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Laboratoriene til SINTEF Byggforsk og 
NTNU har fått ny og oppgradert storskala
apparatur for testing av vindlast og 
regn- og vindtetthet. Oppgraderingen er
finansiert av Norges forskningsråd (NFR).
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Dagens og morgendagens bygninger må tåle
store og varierende vindlaster, og holde seg
regn- og vindtette. Med tanke på sannsynlige
endringer mot et varmere, våtere og villere klima
med større vindlaster og mer nedbør og
slagregn, er det viktig å kunne teste dagens og
framtidige bygningskonstruksjoner, samt utvikle
nye, med hensyn til vindlast og regn- og
vindtetthet (lufttetthet).

Flate tak og ulike takvinkler
Den tidligere apparaturen i våre laboratorier var
moden for oppgradering og modernisering.
Oppgraderingen har blitt utført i løpet av en fire-
årig prosjektperiode med finansiering fra NFR.
Resultatet er to moderne storskala apparaturen-
heter, kalt vindlasttester og RAWI (rain and
wind) boks. RAWI-boksen er roterbar for prøving
ved f.eks. ulike takvinkler, mens vindlasttesteren

brukes for horisontale tak. På sikt ønsker vi også
å bygge en roterbar vindlasttester med mulighet
for kjøling for å kunne studere både tak og
fasader ved ulike helningsvinkler og ved lavere
temperaturer.

Fokus på klimaskjermen
De to apparaturene inngår i et større laborator-
ium med fokus på bygningskroppen, og da
spesielt bygningers klimaskjerm. 

I tillegg til vindlasttesteren og RAWI-boksen,
omfatter laboratoriet blant annet også en stor-
skala klimasimulator for vertikale konstruksjoner
og en roterbar hot-box-apparatur (se figur 2).
Klimasimulatoren er en del av apparaturen inn-
en laboratoriet for akselerert klimaaldring, mens
hot-box-apparaturen måler varmestrømmen og
dermed U-verdien for f.eks. tak, vegger, gulv,
vinduer og dører.

Klimaskjerm og strømgenerator
Et eksempel på nye bygningskonstruksjoner

som vil bli testet i dette laboratoriet, er bygnings-
integrerte solceller, såkalte bygningsintegrerte
fotovoltaiske (BIPV) systemer, som representer-
er en av de lovende løsningene for framtidens
bygg. BIPV-systemene erstatter den ytre delen
av bygningskroppens værbeskyttelse, og funger-
er både som en integrert del av klimaskjermen
og som strømgenerator som utnytter solstråling-
en. Dermed kan BIPV føre til besparelser i både
materialer og arbeidskraft, i tillegg til strømpro-
duksjonen.
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Figur 2. Panoramafoto av en del av laboratoriet for klimatesting og utvikling av bygningskonstruksjoner. RAWI-boks (venstre, rød og grå), vindlasttester
(midten venstre bakerst, grå boks under blå og grå mesanin), storskala klimasimulator (midten høyre, blå) og hot-box-apparatur (høyre, grå). 
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Figur 1. Foto av den ferdigstilte vindlasttesteren
(venstre) og RAWI-boksen (høyre). 
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