
  
 
  

 

 

Termografi og Måleteknikk as 
OSLO - Gjøvik – Bergen 

Oslo: Postboks 54, 1454 Fagerstrand, 66 91 69 49, oslo@termografi.no 

Prinsipper for 
termografiske målinger 

Appendix til Oslo Termografi, fase I og II 
 
 
 

 
Område ved Ullevål sykehus 
 
 
 
 

  



Prinsipper for termografiske målinger  
 
 Side 2 av 8 

 

 

Termografi og Måleteknikk as 
OSLO - Gjøvik – Bergen 

Oslo: Postboks 54, Nygårdsveien 5, 1454Fagerstrand, Tlf: 66 91 69 49, fax: 66 91 69 48,  oslo@termografi.no 

 
Oppdragsgiver    

  Blom Geomatics AS 
  Postboks 34 - Skøyen 
  0212 Oslo 

Oppdragsgivers referanse    

Magne Omestad, 930 21 044 
magne.omestad@blomasa.no 

Rapportnummer    

100571-1 

Sider                  8  

 

Tittel    

 Termografering  
  fra fly, med droner og håndholdt. 

Faglig ansvarlig 
 

Bygningsingeniør Karl H Grimnes,  
Termografør nivå 3         

 Dato                                       Signatur    

31/12-11 
 

 
 

Termografi og synlig lys 
Et termovisjonskamera ”ser” ikke temperaturer, men registrerer strålingsintensitet i et bestemt 
bølgeområde i det elektromagnetiske spektrum.  

Hva våre øyne ser og hva et 
termovisjonskamera ser bygger på 
samme prinsipp. Begge registrerer 
elektromagnetisk stråling, men 
bølgelengden er forskjellig.  
Øynene våre er innstilt på å registrere 
bølgelengdene mellom ca 0,4 – 0,7 µm. 
Hver farge har sin bølgelengde. 

Termovisjonskameraene som er benyttet ved dette prosjektet registrer elektromagnetisk stråling 
mellom ca 8 – 12 µm. Dette er mer langbølget enn synlig lys. At dette området er valgt, har med 
tilgjengelighet av utstyr og at det er størst strålingsintensitet ved de temperaturer som er aktuelle å 
måle.  
 
Noen materialer slipper gjennom elektromagnetisk stråling andre materialer ikke. Det er blant 
annet avhengig av materialet selv og bølgelengden. Vi kan for eksempel se gjennom glass. 
Termovisjonskameraet kan ikke det. Termovisjonskameraet ”ser” overflaten av glasset. Vi kan ikke 
se gjennom en vanlig svart søppelsekk, men det kan termovisjonskameraet. Noen typer plast 
slipper gjennom infrarød stråling, andre typer gjør ikke det. 
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Overflaten av et legeme mottar stråling fra 
omgivelsene, fra varmeovner, sola etc.  
Strålingen som treffer en overflate ”brytes” opp i 
tre deler.  
1. Noe reflekteres tilbake til omgivelsene. – 
virker som et mer eller mindre bra speil. 
2. Noe absorberes – det vil si varmer opp 
materialet. 
3. Noe transmitteres - det vil si at denne delen 
av strålingen går rett gjennom uten å gjøre noe 
med legemet. Dette gjelder for eksempel synlig 
lys gjennom glass.  

 
Det motsatte av absorpsjon er emisjon, det vil si den 
strålingen som sendes ut av materialet. Fra en 
overflate kommer det stråling. Den har tre forskjellige 
kilder: 

 Refleksjon fra omgivelsene 
 Egenutstråling (emisjon) 
 Transmisjon. 

 
Det er bare emisjon eller egenutstrålingen som kan 
regnes om til overflatetemperaturtemperatur. Stråling 
fra andre kilder er bare forstyrrende. Når man 
termografer må man forsøke å minske de to 
forstyrrende kildene for å få frem temperaturen på en 
overflate. 

 
Transmisjonen gjennom de fleste bygningsmaterialer er så liten i forhold til de to andre at den kan 
vi normalt se bort fra. Om man ønsker nøyaktige temperaturer, kan man måle hvor stor del som 
emitteres fra en overflate ved å ta ut en prøve for så måle den separat. Stephan-Boltzmanns lov 
om svartkropper viser sammenhengen mellom strålingsenergi og temperatur: 
 

W = σ·T4 
 
Hvor  σ = Stephan-Boltzmanns konstant = 5,67 · 10 -8 W/m2*K4  

          T = temperaturen uttrykt i kelvin. 
 
Denne formelen gjelder for såkalte svartkropper. Svartkropper finnes ikke i virkeligheten, men er et 
tenkt objekt. En svartkropp absorberer all innkommende stråling til et objekt. Ingenting reflekteres 
ut, ingenting transmitteres. Mange materialer har egenskaper som ligger tett opp til en svartkropp. 
Den virkelige strålingen fra et objekt er alltid mindre enn den ville ha vært om det var en 
svartkropp. Vi kaller slike legemer ofte for ”gråkropper” eller ”fargede kropper”.  
Emisjonsfaktoren er forholdet mellom hva et legeme ville ha strålt ut om det var en svartkropp, i 
forhold til hva som virkelig stråler ut fra et legeme.  
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En høy emisjonsfaktor betyr lite reflekterende stråling. Det betyr at vi kan stole på den 
temperaturen kameraet viser. Da er mye av strålingen fra en overflate egenutstråling. En lav 
emisjonsfaktor betyr at det er mye stråling fra omgivelsene og den temperaturen kameraet viser 
kan være direkte feil. Det er kun egenutstrålingen som kan kalkuleres om til overflatetemperatur.  
Emisjonsfaktoren er avhengig av materialet og dets overflate, men også av med hvilken vinkel 
kameraet har i forhold til overflaten det ser på.  
 
Tekkematerialer som papp og gummiprodukter har meget høy emisjonsfaktorer, tegl likeså. 
Platekledninger som metall kan ha meget lave emisjonsfaktorer. Det betyr mye refleksjon fra 
omgivelsene. Enkelte platekledninger er kledd med plastfilm som er transparent for infrarød 
stråling. Et tak kledd med blanke plater vil kunne se kaldt ut, fordi det meste av strålingen fra en 
slik flate egentlig er refleksjoner fra verdensrommet. Det kan altså se kaldt uten å være det.  
På den annen side vil et tak som ser varmt ut være det, fordi strålingen ovenfra ellers gjør at det 
ser kaldere ut.  
Man kan si at et tak som ser kaldt ut ikke alltid er kaldt, mens et varmt tak nesten alltid er varmt.  
Er takflaten dekket med snø har snø en isolerende virkning. Det kan bety at taket ser kaldere ut en 
det er i virkeligheten. Snøen kamuflerer den dårlige isoleringen. Fritt vann på taket spolerer 
mulighetene for å sjekke isoleringen. Da er det kun vannets overflate som registreres av kameraet.  
 
Skal man se temperaturmønsteret på en takflate er det viktig at selve overflaten er synlig. En del 
flate tak er dekket med gruslag for å holde tekkingen på plass. Det gjør det vanskelig å få et 
korrekt inntrykk av temperaturen på en slik takflate. 
 
I bygninger er det trykkforskjeller i forhold til ute. Normalt vil det være undertrykk inne i nederste 
del av bygningen og overtrykk i øverste del av bygningen, men dette er blant annet avhengig av 
ventilasjonssystemene i en bygning. I mange tilfelle kan man se at det lekker ut varme (energi) fra 
tak og øverste del av bygninger ved overflyvninger. 
 
Mer detaljert kan man med droner og håndholdt se kuldebroer, og mangelfull isolering, men ikke 
alltid.  Det er avhengig av veggenes oppbygging. Her et spørsmål hvor langt kommunen vil eller 
kan gå i detaljer. Det er særlig i sammenføyninger mellom de forskjellige byggene hvor en ser at 
det er varmelekkasjer. Man kan selvsagt se om det er varme på i de forskjellige fortauer, som 
brukes mer og mer. Fjernvarme kan oppdages, samt lekkasjer i forbindelse med disse. 
Temperaturer på piper kan kartlegges og gjennom det muligens få et overblikk om hvem som fyrer 
med ved og hvem som bruker annet brensel. Vedfyring gir varmere piper enn annet brensel. 
Mange steder går brukt ventilasjonsluft rett ut uten varmegjenvinning.  
 
Det er vanlig at termografering av bygninger foretas fra innsiden, fra den varme siden. Det er flere 
årsaker til dette. På utsiden vil man mye lettere bli påvirket av vind, nedbør og sol. Vinden kan 
”viske ut” temperaturforskjellene på en vegg. Fuktighet på veggen forstyrrer målingen. Dagens 
konstruksjoner har vanligvis luftet kledning ytterst. Luftlaget mellom ytterkledning og resten av 
konstruksjonen gjør det umulig å få frem temperaturmønstre forårsaket av konstruksjonen 
innenfor. I eldre byggverk og spesielle konstruksjoner er ikke dette luftlaget til stede og da kan 
termografering foretas fra utsiden. Atmosfæren absorberer infrarød stråling i mer eller mindre grad. 
Det betyr at avstanden til det vi skal se på betyr en hel del, særlig hvis avstandene er store. På 
avstander under 10 meter absorberes mindre enn 10 %. 
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Tolking og bearbeiding av IR-bilder 
Bildene som er benyttet her er bare ment som eksempler, og er brukt for å illustrere hva vi ser 
etter i IR-bildene. 
 

 

Illustrasjonsbilde: 
Bildet til venstre er et eksempel 
på hvordan et bilde kan se ut fra 
lufta. Dette bildet er tatt i en 
høyde av ca 800 meter med 
småfly og det er lagt (falske) 
farger på bildet. 
Temperaturskalaen til høyre 
kan endres for å få frem bedre 
enkeltdetaljer som man ønsker 
å fokusere på i bildet. Det betyr 
at en bestemt farge i et bilde 
betyr en bestemt temperatur i 
det bildet, mens den samme 
fargen i et annet bilde kan 
representere en helt annen 
temperatur. 

Bilder tatt i gråtoner gir vanligvis mer detaljer enn et fargebilde. Det finnes flere gråtonevarianter i 
et bilde enn farger.  
 

 

 
 
 
Dette er det samme bilde som 
fargebildet, mens man her har 
valgt å bruke gråtoner. Her 
fremtrer noen av takene som 
mørke og noen som mer lyse. 
Man kan tenke seg at mørke 
tak er velisolerte, mens lyse 
tak er vesentlig dårligere 
isolert, fordi de tilsynelatende 
er varmere. Dette er ikke nok 
informasjon for å bedømme 
takenes isoleringsverdi. Man 
må også kjenne til hvilket 
materiale taket er tekket med.  
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For eksempel vil en metalltekking reflektere vesentlig mer av stråling fra omgivelsene enn et 
teglsteinstak. Når man flyr har man himmelen over flyet, noe som kan bety mye kalde reflekser fra 
verdensrommet. Noe av dette kan bedres når man ser på takene fra forskjellige vinkler. 

 

 
 
I dette bildet har vi lagt inn 
noen markeringer for å 
illustrere hva man kan se etter.
Blå sirkler viser varme biler på 
veien. 
Gule markeringer viser at det 
er varme i fortau og 
sannsynligvis en nedkjøring til 
et garasjeanlegg (nederst til 
venstre). 
Rød markering viser varm 
ventilasjonsluft som kommer 
ut fra bygget og driver langs 
taket grunnet vind. 
 

Rosa markering kan være fra overlys i forbindelse med en glassgård. For kunne si med større 
sikkerhet hva de forskjellige varme områdene representerer er det nødvendig med visuelle bilder 
ved siden av og de må være tatt på omtrent samme tidspunkt 
 
 

 

 
Med et visuelt bilde ved siden av 
er det mye lettere å finne hva de 
varme partiene og flekkene er i 
taket. I termogrammet ser man at 
glasstaket avgir mye varme og at 
ventilasjon i øverste del av bildet 
er varme, muligens grunnet 
dårlig/manglende varme-
gjenvinning av ventilasjonslufta. 
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Med egnet software kan man ta 
ut temperaturer hvor som helst i 
et termogram. Ved å legge inn 
trådkors eller områder kan man 
finne de varmeste områdene og 
finne temperaturene i disse. 
Dette igjen er et nyttig verktøy for 
å kartlegge varmetap som er 
energitap. 
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Fra bakkenivå kan man få frem 
ytterligere detaljer. I dette bildet 
ser man at det er varme i 
fortauet. Veggtemperaturen er -
1,3 °C, mens fortaus- 
temperaturene er rundt 10 °C. 
Fortaustemperaturen kunne vært 
lavere og likevel sørget for at 
snøen smelter.  

  
Detter bare noen få eksempler på hva termogrammene kan tilfører av kunnskap gjennom å få frem 
temperaturer og varmemønsteret på klimaskjermen på bygninger. 


