrist eller på baksiden av et spjeld. Filteret monteres med hurtigkoblinger for enkelt å 

           skifte ut filteret. 

 Montere posefilter. Dette er etter vår mening det beste alternativet. En filterpose øker arealet på 

filteret med syv ganger i forhold til en filterduk. Et posefilter er mye mer langlivet enn en filterduk, 

og trenger dermed ikke å skiftes så ofte. Filterposene ligger i rammer med hurtigfunksjon som gjør 

det enkelt å ta ut og rengjøre, eller skiftes om nødvendig. 



  

 

Nordvest Ventilasjonsrist med 12 x12 mm netting på baksiden. Nettingrist uten lameller. Kan leveres med 

flere typer nettinger. Rutenetting med  

forskjellige maskevidder, fluenetting, 

strekkmetall og perforert plate. 

Estetisk Utforming: 

Ventilasjonsristenes utseende har fått større og større betydning. For å skape en helhet integreres ristene ofte i 

bygningens arkitektoniske utforming. Valg av farge er også et eksempel på et enkelt tiltak av stor betydning for 

det estetiske sluttresultatet. 

Buen Kulturhus i Mandal skulle ha ytterveggrister 

tilpasset fasadesystemet som er brukt på resten 

av bygget. Det ble valgt en natureloksert  

Nordvestrist, med skrå toppramme som følger 

buen i huset.  

På Brunstad Kraftverk er det valgt rister 

som passer inn  sammen med resten av 

fasaden. 

Skadedyrsbeskyttelse: 

Rister og takhatter er lune steder som ofte kan gi tilhold av fugler og smådyr. Alle rister og takhatter som 

Stranda Ventilasjon produserer har galvanisert fuglesikker netting på baksiden med 12x12 mm  

maskevidde som standard.   

Alt etter behov kan ristene leveres med smådyrsikkert rutenett 8x8 mm og musesikre 5x5 mm  

masker eller 1,5x1,5 mm fluenetting. 

Det kan også monteres nettingrister der smådyr, mus og insekt må holdes helt borte. Nettingrister kan 

benyttes der det ikke er behov for lameller for å holde ute fuktighet. 
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Takhatter: 

Beregnet for montering på tak som luftinntak og/eller avkast i  

ventilasjonsanlegg. Vi produserer takhatter etter kundens  

spesifikasjoner, både i mål, utforming og materialer. Takhatten mon-

teres på en takgjennomføring.  

Stranda Ventilasjon AS kan levere takgjennomføring sammen med 

takhatten. 

Vær– og vindforhold: 

De lokale vær– og vindforholdene bør alltid tas i betraktning når man velger plassering av luftinntak 

og avkast. Hvilken vei skal inntak og avkast ligge for å sikre den beste luftgjennomstrømningen? 

Takhatter og piper er svært utsatt for vær og vind som kan gi kraftige påkjenninger til konstruksjonen. 

Det er derfor svært viktig at slike konstruksjoner er klargjort med solide festeanordninger fra fabrikk. 

Stranda Ventilasjon leverer takhatter med Vestland ventilasjonsrist som standard, men Takhatter kan 

leveres med alle andre typer ventilasjonsrister på forespørsel. 

Takhatt med Offshore  ventilasjonsrist. 

Svært godt egnet i ekstra værharde strøk. 

Takhelling og nærliggende fasader er andre faktorer som kan  

påvirke plasseringen av takhatten.  

Om inntaket plasseres for nært et avkast kan dårlig og  

forurenset luft fra avkastet nå inntaket, og forringe inneluften  

i bygningen. 
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Spjeld kl. 3 

Monteres på innsiden av veggen eller i utsparingen. 

Brukes der man vil regulere luftmengde på inntak og avkast i et rom eller ventilasjonsanlegg. 

            Kan leveres med termisk isolerte lameller. Spjeld kl. 3 har flens eller geidanslutning. 

Geidanslutning passer til de fleste geidtyper 

på markedet. 

Automatisk spjeld (Blafrespjeld, Overtrykksspjeld): 

Spjeldet kan leveres 

med spjeldmotor eller 

med håndtak for  

manuellregulering. 

SPJELD 

Luftstrømmen åpner lamellene automatisk 

av overtrykket, og lamellene lukker seg  

automatisk når luftstrømmen avtar. 
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