
Filtrering af ventilationsluft 
 
COWIfonden har givet tilsagn om økonomisk støtte til Statens Byggeforskningsinsti-
tut/Aalborg Universitet (SBi/AAU) til anskaffelse af måleinstrumenter til brug for un-
dersøgelser af en metode til filtrering af ventilationsluft. 
 
I forbindelse med ventilation af boliger og bygninger er der risiko for, at indeluften til-
føres forureninger og partikler, som forekommer i udeluften. I bymæssig bebyggelse 
hidrører udeluftens indhold af partikler blandt andet fra trafik. Af hensyn til indekli-
maet, skal tilførslen af partikler i sagens natur begrænses. Derfor er ventilationsan-
læg typisk udrustet med et eller flere filtre, som filtrerer indblæsningsluften, inden 
den tilføres rummene. Sådanne filtre medfører imidlertid øget tryktab i ventilations-
anlægget, hvilket igen fører til øget energiforbrug. Desuden øges både tryktab og 
energiforbrug yderligere med tiden, efterhånden som filtret ældes, og samtidig for-
ringes filtrets evne til at skabe et tilfredsstillende indeklima. 
 
Statens SBi/AAU arbejder på at undersøge og afprøve nye filtreringsmetoder, som 
har lavt tryktab, høj rensningseffektivitet og lang levetid. Metoden, der undersøges i 
dette projekt, indbefatter et elektrisk felt og generering af ioner umiddelbart før et 
elektrisk ladet filter. Når ventilationsluft med partikelformige forureninger passerer 
det elektriske felt, hvor der findes ioner, vil partiklerne blive ladet negativt, hvorved 
de vil blive tiltrukket og deponeret på et positivt ladet filter.  
 
Med støtte fra COWIfonden anskaffes en ionmåler og en partikeltæller, som vil blive 
anvendt til at bestemme filtrets udskilningsgrad og filtrets evne til at nedbringe kon-
centrationen af partikler i indeluften. Metoden er at måle henholdsvis antallet af io-
ner og antallet af partikler før og efter det positivt ladede filter samt antallet af partik-
ler og ioner i indeluften. Endvidere måles koncentrationen af ozon, som vides at 
være en problematisk følge af filtreringsmetodens virkemåde. 
 
Resultaterne vil være generelt anvendelige og tilvejebringe ny viden om filtrering og 
luftrensning i samspil med partikelkoncentration og arten af forureninger i ude- og 
indeluften. Samlet set vil resultaterne bidrage til, at der kan opnås et bedre indekli-
ma og et lavere energiforbrug til ventilation. 
 
Undersøgelserne vil blive gennemført i løbet af efteråret 2014, og resultaterne vil fo-
religge inden årets udgang. 
 
 
 
 


