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FORORD 
I dette prosjektet har vi sett på de økonomiske konsekvensene for barnehager bygd 
som passivhus i forhold til TEK 2007. For å få et reelt bilde av dette har vi 
sammenliknet to barnehager en bygd som passivhus og en bygd etter TEK 97/ TEK 
2007. Da størstedelen av rapporten var utarbeidet før at TEK 2010 ble gjeldene 
1.7.10, har vi benyttet TEK 2007 som referanse. Ved å sammenlikne TEK 07 og TEK 
2010 er endringene minimale for U-verdiene i vegg, tak og gulv, men forskjellen er 
vesentlig mht tetthetskrav og krav til varme- gjenvinner for ventilasjonsanlegg, ή=0.8. 
Bygget har vi satt til å være 300m² med proporsjonale kostnader mht areal. Disse blir 
mest sannsynelig lavere i kroner per kvadratmeter ved større bygg enn 300m² pga 
konkurranse- og innkjøpsforhold. 

Videre har vi hatt en befaring ved Juberg Gårdsbarnehage på Frosta på 270m² som er 
bygd etter Passivhus standard. Hensikten med befaringen var for å avdekke hvilke 
erfaringer det var med å bygge etter passivhusstandard og deretter drifte bygget.  

I sammenlikningen har vi også benyttet erfaringene fra et prosjektert oppført som 
signalbygg på 200m² i Meråker og bygd etter lavenergistandard. Etter at dette bygget 
ble driftsatt i mars 2010 har vi tatt med erfaringene med drift fra dette bygget inn i 
prosjektet da vi mener det er mange paralleller mellom lavenergibygg og passivhus.  

Vi har også sett på energibruket for Maritvold Barnehage i Verdal på 380m² og 55 
barn som er rehabilitert etter gjeldende teknisk forskrift i 1992 og senere ved 
rehabilitering er TEK 97 benyttet. 

 

Steinkjer, 30.september 2010 

 

Gunnar Nossum Oddbjørn Sjøvold 
prosjektleder prosjektrådgiver 

 





 

 

iii 

INNHOLD 

 side 

FORORD i 

INNHOLD iii 
FIGURLISTE iv 

TABELLER v 
SAMMENDRAG vii 
1. BAKGRUNN 1 

1.1 Passivhus 2 
1.2 Struktur og avgrensing 4 

2. MÅL 5 

3. TEORI- KRAV- METODIKK 7 
3.1 TEK 07 OG TEK 2010 8 
3.2 TEK 2010, utdrag: § 14-3. Energitiltak 9 
3.3 Passivhus 11 
3.4 Krav ved forskjellige standarder 12 
3.5 Tekniske anlegg 15 
3.6 Inneklima 22 
3.7 Moderne isolasjonsmaterialer 24 

4. RESULTATER 31 
4.1 Energiberegninger 31 
4.2 Lønnsomhetsberegning 33 
4.3 Lønnsomhetsberegninger av Vakuumisolasjonspaneler (VIP) 39 

5. DISKUSJON 41 
6. KONKLUSJON 43 

VEDLEGG 1, 2, 3 og 4 46 
VEDLEGG 1 46 
VEDLEGG 2 55 

VEDLEGG 3 59 
VEDLEGG 4 63 
VEDLEGG 5 71 

VEDLEGG 5 73 

 



 iv 

FIGURLISTE 

Figur side 

1: Kostnader ved ulike klimatiltak i Europa, 2020. Kilde: McKinsey (2008) 1 
2: Energistandarder. Kilde: Sintef Byggforsk 3 
3: Storøya grendesenter barnehage, Bærum. passivhusnivå, beregnet 

levert energi: snitt 65 kWh/m²år. Illustrasjon: Arkitektkontor Kvadrat 
AS, ref: SINTEF Byggforsk 3 

4: Energimerking av hus 8 
5: Eksempel på systemskjema for ventilasjonsaggregat 15 
6: Innblåsningsventilene ved Juberg Gårdsbarnehage på Frosta bygd etter 

passivhusstandard 16 
7: Ventilasjonsaggregatet for Juberg Gårdsbarnehage på Frosta bygd 

etter passivhusstandard 17 
8: Oppvarmingsenhet for Juberg Gårdsbarnehage på Frosta bygd etter 

passivhusstandard 19 
9:  Solcelle 22 
10: Oppholdsrom ved Juberg Gårdsbarnehage på Frosta bygd etter 

passivhusstandard 31 
11: Sammenhengen ekstra isolasjonskostnader og energipris 36 
12: Tetthetsmålinger som er krav og hva som er målt ved Juberg 

Gårdsbarnehage på Frosta 38 



 

 

v 

TABELLER 

Tabell side 

1: Energirammer 10 
2: Minstekrav 11 
3: Krav ved forskjellige standarder 13 
4: Minstekrav energibehov 14 
5: Minstekrav Luftmengder 14 
6: Krav til belysning ”Selskapet for Lyskultur”. 20 
7: SIMIEN- resultater ved et bygg på 200m² 32 
8: Viser budsjettert og virkelig bruk av energi for Juberg Gårdsbarnehage 

på Frosta som er bygd etter passivhusstandard 37 
 





 

 

vii 

SAMMENDRAG 
Passivhus er et hus som er bygget for et svært lavt energiforbruk sett i forhold til et 
vanlig hus. Passivhus er i utgangspunktet et tysk fenomen og begrep. I Tyskland 
finnes det også egne krav og sertifisering til og for passivhus.  Energinivået i et 
passivhus ligger gjerne så lavt som 25 % av vanlige hus. Energisparetiltakene kommer 
i utgangspunktet av passive tiltak som, ekstremt god isolasjon, høy tetthet og 
varmegjenvinning. 

På grunn av de lave U-verdiene for tak, vegger, golv og vindu ved bygg bygd etter 
passivhusstandard er effektbehovet til oppvarming forholdsvis lavt, noe som fører til 
at i store deler av året er det tilstrekkelig med mennesker, teknisk utstyr og 
soltilskudd som varmekilder for å opprettholde gode innetemperaturer. Det er kun 
behov for en liten varmekilde når det er på det kaldeste, for eksempel ved 
dimensjonerende forhold. En enkel varmelist bør da være å foretrekke. Hvis ikke kan 
resultatet bli overdimensjonerte varmekilder slik som radiatorer. Overdimensjonerte 
radiatorer er vanskelig å regulere, da de i denne settingen vil operere på de laveste 
effektnivåene. Radiatorene bør reguleres ut i fra en termostat i rommet, slik at man 
unngår at de står unødvendig på. 

Pga den svært gode isoleringen ved passivhusstandard som gir ingen ubehagelig 
komfort som kjølende golv, tak og veggflater, er golvvarmesystem ikke å anbefale da 
varmebehovet ved dimensjonerende forhold er svært lavt. ”Små” varmelister 
(vannbåren) er derfor å foretrekke. Et annet alternativ kan være at oppvarmingen tas 
gjennom ventilasjonssystemet. Dette krever imidlertid kontinuerlig drift på 
ventilasjonsanlegget. Det bør også være utekompensert temperatur for 
tilluftsystemet.  

Konklusjonen er derfor at bygg bygd etter passivhus standard, er et golvvarmesystem 
unødvendig og fordyrende investering pga lavt effektbehov til oppvarming. 
Vannbårne varmelister er å anbefale. 

Belysning bør være LED da dette gir mulighet til å være selvforsynt med energi til 
belysningen. LED belysningen har også lang levetid. Energien hentes fra solceller på 
tak/vegg. 

Varmegjenvinner for ventilasjonsanlegget skal ved passivhus standard ha 
virkningsgrad høyere enn 80 %. Det finnes i dag kombisystemer med varmepumpe og 
roterende varmegjenvinner oppgitt av produsenter/leverandører med virkningsgrad 
opptil 92 %. Dette er energimessig sett en interessant løsning, men bør 
dokumenteres ved objektiv test før anvendelse. Dette systemet har også kjøling. 

Ved barnehager er det høy aktivitet gjennom ytterdører som medfører store 
utfordringer mht lufttetthet. Barnehager bør ha spesielle løsninger for inngangsparti 
for å unngå for høye infiltrasjonstap. 
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Erfaringene ved Juberg gårdsbarnehage på Frosta er som følger; Ekstrakostnadene i 
isolasjon vil være i størrelsesorden 1500 kr/m² som gir en minimumsenergipris på 1,5 
kr/kWh ved 7% kalkulasjonsrente og 30år levetid. Hvis energiprisen er høyere vil 
passivhusstandard være lønnsom, dvs med nåverdi høyere enn 0. Ved 4% 
kalkulasjonsrente og energipris på 1,5 kr/kWh vil ekstrakostnadene med 
isoleringsmateriale og konstruksjon kunne være ca 1800 kr/m² bygd etter passivhus 
standard eller sagt på en annen måte en ekstrakostnad i isolasjonsmateriale på kr 
1500 kr/m² gir lønnsomhet når energiprisen er 1,10 kr/kWh eller høyere.   

 
 

I møte med Steinar Juberg om Juberg Gårdsbarnehage den 25.3.10 oppga han at det 
var 8 ansatte og 38 barn og barnehagen var på 270 m². Selve barnehageområde er på 
3,6 mål og inklusiv parkering er det på 4 mål. Bygget som er bygd etter 
passivhusstandard kostet 6,7 millioner alt inklusiv. Det er lagt inn golvvarme basert 
på elektriske kassetter på 16kW til oppvarming. Fra 1.1.09 tom 31.12.09 brukte 
Barnehagen 60.000kWh/år (oppgitt av S. Juberg 25.3.10) som svarer til 222kWh/m²år 
med prognose på 166 kWh/m²år. Ekstra utlufting i 2 mnd ble oppgitt som årsak til økt 
energibruk i forhold til budsjett samt økt lekkasje pga mye transport av barn gjennom 
åpne ytterdører. I 2010 må man forvente at energibruken blir under budsjettert 
energibehov på 117kWh/m²år når utilsiktet ventilasjon er redusert og 
innetemperaturer er innjustert bedre. Til sammenlikning brukte Maritvold barnehage 
i Verdal (55barn) i 2009, rehabilitert senest etter ”TEK97”, 159kWh/m² år. Kravet i 
TEK 2010 gjeldende fra 1.7.2010 er 140kWh/m² år. Følgende Byggekostnad er oppgitt 
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Isolaft vegg: 1 670 kr/m² golvflate 

Ordinær belysning og el.:  1 110 kr/m² golvflate 

Vindu Nordan 3-lags: 410 kr/m² golvflate 

Ventilasjon 3200m³/h  
(11,85m³/h•m²) med ή= 0,85 og VAV:  1 390 kr/m² golvflate 

Oppvarming og VVS: 1 330 kr/m² golvflate 

Grunnarbeid: 1 670 kr/m² golvflate 

Materialer; trelast og isolasjon 50-55cm: 5 560 kr/m² golvflate 

Prosjektering, Infrastruktur, utvendig og inventar: 11 680 kr/m² golvflate 

TOTALKOSTNAD: 24 820 kr/m² golvflate 

Budsjettet for Juberg Gårdsbarnehage var på 15 000 kr/m². 

Utfordringene framover er å bygge gode tekniske systemer som er godt integrert i 
passivhuset. Her må det være høy fokus på ventilasjon, oppvarming, belysning og 
valg av teknisk utstyr i klasse A. Videre må vi forvente utvikling av 
konstruksjonsløsninger mht vegg, tak og gulvtykkelse.  

Anvendelse av ”NASA - teknologi”, såkalt superisolasjon gir reduserte vegger, gulv og 
tak. En utfordring er de branntekniske kravene til dette isolasjonsmateriale og 
løsningsmetode for det. 

Beregningene for lavenergibygget viser at den totale materialkostnaden for et bygg 
på 200m² bygd med konvensjonell isolasjon blir kr. 157 851. Ved å bruke 
reflekterende dampsperre i kombinasjon med redusert isolasjonstykkelse vil den 
totale kostnaden bli redusert med over kr. 26000,- til kr. 131 674. Altså en besparelse 
på 16,6 %.  

I tillegg til materialbesparelsen vil også gulvarealet bli større i og med at veggene blir 
slankere. Det er beregnet at bruksarealet øker med 2 m². Ved å anta en markedspris 
på 15 000,- kroner pr m² vil markedsverdien til bygget øke med kr. 30.000,- Ved å 
legge sammen økning i markedsverdi og besparelsen av materialkostnader vil 
byggherren spare over kr. 56.000,- ved å bruke reflekterende dampsperre. 

Disse beregningene viser at det vil være særdeles viktig å få utredet om det er riktig 
og relevant å benytte superisolasjon, dvs vakuum- isolasjon eller NASA- isolasjon i 
bygg bygd etter passivhus standard. Det vil være viktig å avdekke hvilke 
beskrankninger disse materialene har mht pris, levetid og byggeforskrifter; 
brannklassifisering med mer. Rapporten viser hva fordelene vil være med en slankere 
bygningskonstruksjon. Dette gir bla en enklere og billigere konstruksjon. 
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1. BAKGRUNN 
Ved dette prosjektet er det vurdert bygge- og driftskostnader og energieffektivitet til 
passivhus sammenliknet med bygg satt opp etter gjeldende teknisk forskrift TEK 07 
og TEK2010. 

Det er viktig å presisere at de energieffektive løsningene ikke må gå på bekostning av 
inneklimaet. Et godt inneklima er viktig for menneskers helse og velvære. 

Olje har fram til i dag vært en av de viktigste energikildene til bl.a. oppvarming. Dette 
er en energikilde som er begrenset og som samtidig påvirker jorden gjennom 
luftforurensning og global oppvarming. Et sentralt mål i fremtiden er å etablere et 
energibesparende samfunn som utnytter alternative og fornybare energikilder til det 
fulle. 

Fremtidens bygninger bør være energieffektive som benytter seg av fornybare og 
miljøvennlige energikilder. Energibesparing er og blir svært avgjørende, samtidig som 
bevaringen av inneklimaet vil være et sentralt tema. Dette stiller krav til innovative 
løsninger.  

Figur 1 viser lønnsomhet og kostnad ved ulike tiltak for bygg, ref: McKinsey (2008). 
Som vi ser av figur 1 vil isolering av konstruksjon være meget gunstig tiltak, men også 
tiltak for belysning, ventilering og varmtvann. Disse forhold vil være hovedfokus i 
denne rapporten. 

 

Figur 1: Kostnader ved ulike klimatiltak i Europa, 2020. Kilde: McKinsey (2008)  

Globalt representerer bygninger ca 40 % av alle klimagassutslipp 
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• I Europa ca 35 % 

• Dersom “business as usual” vil klimagassutslippene i byggsektoren i Europa 
tilsvare 80 % av dagens totale utslipp i 2050  

I følge Sintef Byggforsk vil det være mulig å spare ca 12 TWh per år sammenlignet 
med “business as usual”. Det tilsvarer energibruken i ca 600 000 boliger (dagens 
snittstandard). 

Frigjort/unngått energibruk kan benyttes til: 

• Elektrifisere bilparken, jernbane 

• Elektrifisere offshoreinstallasjoner 

• Bli kvitt all oljefyring 

• Redusere behovet for utbygging av ny kostbar elproduksjon og 
varmeproduksjon 

• Eksportere elektrisitet til utlandet 

Energieffektivisering i byggsektoren vil også gi økt sysselsetting og verdiskapning  

1.1 Passivhus 
Passivhus er et hus som er bygget for et svært lavt energiforbruk sett i forhold til et 
vanlig hus. Passivhus er i utgangspunktet et tysk fenomen og begrep. I Tyskland 
finnes det også egne krav og sertifisering til og for passivhus. Energinivået i et 
passivhus ligger gjerne så lavt som 25 % av vanlige hus. Energisparetiltakene kommer 
i utgangspunktet av passive tiltak som, ekstremt god isolasjon, høy tetthet og 
gjenvinning. Figur 2 viser passivhusstandard sammenliknet med dagens standard, TEK 
07 og andre løsninger. 
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Figur 2: Energistandarder. Kilde: Sintef Byggforsk 

 

 

Figur 3: Storøya grendesenter barnehage, Bærum. passivhusnivå, beregnet 
levert energi: snitt 65 kWh/m²år. Illustrasjon: Arkitektkontor Kvadrat 
AS, ref: SINTEF Byggforsk  
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1.2 Struktur og avgrensing 
Målet i denne rapporten er å vurdere egnetheten å benytte passivhusstandard for 
barnehager basert på kostnadsanalyser relatert til det energimessige og den inne-
klimatiske kvaliteten. 

Vi har valgt å sammenlikne passivhusstandard og TEK 2007. TEK 2010 er også vurdert. 
Det har blitt sett på bygningsutforming, isolasjonsløsninger, U-verdier, ventilasjons-
anlegg, varmeanlegg og andre installasjoner som er tilknyttet det energitekniske i 
bygningen.  

Det er også foretatt simuleringer i dataprogrammet SIMIEN for et definert bygg på 
200m².  

Det er videre innhentet energidata fra et passivhus og et ordinært bygg bygd som 
barnehage. Befaring er gjort ved Frosta Gårdsbarnehage og energibruket der er 
sammenliknet ved Maritvold barnehage i Verdal. Vi vil tilslutt sammenlikne og gi råd 
ved å bygge barnehager etter passivhusstandard. 

Karakteristisk for det norske passivhus er meget godt isolert bygningskropp (30-40 
cm isolasjon), minimale luftlekkasjer og kuldebroer, styrt ventilasjon med høyeffektiv 
varmegjenvinning, lavt effektbehov til romoppvarming (10 W/m²), mulig å dekke 
oppvarmingsbehovet (og ev. kjølebehov) med luftbåren oppvarming (kjøling) via 
ventilasjonsanlegget (ref: Sintef Byggforsk og Norsk standard NS 3700 Kriterier for 
lavenergi- og passivhus – Boligbygninger) 
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2. MÅL 
Hvilke kostnader innebærer det å bygge barnehager etter passivhusnormen? Er dette 
mer, og evt. hvor mye mer, enn ved dagens byggeforskrifter? 

Hvilke kostnader og besparelser er det knyttet til drift av et passivhus kontra et 
tradisjonelt hus? 

Hvordan blir den totale kostnadene for passivhus sett over hele byggets levetid? 

Er det spesielle forhold som gjør at økonomien ved bygging etter passivhusnormen i 
barnehager er annerledes enn i eneboliger? 
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3. TEORI- KRAV- METODIKK 
Prosjektoppgavens resultater og diskusjon er basert på energisimuleringer gjort i 
simuleringsprogrammet SIMIEN og et regneark basert på nåverdi - betraktning. 

Det har blitt foretatt fem SIMIEN - simuleringer for å sammenlikne mot tre typer 
bygg, bygd etter TEK 07, lavenergi og passivhuskonsept. Lavenergibygget (Signalbygg) 
i Meråker i Nord- Trøndelag på 200m² er brukt som eksempel. Erfaringene fra dette 
bygget er svært relevant i forhold til bygg satt opp etter passivhusstandard. 

• TEK 07 standard, hvis bygget skulle vært bygget kun etter denne standarden  

• Lavenergi, slik det ble anbefalt bygget i prosjekteringsfasen 

• Lavenergi, slik bygget ble overlevert byggherre på overtakelsesdato 

• Lavenergi, forbedringstiltak etter overlevering 

• Passivhusstandard 

Teknisk forskrift 2007 (TEK 07) innehar de nye kravene som alle nye bygg i dag skal 
ivareta. Alle nye bygg skal bygges etter denne eller sette høyere krav. Hovedgrunnen 
for etablering av TEK 07 er å få ned energiforbruk i bygninger. TEK 07 omhandler 
bygningers energiforbruk. TEK 2010 er den nyeste forskriften og er gjeldende fra 1. 
juli 2010. Ny energimerkeordning vil også bidra til å ha riktig fokus på energibruken i 
åra framover. 
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Figur 4: Energimerking av hus 

3.1 TEK 07 OG TEK 2010 
Hovedpunkter i TEK 07 for energieffektive bygg1

• Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg 

 er som følger: 

• Minimum 40 % av energibehovet til romoppvarming og varmtvann skal 
kunne dekkes av alternativ energiforsyning 

• Moderat glass-, dør- og vindusareal, maks 20 % av oppvarmet BRA 

• U-verdi tak    0,13 W/m²K 

• U-verdi yttervegg   0,18 W/m²K 

• U-verdi gulv mot grunn  0,15 W/m²K 

• U-verdi glass/vindu/dør  1,2 W/m²K 

• Normalisert kuldebroverdi  0,03 W/m²K for småhus 
     0,06 W/m²K for andre byggkategorier 

• Varmegjenvinning av vent.luft 70 % 

• SFP-faktor    2,5 kW/(m³/s) for boliger 
     2,0/1,0 kW/(m³/s) næringsbygg 

                                                           

1 ”Revisjon av teknisk forskrift 2007 - nye energikrav”, statens bygningstekniske etat 
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• Lufttetthet    2,5 oms/h ved 50 Pa trykkforskjell småhus  
     1,5oms/h ved 50 Pa øvrige bygg 

1De nye U-verdikravene betyr i praksis tykkere vegger og takkonstruksjoner. For å 
oppfylle disse kravene direkte uten omfordeling er det nødvendig med 25 cm 
isolasjon i yttervegger2 og 30-35 cm isolasjon i tak3

3.2 TEK 2010, utdrag: § 14-3. Energitiltak  

.  

(1) Bygning skal ha følgende energikvaliteter:  
a) Transmisjonsvarmetap:  

1. Andel vindus- og dørareal ≤ 20 % av oppvarmet BRA  

2. U-verdi yttervegg ≤ 0,18 W/(m² K)  

3. U-verdi tak ≤ 0,13 W/(m² K)  

4. U-verdi gulv ≤ 0,15 W/(m² K)   

5. U-verdi glass/vindu/dør inkludert karm/ramme ≤ 1,2 W/(m² K)   

6. Normalisert kuldebroverdi, der m2 angis i oppvarmet BRA:  

- småhus ≤ 0,03 W/(m² K)   

- øvrige bygninger ≤ 0,06 W/(m² K)   

b) Infiltrasjons- og ventilasjonsvarmetap:  

1. Lekkasjetall ved 50 Pa trykkforskjell:  

- småhus ≤ 2,5 luftvekslinger pr. time  

- øvrige bygninger ≤ 1,5 luftvekslinger pr. time.  

2. Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner i 
ventilasjonsanlegg:  

- boligbygning, samt arealer der varmegjenvinning medfører risiko 
for spredning av forurensning/smitte ≥ 70 %  

- øvrige bygninger og arealer ≥ 80 %.  

c) Øvrige tiltak:  

                                                           

1 ”Revisjon av teknisk forskrift 2007 - nye energikrav”, statens bygningstekniske etat 
2 ”Strengere energikrav og TEK 07”, Norsk  treteknisk institutt ved forsker Christoffer Aas 
Clementz 
3 Glava, produsent av isolasjon, 27.01.09 http://www.glava.no/default.asp?page=808 

http://www.glava.no/default.asp?page=808�
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1. Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg (SFP):  

- boligbygning ≤ 2,5 kW/(m³ /s)  

- øvrige bygninger ≤ 2,0 kW/(m³ /s)  

2. Mulighet for natt- og helgesenking av innetemperatur  

3. Tiltak som eliminerer bygningens behov for lokal kjøling.  

(2) For boligbygning kan energitiltak i bokstav a og b fravikes, forutsatt at bygningens 
varmetapstall ikke øker.  

(3) For øvrige bygninger kan energitiltak i bokstav a fravikes, forutsatt at bygningens 
varmetapstall ikke øker.  

§ 14-4. Energirammer  
(1) Totalt netto energibehov for bygning skal ikke overstige rammer gitt i følgende 
tabell:  

Tabell 1: Energirammer  

Bygningskategori  Totalt netto energibehov 
(kWh/m2 oppvarmet BRA pr. år)  

Småhus, samt fritidsbolig over 
150 m2 oppvarmet BRA  

120 + 1600/m2 oppvarmet BRA  

Boligblokk  115  
Barnehage  140  
Kontorbygning  150  
Skolebygning  120  
Universitet/høyskole  160  
Sykehus  300 (335)  
Sykehjem  215 (250)  
Hotell  220  
Idrettsbygning  170  
Forretningsbygning  210  
Kulturbygning  165  
Lett industri/verksteder  175 (190)  
 

(2) Kravene gitt i parentes gjelder for arealer der varmegjenvinning av ventilasjonsluft 
medfører risiko for spredning av forurensning/smitte.  

(3) I flerfunksjonsbygninger skal bygningen deles opp i soner ut fra bygningskategori 
og de respektive energirammene oppfylles for hver sone.  
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§ 14-5. Minstekrav  
(1) Følgende minstekrav skal oppfylles:  

Tabell 2: Minstekrav  

U-verdi 
yttervegg 

[W/(m2 K)]  

U-verdi tak 
[W/(m2 K)]  

U-verdi gulv 
på grunn og 

mot det fri 
[W/(m2 K)]  

U-verdi 
vindu og dør, 

inkludert 
karm/ramme 

[W/(m2 K)]  

Lekkasjetall 
ved 50 Pa 

trykkforskjell 
(luftveksling 

pr. time)  
≤ 0,22  ≤ 0,18  ≤ 0,18  ≤ 1,6  ≤ 3,0  

 

(2) Rør, utstyr og kanaler knyttet til bygnings varme- og distribusjonssystem skal 
isoleres for å hindre unødig varmetap.  

(3) I tillegg gjelder følgende minstekrav, med unntak for småhus:  

a) U-verdi for glass/vindu/dør inkludert karm/ramme multiplisert med andel 
vindus- og dørareal av bygningens oppvarmede BRA skal være mindre enn 
0,24  

b) Total solfaktor for glass/vindu (gt) skal være mindre enn 0,15 på 
solbelastet fasade, med mindre det kan dokumenteres at bygningen ikke 
har kjølebehov. 

3.3 Passivhus 
Passivhus er et hus som er bygget for et svært lavt energiforbruk sett i forhold til et 
vanlig hus. Passivhus er i utgangspunktet et tysk fenomen og begrep. I Tyskland 
finnes det også egne krav og sertifisering til og for passivhus. Energinivået i et 
passivhus ligger gjerne så lavt som 25 % av vanlige hus. Energisparetiltakene kommer 
i utgangspunktet av passive tiltak som, ekstremt god isolasjon, høy tetthet og 
varmegjenvinning. Tysk passivhusstandard er: 

• Årlig oppvarmingsbehov skal ikke overstige 15 kWh/m²år 

• Passiv solutnyttelse – for eksempel ved at store deler av vindusarealene er 
vendt mot sør.  

• Bygningskroppen skal være tett. Lave vegger og lav takhøyde sett i forhold til 
gulvareal. 

• U-verdier for tak, vegger og gulv under 0.15 W/(m² K) 

• Eliminasjon av kuldebroer. Lekkasjetall skal ikke overstige 0,6. (Mindre enn 
5 % av innelufta skiftes ut i løpet av en time som følge av utettheter i 
bygningskroppen.) 
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• U-verdier for vinduer bedre enn 0,8 

• Balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning, med virkningsgrad 
på minst 80 %. Vifteeffekten må også være lav SFP < 1.5 kW/m³/s. 

• A-merkede og spesielt energibesparende hvitevarer med mer. 

Tallene må sees i sammenheng med at det tyske klimaet ikke er identisk med det 
norske. Det norske klimaet vil normalt medføre noe høyere oppvarmingsbehov. 

Den Norsktilpassede standarden for passivhus er i skrivende stund ikke klar. Men det 
ser ut til at kravene vil ligge på 15 kWh/m²år for energibehov til oppvarming. Dette er 
ekskludert varmt tappevann og elektrisitet til andre formål enn oppvarming. Disse 
tallene gjelder for bygg på over 250 m² i et ”normalklima” som for eksempel Oslo. For 
mindre bygg med relativt høyere andel ytterflater vil kravene ligge rundt 18 
kWh/m²år1

3.4 Krav ved forskjellige standarder 

. 

På neste side følger en tabell som gir en sammenlikning mellom Tek97, Tek07, 
Lavenergi fra NS3700 og Passivhus fra NS3700. 

                                                           

1 * Wikipedia 13.01.10 kl 09.00 
http://no.wikipedia.org/wiki/Passivhus  
* Sintef, Publisert 27. januar 2006 
http://www.sintef.no/Byggforsk/Bygninger/Energi/PROSJEKT-Lavenergiboliger/  
* Teknisk ukeblad, av Tore Stensvold, publisert 19.05.09 
http://www.tu.no/bygg/article208943.ece  
 

http://no.wikipedia.org/wiki/Passivhus�
http://www.sintef.no/Byggforsk/Bygninger/Energi/PROSJEKT-Lavenergiboliger/�
http://www.tu.no/bygg/article208943.ece�
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Tabell 3: Krav ved forskjellige standarder 

  Tek97 Tek07  
(etter høring) 

Lavenergi 
(NS3700) 

Passivhus 
(NS3700) 

Prosjekt-
rapport 42 

Samlet glass- 
vindus- og 
dørareal 

20 % av 
bygningens 
bruksareal 

20 % av 
bygningens 
bruksareal 

- -   

U-verdi yttervegg 0,22 W/m²K 0,18W/m²K ≤0,18W/m²K ≤0,15W/m²K 0,10-
0,12W/m²K 

U-verdi tak 0,15W/m²K 0,13W/m²K ≤0,15W/m²K ≤0,15W/m²K 0,08-
0,09W/m²K 

U-verdi gulv på 
grunn/mot det fri 

0,15W/m²K 0,15W/m²K ≤0,13W/m²K ≤0,13W/m²K 0,08-
0,09W/m²K 

Gj. U-verdi for 
glass, vindu, dører 

1,6W/m²K 1,2W/m²K ≤1,20W/m²K ≤0,80W/m²K ≤0,80W/m²K 

U-verdi for glass-
vegger,-tak 

2,0W/m²K Som for vindu - -   

Kuldebroer Inkl i U-verdier 
for yttervegg 

0,03W/m²K 
(småhus)/ 

0,06W/m²K 
(andre) 

≤0,04W/m²K ≤0,03W/m²K ≤0,03W/m²K 

Tetthet  3(inntil 2 etg), 1,5 
(andre over 2 etg) 

1,5 pr time, 2,5pr 
time for småhus 

≤1 h-1 ≤0,6 h-1 ≤0,6 h-1 

Varmegjenvinnin
g av vent.luft 

60 % 70 % ≥70 % ≥80 % 80-85 % 

SFP-faktor Ingen 2,0/1,0kW/m³s 
(dag/natt næring) 

≤2,0kW/m³s ≤1,5kW/m³s ≤1,5kW/m³s 

Kjøling Minst mulig Lokalkjøling 
unngås 

- -   

Temp. styring Ingen Natt/helgesenking 
innetemp til 19 C 

- -   

Tot. Energibehov   Kontorbygg: 165 
kWh/m²år 

  15kWh/m²år   

Kilde: http://www.sintef.no/upload/Rapport-Passivbygg som forskriftskrav i_2020.pdf /  Prosjektrapport 42 

 

http://www.sintef.no/upload/Rapport-Passivbygg%20som%20forskriftskrav%20i_2020.pdf�
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Tabell 4: Minstekrav energibehov 

Byggkategori Årlig energibehov  Varmetaps-
tall, H2 

CO2-utslipp, 
m2 

oppvarming kjøling(netto) W/( m2·K) kg/( m2·år) 

Barnehage 25 kWh/m²år 0 kWh/m²år 0,55 20 

Kontorbygg 15 kWh/m²år  10 kWh/m²år 0,50 25 

Skolebygg 15 kWh/m²år 0 kWh/m²år 0,50 20 

Universitet- og 
høgskolebygg 

15 kWh/m²år 10 kWh/m²år 0,50 30 

Sykehus 20 kWh/m²år 20 kWh/m²år 0,75 60 

Sykehjem 15 kWh/m²år 10 kWh/m²år 0,65 45 

Hoteller 20 kWh/m²år 10 kWh/m²år 0,65 40 

Idrettsbygg 25 kWh/m²år 10 kWh/m²år 0,70 30 

Forretningsbygg 20 kWh/m²år 20 kWh/m²år 0,65 40 

Kulturbygg 25 kWh/m²år 10 kWh/m²år 0,50 25 

Lett industri/verksted 25 kWh/m²år 10 kWh/m²år 0,55 25 

Ref: Sintef rapport 42 

Tabell 5: Minstekrav Luftmengder 

Byggkategori Snitt luftmengde i 
driftstid 

Snitt luft-mengde utenf. 
driftstid 

Barnehage 6 m³/hm² 1 m³/hm² 

Kontorbygg 6 m³/hm² 1 m³/hm² 

Skolebygg 8 m³/hm² 1 m³/hm² 

Universitet- og høgskolebygg 7 m³/hm² 1 m³/hm² 

Sykehus 10 m³/hm² 3 m³/hm² 

Sykehjem 7 m³/hm² 1 m³/hm² 

Hoteller 6 m³/hm² 1 m³/hm² 

Idrettsbygg 6 m³/hm² 1 m³/hm² 

Forretningsbygg 12 m³/hm² 1 m³/hm² 

Kulturbygg 7 m³/hm²   

Lett industri, verksted 7 m³/hm²   

Ref: Sintef rapport 42 
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3.5 Tekniske anlegg 
I en barnehage benyttes det mekanisk balansert ventilasjon, se figur 5.  

 

Figur 5: Eksempel på systemskjema for ventilasjonsaggregat 

Friskluft tas inn sentralt med minst mulig forurensing rundt inntaket. Inntaket skal 
med andre ord ligge i god avstand til parkeringsplasser, byggeplasser osv. Inntaket 
bør plasseres høyt på bygget, gjerne over 3 - 4 m fra terrenget. Spjeldet er elektrisk 
styrt og er tilkoblet tilluftviften. Roterende varmegjenvinner er tilkoblet tilluftviften, 
men det skal imidlertid ikke være roterende varmegjenvinner over fettholdige steder 
som for eksempel kantinekjøkken på grunn av fare for gjentetting. Varmegjen-
vinneren er igjen tilkoblet et varmebatteri. Varmebatteriet kan være enten elektrisk 
eller vannbasert. En lydfelle etter tilluftviften hindrer lydoverføring. 

Det er viktig at det installeres filtre foran avtrekksvifter for å fjerne støv og lignende 
som personer tar med seg inn i rommene, men byggestøv må imidlertid fjernes før 
overføring av bygget. Byggestøv som føres med i ventilasjonskanalene fra byggingen 
ødelegger for hele anleggets misjon. Kravet til luft er satt til 7-10 l ren luft/s pr person 
for kontorer med stillesittende arbeid1

Det må tas hensyn til bygningens materialer ved beregning av ventilasjonsbehov. 
Materialenes emisjon har stor innvirkning på inneklimaet og det er derfor viktig å 
velge lavemitterende materialer. Emisjon er i korte trekk gasser som slippes ut av 
materialene. Over tid kan dette være svært helseskadelig. Eksempler på 
lavemitterende materialer er betong, tegl, lettklinker-betong, keramiske fliser, 

. I dette prosjektet tas det utgangspunkt i 7 l 
ren luft/s pr. person. 

                                                           

1 ”Kompendium 1 i Måleteknikk” av Øystein Andersen, HIO 2008  
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høytrykkslaminater, gipsplater og glass. Det blir strengere krav til bruk av lav-
emitterende materialer fordi de gir bedre inneklima. I tillegg vil det kreves mindre 
ventilasjon ved bruk av lavemitterende materialer, og derav lavere energibruk. I 
denne rapporten tas det utgangspunkt i at det brukes lavemitterende materialer. For 
gulvareal med lavemitterende materialer legges det til 0,7 l/s·m²1. I tillegg skal det 
også tas hensyn til toaletter og andre installasjoner som produserer lukt eller varme. 
For toaletter skal det tilføres 10 l/s pr toalettsete 2

 

. 

Figur 6: Innblåsningsventilene ved Juberg Gårdsbarnehage på Frosta bygd 
etter passivhusstandard 

 

                                                           

1 ”Inneklimateknikk” av Leif Stensaas, Gyldendal 2000 
2 ”Ventilasjonsteknikk 1” av Leif Stensaas, Skarland Press AS 1999 
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Figur 7: Ventilasjonsaggregatet for Juberg Gårdsbarnehage på Frosta bygd 
etter passivhusstandard 

VAV-ventilasjon 
VAV-ventilasjon er et variabelt luftstrømsystem som regulerer luftmengden etter 
behov. Fordelen med VAV-systemer er at man ikke trenger å transportere mer luft i 
anlegget enn det som til enhver tid er nok til å dekke ventilasjonsbehovet. Dette 
betyr mindre driftsutgifter til vifter osv. VAV-systemet er først og fremst utviklet for 
rom med ventilasjonsbehov hele året. Dette er sjeldent tilfelle med det norske klima. 
VAV-systemet må derfor suppleres med andre varmekilder. 1

CAV-ventilasjon 

 

CAV-ventilasjon, eller konstant luftstrøm, er i praksis et system som leverer en 
konstant luftmengde uavhengig om totaltrykket i kanalnettet endres. For å spare 
energi i slike anlegg, må anlegget stoppes i helgedager og ferier hvor bygget ikke 
brukes. Dette er ofte automatisert med et ur med døgn og ukeprogram. 
Tilluftstemperaturen kan holdes konstant ved hjelp av automatikk for 
varmegjenvinner og varme/kjølebatteri. 2

                                                           

1 ”Ventilasjonsteknikk” av Leif Stensaas, VVS-teknikk. Kap 4.3.6.1. 

 

2 ”Ventilasjonsteknikk” av Leif Stensaas, VVS-teknikk Kap 4.3.2 
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Varmeanlegg 
Et byggs varmebehov er definert som netto energi til romoppvarming, 
ventilasjonsvarme og varmtvann. Romoppvarming er varmebehovet for å 
opprettholde ønsket temperatur på inneluften i bygningen (20 – 24 ºC). Dette 
bestemmes ut fra transmisjons-, infiltrasjons- og ventilasjonstapene gjennom vegger, 
tak, gulv, vinduer og dører samt nyttiggjort solinnstråling og interne varmetilskudd 
fra belysning, utstyr, apparater og personer. Når et varmeanlegg dimensjoneres er 
det viktig å ta med de interne varmetilskuddene i beregningene. Disse utgjør en stor 
del av den totale varmetilførselen som kan medføre at varmeanlegget blir 
overdimensjonert. Et overdimensjonert anlegg er både fordyrende og vanskelig å 
innregulere. Ventilasjonsvarme er varmebehovet for å varme opp forsynt friskluft for 
bygningen til ønsket temperatur (som oftest 17 – 20 ºC). 

Det stilles relativt strenge krav fra myndighetene når det gjelder varmtvanns-
oppvarming. Det er blant annet krav til at en vesentlig del av netto varmebehov skal 
kunne dekkes av annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensler. 
Dette kan være bioenergi, solvarme, fjernvarme og lignende. § 8-22 i TEK, med 
tilhørende veiledning, setter krav om at bygning skal tilrettelegges for at cirka 
halvparten, og minimum 40 %, av energibehovet til varmtvann og romoppvarming 
(inkludert oppvarming av ventilasjonsluft) kan dekkes av annen energiforsyning enn 
elektrisitet og/eller fossile brensler hos sluttbruker (eksempelvis olje, gass og 
parafin). Vannet skal normalt varmes opp til 60 – 80 ºC av sanitære årsaker. 
(legionella-bakterier) 
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Figur 8: Oppvarmingsenhet for Juberg Gårdsbarnehage på Frosta bygd etter 
passivhusstandard 

Belysning, LED-belysning og solceller 
Lys er elektromagnetisk stråling med bølgelengder innenfor en viss størrelse som er 
synlig for mennesker. Det vil si i området 380-780 nanometer. Dagslys og kunstig lys 
har forskjellig strålingsinnhold. Det vil derfor være noe forskjell i hvordan dagslys og 
kunstig lys virker inn på mennesker. Innendørs er det viktig at vi unngår lyskilder som 
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virker ubehagelige, blendene eller hemmende på synsinntrykket. Belysningsstyrke 
måles i lux. 1 lux er lik 1 lumen pr m². 

Tabell 6: Krav til belysning ”Selskapet for Lyskultur”. 

Belysningsnivå[lux]   Synsfunksjon       
Lav Middels Høy         

1 3 5   Utebelysning.     
15 20 30   Oppbevaringsrom.     
30 50 75   Oppholdsrom uten spesiell virksomhet. 

Allmennbelysning. 
50 75 100   Vrimlearealer.     
75 100 150   Trafikksoner mv i bygninger.    

100 150 200   Kortvarige arbeidsformål. Lager.    
150 200 300   Allmennbelysning og arealer for grovarbeid.   
200 300 500   Enkle synsoppgaver. Auditorier eller grovere 

verkstedsarbeid. 
300 500 750   Kontorarbeid, normale synsbetingelser.   
500 750 1000   Inspeksjonsarbeid, krevende kontrollarbeid.   
750 1000 1500   Arbeidsfelt med vanskelige synsoppgaver, 

montasjearbeid. 
1000 1500 2000   Arbeidsfelt med spesielle krav til synsbetingelser. 

Gravering. 
2000       Svært nøyaktige synsoppgaver. Montasje av 

elektronikk. 
Kilde: ENØK I BYGNINGER, effektiv energibruk. NTNU, SINTEF. 2007.  

Belysning i en bygning er en stor energiutgiftspost. Et energisparetiltak kan være å 
drive lite energikrevende belysning som f. eks moderne LED- belysning ved hjelp av 
fornybar energi som f. eks solceller. Da blir bygningen selvforsynt med energi til lys. 
Dette er viktig da levert strøm til bygninger i Norge i dag, ikke nødvendigvis er 
fornybar energi. Solcelle- og LED-teknologien er i dag teknologier i rask utvikling, og 
slike løsninger vil en trolig være avhengig av for å møte de kommende strenge 
kravene om energieffektivitet. 

LED ”Light Emitting Diode” er en halvleder diode som lyser med et inkoherent 
monokromatisk lys når en påfører en likerettet spenning. 

Lysdioder har lenge vært benyttet som varsel- og indikatorlamper for ulike elektriske 
apparater. Men utviklingen har nå gjort diodene så lyssterke at de kan delvis erstatte 
eller fullt erstatte glødelampen som belysning i bygninger. Riktignok er 
fargetemperaturen til en diode annerledes enn en glødepæres. De har ofte et 
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blåhvitt kaldt lys. Noe som er annerledes fra den klassiske glødepæren. Og det er de 
kalde blåhvite diodene som leder an utviklingen når det gjelder lysstyrke. 

Det finnes i dag dioder som leverer 100 lm/W. Dette er dog riktignok ikke alltid den 
fargetemperaturen en skulle ønske.  

En lysdiode trekker langt mindre energi, opp mot 85 % mindre enn en glødepære1, og 
har lengre brenntid (>100 000t) enn en halogenlampe (10 000t) eller en glødelampe 
(1 000t). De nyeste modellene er heller ikke spesielt følsomme overfor 
temperaturvariasjoner eller vibrasjoner. Men de kan dog fort bli ødelagt ved store 
spenningsvariasjoner. Lysdiodene har også lav varmeproduksjon.2

Solceller omdanner fotoner/sollys til elektrisitet ved hjelp av den fotovoltaiske effekt. 
Solceller er en fornybar energikilde som ikke forurenser når de produserer energi og 
energitilførselen tar i utgangspunktet ikke slutt før solen en gang skulle slukne.  

 

Solceller danner elektrisitet ved hjelp av en halvleder. For eksempel krystallisk 
Silisium. Det forskes nå også på framstilling av solceller ved hjelp av nanoteknologi. 

Typisk virkningsgrad for kommersielle solceller er 16-18 % (Innkommende energi i 
forhold til levert strøm). 

En celle leverer ca 0.48V. Det er derfor vanlig at en seriekobler cellene slik at de 
tilpasses et likestrømsanlegg på 12V. Man trenger som regel mest lys når sola ikke 
skinner. Den energien som blir produsert går derfor med til å lade opp store 
batterier, som igjen forsyner lysene. 3

                                                           

1 Clas Ohlson 

 

http://www.clasohlson.no/Archive/Campaign/clasohlson_energispar_no.pdf 
2 Wikipedia, http://no.wikipedia.org/wiki/Lysdiode  
3 Wikipedia,http://no.wikipedia.org/wiki/Solceller  

http://www.clasohlson.no/Archive/Campaign/clasohlson_energispar_no.pdf�
http://no.wikipedia.org/wiki/Lysdiode�
http://no.wikipedia.org/wiki/Solceller�
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Figur 9:  Solcelle 

Karakteristisk med LED-belysning at solceller, 12V anlegg, kan benyttes og levetiden 
til LED er høy. 

3.6 Inneklima 
 Når mennesker puster, skilles CO2 fra stoffskiftet (forbrenningen) gjennom lungene 
og utpusten, mens oksygen (O2) fås fra den friske luften når vi puster inn. Hvert 
voksent menneske skiller ut omtrent 12 liter CO2 i timen ved stillesittende arbeid. 
Høye konsentrasjoner av CO2 i et rom med mennesker forteller at luftskiftet er dårlig 
i forhold til belastningen. Der det er mange mennesker, kan konsentrasjonen av CO2 
stige raskt ved dårlig luftskifte og øker ved økning av antall personer og deres fysiske 
aktivitetsnivå.  

Samtidig vil konsentrasjonen av andre luftforurensninger som kjemiske avgassinger 
og svevestøv, fukt og i noen tilfeller bakterier og virus også stige, men langsommere 
enn CO2. 

Med stigende CO2 merkes først og fremst kroppslukt og andre luktende gasser mer 
og mer. Sjenerende kroppslukt merkes av de fleste ved 1500 ppm. Økende 
konsentrasjoner av andre forurensninger avsløres ikke med luktesansen, men kan 
virke på oss på forskjellig vis.  

Høye konsentrasjoner av CO2 betyr ”dårlig luft” og betyr krav om bedre ventilasjon 
(høyere luftomsetning med tilførsel av friskluft). 
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Norm: 1800mg/m3 eller 1000ppm.1

Lufttemperatur er sammen med middelstrålingstemperaturen og lufthastigheten de 
viktigste klimafaktorer for kroppens varmebalanse. Middelstrålingstemperaturen er 
gjennomsnittet av temperaturen på alle flatene i rommet (f.eks. vinduer, 
yttervegger). 

 

Et godt mål for opplevd temperatur er operativ temperatur som er en 
sammenveining av lufttemperatur og middelstrålingstemperatur. Middelstrålings-
temperaturen kan måles tilnærmet riktig ved hjelp av et globetermometer. Operativ 
temperatur beregnes ut fra lufttemperatur og middelstrålingstemperatur, eller måles 
direkte ved hjelp av ulike spesialinstrumenter. 

Inneluft inneholder ofte mer støv enn uteluft. Det er ulike partikkeltyper i inne- og 
uteluft. Uteluft inneholder typisk sotpartikler, mens inneluft inneholder typisk 
tekstilpartikler. Dette er da mye av grunnen til at renholdet inne bør være mer 
omfattende enn kun filtrering av uteluft, selv om også dette er en viktig del for 
bevaring av et godt innemiljø. 

Eksempler på typer støv: 
• Biologisk støv: Kommer fra levende organismer. Ofte allergifremkallende. 

• Syntetisk støv: Kommer fra plast, syntetiske fibre osv 

• Organisk støv: Kommer fra sement, sot osv 

Støvpartikler større enn 10-20 µm er de som blir tatt opp i nesen, støv mindre enn 5 
µm kan komme ned i bronkiene og støv mindre enn 1 µm kan komme ned i 
lungeblærene. Hovedårsaken til at støv kan være så forstyrrende for kroppen vår er 
at støvkornene bærer med seg stoffer som kan forandres til enten syre eller lut ved 
kontakt med bla slimhinner i kroppen. 

Folkehelseinstituttet og Statens forurensningstilsyn har utarbeidet anbefalinger med 
utgangspunkt i faren for helseskader: 2

• Konsentrasjonen av PM10-svevestøv bør ligge under 35 µg/m3 per døgn. 

 

• Konsentrasjonen for PM2,5-støv bør ligge under 20 µg/m3 per døgn.  

• Grenseverdien for ultrafint støv størrelse 0,02-1µm: 3100 pt/cc. 3

                                                           

1 Inneklimateknikk av Leif Stensaas, VVS-teknikk, 2008 

 

2 Folkehelseinstituttet, Publisert  
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5648&MainArea_5661=5648:0:15,2917:1:
0:0:::0:0&MainLeft_5648=5544:52980::1:5647:60:::0:0 
3 Samtale med Oddbjørn Sjøvold april 2010. 

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5648&MainArea_5661=5648:0:15,2917:1:0:0:::0:0&MainLeft_5648=5544:52980::1:5647:60:::0:0�
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5648&MainArea_5661=5648:0:15,2917:1:0:0:::0:0&MainLeft_5648=5544:52980::1:5647:60:::0:0�
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3.7 Moderne isolasjonsmaterialer 
For å få ned energibruket er det viktig med gode U-verdier, i tillegg til effektive 
tekniske anlegg. Men det er begrenset hvor tykk en vegg kan bli med tradisjonell 
isolasjon. Det er derfor viktig å følge med på utviklingen av nye materialtyper og 
byggemetoder.  

Massivtre 
Bruk av massivtre- elementer kan bidra til mer bærekraftig og miljøeffektiv bygging. I 
tillegg er bruk av massivtreelementer energieffektivt med hensyn til produksjon, 
transport og montasje. Massivtreelementer har også gode egenskaper i forbindelse 
med gjenbruk og gjenvinning. Ved bruk av massivtreelementer kan man oppnå store 
besparelser i utslippene av den viktige klimagassen CO₂, blant annet gjennom 
substitusjon av andre byggematerialer. Produksjon av massivtreelementer og andre 
trematerialer har meget lave utslipp av klimagasser, primært gjennom at 
størstedelen av energiforbruket kommer fra CO₂-nøytralt biobrensel. Skog i vekst tar 
opp CO₂ fra lufta gjennom fotosyntesen. Karbonet bindes til treverket, der det forblir 
til det frigjøres ved naturlig nedbrytning eller forbrenning.  

Signalbygget i Meråker V.G. Skole er bygget i massivtre(10 cm tykk) i kombinasjon 
med mineralull som isolasjon. Dette er en forholdsvis ny byggemetode i Norge. I 
dette kapittelet gis det en liten innføring i massivtre og dets egenskaper.  

Massivtre er mye brukt i Mellom-Europa, der land som Tyskland, Østerrike og Sveits 
har bygd slike hus i mange år. Norge har også gode forutsetninger for å bygge i 
massivtre. Norge har enorme ressurser på trevirke. Målt i stående volum er det i dag 
dobbelt så mye skog i Norge som for hundre år siden. Den sterke økningen er resultat 
av en skog- og forvaltningspolitikk som har hatt som hovedmål å bygge opp 
skogressursene. Ettersom man hogger bare halvparten av tilveksten i dag, vil 
skogvolumet fortsette å øke for hvert år som går.  

Interessen for bruk og bygging med massivtre har økt betydelig de siste årene. Flere 
spennende byggeprosjekt er gjennomført og enda flere er under planlegging. 
Anvendelsesområdene for massivtreelementer er primært som etasjeskillere, tak og 
vegger, - og ikke minst balkonger og svalganger. Byggemetoden egner seg godt både 
for småhus, fleretasjes boligblokker, skoler, næringsbygg m.m1

                                                           

1 Treteknisk ved Jarle Aarstad, publisert 26.02.09 
 

. Et massivtreelement 
består av lameller som ved kryssliming i 3,5,7 eller 9 lag sammenføyes til elementer, 
og kan benyttes ubehandlet, slipt og lakkert, oljet eller malt. Elementene kan leveres 
med overflate i eik, ask, osp, bjørk og annet. 

http://www.treteknisk.no/fullstory.aspx?m=1168&amid=9921  

http://www.treteknisk.no/fullstory.aspx?m=1168&amid=9921�
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Det er i all hovedsak gran som blir mest benyttet ved fremstilling av massivtre- 
elementer, men også furu og trykkimpregnert virke brukes. Råstofforbruket vil være 
stort, og mesteparten av elementene kan produseres av lavkvalitetsvirke. Med 
lavkvalitetsvirke menes trelast som vanligvis ikke blir brukt som konstruksjonslast. 
Dette kan gjøres fordi lamellene (plankene) er sammenføyd med hverandre til ett 
element. På denne måten vil en styrkereduserende virkesegenskap på et sted i én 
lamell, bli oppveid av nabolameller som sannsynligvis har svært liten reduksjon på 
samme sted. Massivtre og treverk generelt er lett å kombinere med andre 
byggematerialer, og det er lett å bearbeide treverk på byggeplassen (tilpasninger, 
innfestinger, hulltaking for tekniske installasjoner etc.) 

Innemiljøet i et massivtrehus er godt for beboerne, kjølig om sommeren, varmt om 
vinteren. Strålingsforholdene gjør at en kan senke innetemperaturen med inntil 2 ºC1 
sammenlignet med et betonghus og likevel få samme komfort. Dette fører til at 
fyringsutgiftene går ned, og det merkes godt i lengden. Det er også utført studier på 
treverkets innvirkning på menneskers mentale helse og trivsel. Det er vanskelig å 
trekke bastante konklusjoner men noen poenger kan utledes. Mennesker foretrekker 
bruk av treverk. Videre så blir trematerialer oppfattet som naturlige, og blir 
foretrukket over andre produkter nettopp fordi det er naturlig. I tillegg senkes 
stressnivået når man er omgitt av trematerialer. 2

Gode brannegenskaper er viktig. Elementer av massivtre har god brannmotstand 
under en fullt utviklet brann. Dette da elementer av massivtre har lav 
varmeledningsevne og innbrenningshastigheten skjer relativt langsomt. Gjenværende 
trevirke bak forkullingslaget i et element av massivtre opprettholder sine stivhets- og 
fasthetsegenskaper. Med bakgrunn i dette vil konstruksjoner av massivtre kunne 
oppnå både høy klassifisering for bæreevne (R) under brann, og brannskillende 
funksjon (EI). Bæresystem med massivtrekonstruksjoner er generelt mer robuste 
med hensyn på å bevare sin bæreevne og stabilitet i en brann enn ordinære 
bæresystem i treverk med bjelker og søyler og vil ikke kollapse like fort som et bygg 
med stålkonstruksjoner. 

 

Reflekterende folier 
De nye kravene til U-verdier i bindingsverksvegger innebærer at man i praksis må ha 
en isolasjonstykkelse på 20 eller 25 cm, samtidig som lufttetthetskravene er blitt 
strengere. Dette gjelder også når det er bygd etter passivhusstandard. 

Veggløsninger med reflekterende folier er en god teknisk løsning fordi disse foliene 
vil fungere som en inntrukket dampsperre. Dette fører til at man kan bruke mindre 
                                                           

1Skogeieren nr 3 2010, publisert av Inge Jahren 
2 Treteknisk ved Anders Q. Nyrud, publisert 09.02.2010 

 http://www.treteknisk.no/fullstory.aspx?m=193&amid=12562  

http://www.treteknisk.no/fullstory.aspx?m=193&amid=12562�
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stenderdimensjoner og ved å legge elrør og andre rørføringer på varm side av damp-
sperren oppnås høyere lufttetthet. En kan oppnå varmeisolasjonsevne tilsvarende ca. 
30 mm vanlig mineralull ved å bruke reflekterende dampsperre i stedet for vanlig PE-
folie, selv når det kun er luft i hulrommet mellom den reflekterende dampsperren og 
innvendig kledning 

I taket vil en tilsvarende konstruksjon med reflekterende dampsperre gi noe dårligere 
isolasjonsevne enn i en vegg. I et tak vil bruk av reflekterende dampsperre tilsvare ca 
20 mm mineralull. Det skyldes at varmetransporten øker pga konveksjon når 
helningsvinkelen avtar. En god sammenligning er at et vindu har en høyere U-verdi 
når det er montert i et tak enn om det samme vindu er montert i en vegg. Dette 
gjelder så lenge det er varmere inne enn ute. 

Det er et stort potensiale for bruk av reflekterende folier i gulv. Varmestrømmen går 
nedover, den varme lette lufta er øverst og den kalde tyngre lufta er nederst, som gir 
stabile luftlag med liten naturlig konveksjon. Man oppnår derfor stor varmemotstand 
i hulrom ved bruk av reflekterende folier. Hvis en tar bort det meste av 
varmestrålingen med reflekterende folier står en igjen med bare ledning i 
stillestående luft. Varmeledningstallet for luft er forholdsvis lavt, ca. 0,025 mot 0,037 
W/mK for vanlig mineralull. Det betyr at selv tykke hulrom i golv i teorien kan ha 
større varmemotstand og bedre isolasjonsevne enn om hulrommet var fylt med 
vanlig isolasjon.  

I praksis er det likevel ikke så enkelt. Bærekonstruksjoner som golvbjelker vil i tillegg 
til å transportere varme ved ledning også bidra til at strålingsoverføringen i 
hulrommet øker. Bjelkene vil få en litt annen temperatur enn lufta, spesielt ved 
kantene mot det fri, noe som vil gi noe konveksjon også i hulrom i golv.  

I dagens byggemarked tilbys det etter hvert flere reflekterende produkter. Dessverre 
opptrer ikke alle aktørene like seriøst. Enkelte produsenter og forhandlere av 
reflekterende folier hevder at deres produkter med tykkelse på ca 12 mm gir en 
varmeisolasjonsevne tilsvarende 200 mm mineralull både i vegger og tak. Dette vil 
være fysisk umulig fordi varme ikke overføres bare ved stråling men også ved ledning 
og konveksjon.  

Reflekterende produkter som er bygget opp som laminat av bobleplast eller PE-skum 
med mellomliggende reflekterende folier har samme strålingsminskende virkning for 
et tilliggende hulrom som en tynn reflekterende folie. De gir i tillegg en ekstra 
varmemotstand som er omtrent like stor som det en får med et lag vanlig isolasjon 
med samme tykkelse. Eventuelle reflekterende folielag midt inne i et slikt laminert 
produkt virker bare på hulrommene i PE-skummet/bobleplasten og forbedrer 
isolasjonsevnen bare minimalt ettersom varmetransporten i hulrom som er bare 
noen mm tykke domineres av ledning i luftporene og i det faste materialet. En 
reflekterende folie klemt mellom faste materialer har minimal isolerende virkning. 
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Å bruke slike laminerte produkter av PE-skum og bobleplast i bygningskonstruk-
sjoner, med normale krav til varmeisolasjonsevne, er derfor å kaste bort penger 
ettersom en kan oppnå samme varmeisolasjonsevne med en tynn reflekterende folie 
og samme tykkelse vanlig isolasjon.  

Noen forhandlere viser også løsninger hvor slike produkter av plast og 
aluminiumsfolie er montert på kald side av bærekonstruksjonene. Det kan være en 
svært uheldig løsning hvis diffusjonssperre ikke er lagt inn ved innervegg. Ettersom 
folier av plast og aluminium vanligvis er svært damptette vil risikoen for oppfukting 
ved kondens fra innelufta være svært stor med overhengende fare for vekst av mugg- 
og råtesopp. Reflekterende folier på kald side av en konstruksjon må være 
dampåpne. I golv hvor det er liten fare for konveksjon trenger ikke folien å være 
lufttett og en kan derfor bruke perforerte folier for å få nødvendig uttørkingsevne. 1

Vakuumisolasjonspaneler  

 

Vakuumisolasjonspaneler (VIP) består av en porøs kjerne som er innpakket av en 
damp og lufttett folie. Denne folien er forseglet for at det ikke skal komme luft inn i 
kjernemateriale. Kjernemateriale er i tilnærmet vakuum. Det brukes forskjellig 
kjernematerialer og folier, men vanligvis vil ekvivalent varmekonduktivitet ligge 5-10 
ganger lavere enn vanlig isolasjon2

VIP består som beskrevet over av en porøs kjerne omsluttet av en luft og damptett 
folie. Det mest vanlige kjernematerialet er i dag pressed fumed silica. Varme-
konduktiviteten til dette materialet er 0,004 W/mK ved 1mbar som er et typisk 
trykknivå i VIP. Etter en levetid på ca 25 år vil dette tallet øke til ca 0,008 W/mK etter 
hvert som panelet blir utsatt for gasser, damper og annen slitasje. Varme-
konduktiviteten i materialet øker til ca 0,020 W/mK ved atmosfærisk trykk, f. eks ved 
punktering av folien. Fra produksjonslokalene til ferdig montert i vegg skal panelene 
bl.a. transporteres, lagres og monteres. Faren er stor for at panelene vil punktere 
underveis, og ikke minst når produktet er ferdig montert i vegg. Man må være ytterst 
forsiktig med å borre, spikre osv. i en vegg hvor VIP er installert. Det er likevel viktig å 
merke seg at selv ved punktering vil disse panelene ha nesten halvparten av 
varmeledningsevnen som konvensjonell isolasjon 

. VIP har vært på markedet i mange år allerede, 
men er først og fremst brukt i frysere til nå. I 1999 begynte sveitsiske forskere å se på 
VIP i byggrelaterte sammenhenger. Etter dette har det også blitt forsket mye på 
dette i Tyskland. I Norge er bruk av VIP foreløpig lite utbredt. 

                                                           

1 Sintef, ved Sivert Uvsløkk publisert 14.11.07 
http://www.sintef.no/Byggforsk/Nyheter/Reflekterende-folier-kan-redusere-varmetapet-i-
bygningskonstruksjoner/ 15.01.10 
2 SINTEF prosjektrapport 31 2009 Steinar Grynning “Vakuumisolasjonspaneler for bruk i 
bygninger –Egenskaper,krav og muligheter” 

http://www.sintef.no/Byggforsk/Nyheter/Reflekterende-folier-kan-redusere-varmetapet-i-bygningskonstruksjoner/�
http://www.sintef.no/Byggforsk/Nyheter/Reflekterende-folier-kan-redusere-varmetapet-i-bygningskonstruksjoner/�
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En utfordring ved produksjon av VIP er utformingen og materialkvaliteten til folien. 
Folien må ideelt sett ha en svært lav varmeledning, og en svært lav permeabilitet. 
Permeabilitet er materialets evne til å hindre diffusjon av gass og vanndamp inn i 
kjernen. Kjernens varmemotstand blir redusert ved inntrengning av gasser og 
vanndamp. De viktigste faktorene for bestemmelse av panelets levetid er nettopp 
hastigheten på gass og vanndampinntrengningen. Metallfolier oppfyller lettest kravet 
til lav permeabilitet samtidig som de har en høy varmeledningsevne, slik at kulde-
broer oppstår langs kantene av elementet. Disse kuldebroene kan faktisk øke den 
totale varmeledningen til panelet med flere hundre prosent. Bestemmelse av hva 
slags type folier blir derfor et kompromiss mellom permeabilitet og varmeledning.  

For å få til gode folier er det kommet frem til løsninger med laminerte folier. 
Laminerte folier har sjikt med metall for å få lav permeabilitet og sjikt med plast for å 
hindre høy varmeledning. Pr dags dato er det stort sett to typer laminerte folier, AF 
og MF. AF er den enkleste og består av en aluminiumsfolie på ca 8μm som er 
laminert med plastfolie på begge sider. MF, multilayer foil, består av flere lag 
plastfolie med pådampede tynne metallsjikt. Tykkelsen på metallsjiktene utgjør til 
sammen på denne type folie ca 100 nm. Dette er ca 100 ganger tynnere enn AF og 
fører til lavere varmeledningsevne og mindre kuldebrotap enn ved AF. Samtidig er 
AF-folier mer damptett enn MF-folier.1

Det vil være størst kuldebroer langs kantene av et panel. Dette fører til at panelene 
bør være relativt store, og helst kvadratisk da et kvadrat gir minst mulig omkrets av 
et areal. I en tidligere sveitsisk studie er det sett på sammenhengen mellom panelets 
tykkelse og kuldebroverdien i kantsonen. Det ble vist at kuldebroverdien er høyest 
ved en tykkelse på 10 mm

 

2

En annen utfordring ved produksjon av VIP er at kjernematerialet komprimeres og 
det vil oppstå uregelmessigheter i panelets overflate. Det er vanskelig og forutse 
nøyaktig hvor mye materialet komprimeres. Hvordan folien blir pakket på elementet 
kan også bidra til noen ujevnheter. Dette kan føre til at panelet avviker fra de 
bestemte mål som er gitt og senere føre til kuldebroer. Særdeles stor nøyaktighet 
ved produksjon og montering er kritisk ved bruk av VIP.  

, men avtar med økende paneltykkelse. En rent praktisk 
utfordring for å få optimal bruk av VIP er spesialtilpasning på byggeplassen. 
Konvensjonell isolasjon, mineralull, kan svært enkelt tilpasses hver enkelt 
bygningsdel og hulrom. Tilsvarende spesialtilpasning av VIP vil være umulig da 
panelet vil punktere og noe av hensikten med VIP forsvinner. Dette vil mest 
sannsynlig kreve spesialbestillinger, som vil være tidkrevende og fordyrende  

                                                           

1 SINTEF prosjektrapport 31 2009 Steinar Grynning “Vakuumisolasjonspaneler for bruk i 
bygninger – Egenskaper, krav og muligheter”,  
2 SINTEF prosjektrapport 31 2009 Steinar Grynning“ Vakuumisolasjonspaneler for bruk i 
bygninger – Egenskaper, krav og muligheter”,  



 

 

29 

VIP i seg selv isolerer svært godt. Men denne lave varmeledingsevnen øker når 
panelene kommer i kontakt med tilstøtende konstruksjoner. Dette skyldes at de 
tilstøtende konstruksjonene påvirker panelets kantsone og fører lettere til økt 
varmeledning. Dette betyr at man må beregne nøyaktig u-verdi i en komplett 
konstruksjon. Det kan få store konsekvenser hvis man kun går ut fra tallene til 
panelet. Som nevnt over er VIP svært sårbart overfor mekaniske påkjenninger. En 
løsning er å sette VIP inn i mer solide moduler. Modulene består av 
beskyttelsespaneler som er limt utenpå VIP. En fare ved dette er at beskyttelses-
panelene og annet festemateriell vil øke det totale varmetapet til VIP. Dette vil 
variere mellom ulike materialvalg og utforminger.  
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4. RESULTATER 
Byggene som er vurdert har et areal på 200, 270m², 300m² og 380m². 

Videre har vi hatt en befaring ved Frosta Gårdsbarnehage på 270m² som er bygd 
etter passivhusstandard. Simuleringene av energibruk er utført ved SIMIEN - 
beregninger. Målinger er utført for lavenergibygg på 200m² for å kunne trekke ut 
erfaringer ved bruk av passivhusstandard. 

 

Figur 10: Oppholdsrom ved Juberg Gårdsbarnehage på Frosta bygd etter 
passivhusstandard 

4.1 Energiberegninger 
For TEK 07 og TEK 2010 er energikravet til barnehager 140 kWh/m²år og kravet til 
kontorbygg 150 kWh/m²år. Pga manglende data fra barnehager bygd etter passiv-
husstandard har vi benyttet erfaringene og energidata fra lavenergibygget Meråker 
på 200m² (kontorbygg). 

Det ble også en simulering på hvor mye energi kontorbygget brukte ved å bygge etter 
passivhusstandard. For bygget er det benyttet massivtre som innerste sjikt på ytter-
vegg. Ved simuleringen av passivhus ble en virkningsgrad på 0,85 benyttet for 
ventilasjonsanlegget. I tillegg er de nødvendige parametrene for å beregne etter 
passivhusstandard beskrevet i kravspesifikasjonen. 
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De viktigste resultatene etter simuleringene er: 

Tabell 7: SIMIEN- resultater ved et bygg på 200m² 

 Totalt netto 
energibehov 

Totalt levert 
energi 

Krav 

TEK 07 122,9 kWh/m2år 158,9 kWh/m2år 165 kWh/m2år 
Signalbygg, 
anbefalte rammer  

63,7 kWh/m2år 82,7 kWh/m2år 100 kWh/m2år 

Signalbygg, ved 
overlevering 

80,1 kWh/m2år 104,1 kWh/m2år 100 kWh/m2år 

Signalbygg, etter 
tiltak 

72,7 kWh/m2år 94,5 kWh/m2år 100 kWh/m2år 

Passivhusstandard 49,8 kWh/m2år 58,4 kWh/m2år *15 kWh/m2år 
* oppvarming 

Erfaringene fra signalbygget som er et lavenergibygg, ville ha klart å tilfredsstille 
kravet til energiforbruk ved TEK 07 om det skulle ha vært bygget kun etter denne. 
Bygget ville da ha hatt langt dårligere U-verdier og virkningsgrader enn det har i dag. 
Man ser klart hvor mye man kan spare i energi ved å velge moderne løsninger med 
gode U-verdier og bedre virkningsgrader enn det som er anbefalt i TEK 07. Bygget 
ville med TEK 07 hatt et energibehov på 158,9 kWh/m²år. Signalbygget hadde på 
overtakelsesdato 104,1 kWh/m²år. Det som i hovedsak skiller signalbygget fra TEK 07 
ved overtakelsesdatoen var gjennomgående bedre U-verdier, bedre tetthet og 
høyere virkningsgrad på varmegjenvinner. Dette er i all hovedsak det som fører til at 
bygget reduserer sitt energibehov med 54,8 kWh/m²år. Kravet eller målet til 
lavenergibygget er å ha et energibehov under 100 kWh/m²år.  

SIMIEN- simuleringene for lavenergibygget som er sammenliknet med utførte energi-
målinger og inneklima-målinger viser at Lavenergibygg har mange utfordringer i 
planleggingsprosess og utførelsesprosess for å tilfredsstille kravet lavenergistandard.  

I tiltaksberegningen i SIMIEN, har ett lysstoffrør blitt fjernet i det minst gunstigst 
plasserte armaturet (lengst vekk fra person/pult) i kontorene. Dette er et svært 
enkelt tiltak som også bør gjennomføres for at signalbygget skal komme under et 
energibehov under 100 kWh/m²år. For høy belysningstyrke er forøvrig et problem i 
alle rom. Det anbefales å se på muligheten for å fjerne enkelte lamper/ lyspærer/ 
lysstoffrør i alle rom for å senke energiforbruket.  

Alle lamper og lysarmaturer er bevegelsesstyrt. Midt på dagen vil det være nok 
dagslys til å forsyne kontorene, slik at det anbefales å installere dagslys-sensorer i 
tillegg som kan slå av lampene når det ikke er behov. 

I tiltaksberegningene er altså følgende tiltak gjort, i forhold til byggets tilstand ved 
overtakelsesdatoen: 
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• Bedre innregulering av varmeanlegg. 

• Fjerne ett lysstoffrør/armaturer i tak i kontorer 

• Fjerne tre lamper i taket på personalrommet 

• Fjerne 2/3 av lysstoffrør/lyspærer i ganger 

Dette vil føre til at bygget vil ha et energibehov lik 94,5 kWh/m²år. Det anbefales 
likevel å etterkontrollere at belysningstyrken er tilfredsstillende etter at tiltakene er 
utført.  

I tillegg anbefales det å installere/utføre følgende tiltak:  

• Plassere temperatursensor på tilluftsiden av ventilasjonsanlegget. Dette er et 
tiltak som må gjennomføres 

• Dagslysstyring av belysningsanlegg 

I passivhussimuleringen er gjort for å se hvordan bygget ville ha taklet en eventuell 
ny passivhusstandard. Bygget ville da ha ligget langt fra kravet og man kan se her 
behovet for ny superisolasjon med svært lave u-verdier og teknisk anlegg med langt 
høyere virkningsgrader.  

For høy belysningsstyrke øker energiforbruket og ved SIMIEN- beregninger kan man 
vise hva man sparer i energiforbruk ved å ha riktig belysningsstyrke.1

4.2 Lønnsomhetsberegning 

 

Nåverdimetoden er benyttet ved lønnsomhetsvurdering og rangering av 
investeringene. Utgangspunktet for Nåverdimetoden er at alle inn- og utbetalinger 
tilbakeføres til et gitt tidspunkt. Metoden er uavhengig av hvilket tidspunkt som 
velges, men vanligvis nyttes investerings- eller beregningstidspunktet som basis. 
Dette betyr at alle inn- og utbetalinger omregnes til dagens nivå. Vi foretar med 
andre ord en nåverdiberegning (diskontering) av alle tidligere og fremtidige 
kapitalverdier. 

Energiprisen for støm, olje varierer gjennom året. Laveste energipris på strøm pr dato 
er 63,21 kr /kWh. Vi benytter derfor energipris på k= 0.6, 1.0, 1.2 og 2.0 kr/kwh i 
lønnsomhetsberegningen. Ekstrainvesteringen i isolasjon, konstruksjon og tekniske 
anlegg vil variere også ut fra flere forhold som konkurranse, markedspriser med mer. 
Byggeareal som er benyttet er på 300 m². Den økonomiske levetiden antas å være 
N=30 år og kalkulasjonsrenten er r=0,07. ref: www.husbanken.no Inntekts- og 
utgiftsforløpet fremgår av følgende skisse: 

                                                           

1 Referanse: Grepperud,Hans –Gunnar Eikeland og Hvesser Jon Morten  
”Energi og innklimaanalyse for signalbygg Meråker VGS” HiO-IU, 2010 

http://www.husbanken.no/�
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Lønnsomhetsberegning 1, 300m² k= 100 øre/kWh: 
Ekstrainvestering fra TEK10 til passivhus, 300m², 3000kr/m² I= kr 900.000,-  

Beregnet årlig energibesparelser, ∆e=140-63,8=76,2 kWh/m²år= E= 22.860 kWh/år 

Energipris     k = 100 øre/kWh 

Økonomisk levetid    N = 30 år 

Kalkulasjonsrente (stat)    r = 0,07 

Restverdi     s = 0 kr 

616.330kr- = 900.000- 283.670 = NV
 

900.000 -  
0.07

)0.07 + (1 - 1 22.860 = NV
-30

+
 

Siden nåverdien er negativ er investeringen ikke økonomisk lønnsom ved de gitte 
forutsetninger. 

Dersom kalkulasjonsrenten endres fra 7 % til 1 % vil også resultatet være negativt 
med omkring kr 310.000,- 

Jo høyere kalkulasjonsrente, jo lavere blir summen av alle fremtidige avkastninger, 
fortjenester og besparelser. 

Høy kalkulasjonsrenter påvirker med andre ord investeringenes lønnsomhet i negativ 
redning. 

Eksemplet avslører også et av de fundamentale problemer i økonomiske analyser, 
nemlig valg av parameterverdier. Tallfesting av de ulike parametre er avgjørende for 
at den økonomiske analysen skal kunne gjennomføres på en forsvarlig måte. Hvert 
element bygger på viktige forutsetninger og begrensninger vi må kjenne. 

Lønnsomhetsberegning 2, 300m² k= 200 øre/kWh: 
Ekstrainvestering fra TEK10 til passivhus, 300m², 1000kr/m² I= kr 300.000,-  

Beregnet årlig energibesparelser, ∆e=140-63,8=76,2 kWh/m²år= E= 22.860 kWh/år 

Energipris      k = 200 øre/kWh 

Økonomisk levetid     N = 30 år 

Kalkulasjonsrente (stat)     r = 0,07 

Restverdi      s = 0 kr 

Nåverdi:      kr = 267.341,- 

Med de nye forutsetningene er prosjektet svært lønnsomt. 
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Lønnsomhetsberegning 3, 300m² k= 100 øre/kWh: 
Ekstrainvestering fra TEK10 til passivhus, 300m², 946kr/m² I= kr 283.670,-  

Beregnet årlig energibesparelser, ∆e=140-63,8=76,2 kWh/m²år= E= 22.860 kWh/år 

Energipris      k = 200 øre/kWh 

Økonomisk levetid     N = 30 år 

Kalkulasjonsrente (stat)     r = 0,07 

Restverdi      s = 0 kr 

NV= 283.670-283.670=0 

Med de nye forutsetningene hvor ekstrakostnadene er 946kr/m² er prosjektet i 
balanse, dvs utgiftene er lik inntektene i 30 års perioden som er vurdert. 

Lønnsomhetsberegning 4, 300m² k= 120 øre/kWh: 
Ekstrainvestering fra TEK10 til passivhus, 300m², 1000kr/m² I= kr 300.000,-  

Beregnet årlig energibesparelser, ∆e=140-63,8=76,2 kWh/m²år= E= 22.860 kWh/år 

Energipris      k = 120 øre/kWh 

Økonomisk levetid     N = 30 år 

Kalkulasjonsrente (stat)     r = 0,07 

Restverdi      s = 0 kr 

NV= 340.202-300.000=+ kr 40.040 

Med de nye forutsetningene hvor ekstrakostnadene er 1000kr/m² er prosjektet 
positivt når energiprisen er økt til 1,20 kr/kWh. 

Har også regnet på noen andre eksempler (se vedlegg 6) 

Eks 5: Med de nye forutsetningene hvor ekstrakostnadene er 567kr/m² er prosjektet i 
balanse når energiprisen er ca 0,60 kr /kWh. 

Eks 6: Med de nye forutsetningene hvor ekstrakostnadene med isolering er 
1891kr/m² er prosjektet i balanse når energiprisen er 2,00 kr /kWh. 

Eks 7: Med de nye forutsetningene hvor ekstrakostnadene er 1418kr/m² er 
prosjektet i balanse når energiprisen er 1,50 kr /kWh. 

Ved bruk av 4% kalkulasjonsrente vil ekstrakostnadene med isolering bli lavere.  
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Figur 11: Sammenhengen ekstra isolasjonskostnader og energipris 

Figur over viser at ekstrakostnadene i isolasjon må forvares med økte energipriser. 

For Juberg gårdsbarnehage på Frosta og ved beregningene for Signalbygget i Meråker 
ser det ut for at kostnadene vil være i størrelsesorden 1500 kr/m² som gir en 
minimumsenergipris på ca 1,50 kr/kWh. Hvis energiprisen er høyere vil passivhus-
standard være lønnsom, dvs med nåverdi høyere enn 0. Dette er gitt forutsetningen 
om en kalkulasjonsrente på 7 %; dersom renten settes til 4 % er minste energipris på 
ca 1,10 kr/kWh for at prosjektet skal være lønnsomt. 
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Tabell 8: Viser budsjettert og virkelig bruk av energi for Juberg 
Gårdsbarnehage på Frosta som er bygd etter passivhusstandard 

 

 

Månedlig netto energibudsjett

Romoppvarming
Ventilasjonsvarme
Tappevann
Vifter
Pumper
Belysning
Teknisk utstyr
Romkjøling
Ventilasjonskjøling

0

460

920

1380

1840

2300

2760

3220

3680

4140

4600
[kWh]

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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Figur 12: Tetthetsmålinger som er krav og hva som er målt ved Juberg 
Gårdsbarnehage på Frosta 

I møte med Steinar Juberg om Juberg Gårdsbarnehage den 25.3.10 oppga han at det 
var 8 ansatte og 38 barn og barnehagen var på 270 m². Barnehagen var på 3,6 mål og 
4,0 mål inklusiv parkering. Bygget som er bygd etter passivhusstandard kostet 6,7 
millioner alt inklusiv. Det er lagt inn golvvarme basert på elektriske kassetter på 
16kW til oppvarming. Fra 1.1.09 tom 31.12.09 brukte Barnehagen 60.000kWh/år 
(oppgitt av S.Juberg 25.3.10) som svarer til 222kWh/m²år med prognose på 166 
kWh/m²år. Ekstra utlufting i 2 mnd ble oppgitt som årsak til økt energibruk i forhold 
til budsjett samt økt lekkasje pga mye transport av barn gjennom åpne ytterdører. I 
2010 må man forvente at energibruken blir omkring budsjettert energibehov på 
117kWh/m²år når utilsiktet ventilasjon er redusert. Til sammenlikning brukte 
Maritvold barnehage i 2009 ”rehabilitert” senest etter ”TEK07”, 159kWh/m² år.  

 Tetthetsmåling Juberg Gårdsbarnehage

Lekkasjetall:
Målt : 1,28
Krav  : 0,6

Merforbruk (beregnet i Simien): 1807 kWh
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Følgende byggekostnad er oppgitt for Juberg Gårdsbarnehage i Frosta Kommune i 
Nord- Trøndelag: 

Isolaft vegg: 1 670 kr/m² golvflate 

Ordinær belysning og el.:  1 110 kr/m² golvflate 

Vindu Nordan 3-lags: 410 kr/m² golvflate 

Ventilasjon 3200m³/h  
(11,85m³/h•m²) med ή= 0,85 og VAV:  1 390 kr/m² golvflate 

Oppvarming og VVS: 1 330 kr/m² golvflate 

Grunnarbeid: 1 670 kr/m² golvflate 

Materialer; trelast og isolasjon 50-55cm: 5 560 kr/m² golvflate 

Prosjektering, Infrastruktur, utvendig og inventar: 11 680 kr/m² golvflate 

TOTALKOSTNAD: 24 820 kr/m² golvflate 

4.3 Lønnsomhetsberegninger av 
Vakuumisolasjonspaneler (VIP) 

Pr. dags dato er det knyttet mange uløste problemstillinger ved VIP og det er 
vanskelig å få tak i slike paneler på det vanlige byggemarkedet. Det igjen fører til at 
det er vanskelig å innhente priser på selve materialet, priser på hvordan det 
monteres og bygges, og finne en total byggekostnad. VIP som isolasjonsmateriale er  i 
startgropen og vil komme på markedet etter hvert som det stilles strengere og 
strengere krav til energieffektivitet. passivhusnormen som kommer i ca år 2020, vil 
nok kreve bruk av isolasjonstyper som VIP. I dette kapittelet vil det derfor ikke være 
en kostnadskalkyle som ble utført ved reflekterende dampsperrer. Det vil tas 
utgangspunkt i en bygning, og se på besparelsen i forhold til markedspris kr/(m² 
boareal), for deretter å finne ut hvor mye VIP kan koste og fortsatt være lønnsomt. 
En stor utfordring med denne type isolasjon er det branntekniske. 

Det store potensialet ved bruk av VIP er at man kan gjøre veggene mye slankere enn 
ved kun bruk av mineralull. Det fører til at boarealet øker og markedsverdien på 
bygningen øker. I alle beregningene her er det antatt at VIP i en veggkonstruksjon gir 
i gjennomsnitt en varmeresistans omtrent fem ganger høyere enn tradisjonell 
termisk isolasjon over en gitt driftsperiode. I kalkulasjonene er det antatt et bygg på 
10x10 m med en innvendig takhøyde på 2,5 m i. I beregningene vil det være gitt 
isolasjonstykkelser på 25 cm, 35 cm og 45 cm med konvensjonell isolasjon. Ved å 
bruke VIP trenger ikke veggene å være tykkere enn 15 cm, slik at isolasjonstykkelsen 
kan reduseres med henholdsvis 10, 20 og 30 cm. Veggtykkelsesreduksjonen kunne 
med hensyn til varmeisoleringsevnen til VIP ha vært enda mindre, men en minimum 
veggtykkelse på 15 cm er valgt av bygningstekniske årsaker, bl.a. lastbærende 
egenskaper. Etter TEK 07 bygges veggen etter et U-verdi krav som blir tilfredstilt ved 
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25 cm isolasjon. Det er også relevant å ta med veggtykkelser opp mot 45 cm da dette 
antas å tilfredsstille fremtidens passivhusnorm. 

I vedlegg 2 og 3 blir det konkludert med at ved en markedspris på 15 000 kr/m 
boareal, vil det være lønnsomt og installere VIP dersom prisen til VIP ikke overskrider 
2 100 kr/m². Dette gjelder for en veggreduksjon på 30 cm. Ved å bruke VIP etter TEK 
07 med en veggreduksjon på 10 cm kan ikke kostnadene til VIP overskride 718 kr/m2. 
I beregningene er det ikke tatt hensyn til reduksjon i stenderdimensjoner, slik at den 
reelle besparelsen øker og VIP kan i utgangspunktet være dyrere enn det som er 
oppgitt. Heller ikke i denne kalkulasjonen er arbeidstid medregnet, grunnet 
usikkerhet rundt hvordan dette monteres. 
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5. DISKUSJON 
Konstruksjoner etter passivhusstandard gir meget lave U-verdier. Dette bidrar til at 
bygget bruker lite energi til oppvarming. Utfordringene er bruken av bygget. I 
barnehager vil uttilsiktet ventilasjon være relativt høy med tradisjonelle dør- 
løsninger for ytterdører. Med et bygningsskall som har lav U-verdi vil det være lite 
hensiktsmessig å benytte vannbåren golvvarme. Varmebehovet er selv ved 
dimensjonerende uteforhold på vintertid (DUT) så lavt at reguleringen en svært 
utfordrende. Små vannbårene flater innvendig er å anbefale eller at man beregner 
om ventilasjonsanlegget kan dekke varmebehovet, men dette krever 
døgnkontinuerlig drift av ventilasjonsanlegget. 

Vakuumisolasjonspaneler er foreløpig ikke på det tradisjonelle byggevaremarkedet 
og har nok fortsatt en liten vei å gå før dette kan brukes i stor skala. Det stilles store 
krav til nøyaktighet og utførelse ved VIP, for å oppnå en god effekt. Men utviklingen 
skjer raskt og det er viktig å holde seg oppdatert på fremgangen med dette 
materialet, da dette vil være svært aktuelt ved innførelse av passivhusstandard.  

Vinduene som er i markedet har lave U-verdier. Ved lavenergibygget er estimert en 
U-verdi, på glass og karm, på 0, 8 W/m2K. Dette er helt i tråd med anbefalingene som 
er gitt for å oppnå ønske om å kalle bygget et lavenergibygg eller bygd etter 
passivhusstandard. Høy kvalitet på utførelsen i byggeprosessen er kritisk for å oppnå 
tilfredsstillende passivhusstandard. 

Grunnet de lave U-verdiene i tak, vegger, golv og vindu er effektbehovet lavt, noe 
som fører til at i store deler av året holder det med mennesker og teknisk utstyr for å 
opprettholde gode innetemperaturer. Det er kun behov for en liten varmekilde når 
det er på det kaldeste. En enkel varmelist bør være å foretrekke. Resultatet ellers kan 
bli overdimensjonerte varmekilder som radiatorer. Overdimensjonerte radiatorer er 
vanskelig å innregulere, da de kun behøver å operere på de laveste effektnivåene. I 
tillegg har radiatorene en enkel form for innregulering. Radiatorene bør reguleres ut i 
fra en termostat i rommet, slik at man unngår at de står unødvendig på.  

For å senke energiforbruket er nettopp en velfungerende varmegjenvinner med 
virkningsgrad på 85 % en av de viktigste faktorene. Ved installasjon av 
varmegjenvinnere med lavere virkningsgrad enn kravet vil energibudsjettet komme 
ut av kontroll. Ved å sette sensoren i tilluften, med en konstant tilluftstemperaturen 
på 16-17 °C (ikke kjøling),vil mennesker og teknisk utstyr varme opp luften til et 
komfortabelt nivå, og radiatorer og varmebatteri i aggregatet vil fungere som 
spisslast. Dette vil være et energieffektivt system. 

LED-belysning i kombinasjon med solceller vil bidra til at bygget er selvforsynt med 
energi til belysning. Dette bør vurderes i forhold til tradisjonelle lysarmaturer som er 
koblet til det elektriske nettet. Disse bør i så fall være bevegelsesstyrt, men det 
anbefales i tillegg å styre de etter dagslysfaktor. Det er en tendens til at 
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lysarmaturene i bygg er kraftig overdimensjonert. For mye lys øker energiforbruket. 
Det anbefales derfor å se på muligheten for å gjøre dimensjomeringen mer nøyaktig. 
Det er ellers viktig å etterkontrollere at rommene har nok belysningsstyrke.  
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6. KONKLUSJON 
Passivhus er et hus som er bygget for et svært lavt energiforbruk sett i forhold til et 
vanlig hus. Passivhus er i utgangspunktet et tysk fenomen og begrep. I Tyskland 
finnes det også egne krav og sertifisering til og for passivhus.  Energinivået i et 
passivhus ligger gjerne så lavt som 25 % av vanlige hus. Energisparetiltakene kommer 
i utgangspunktet av passive tiltak som, ekstremt god isolasjon, høy tetthet og 
varmegjenvinning. 

På grunn av de lave U-verdiene for tak, vegger, golv og vindu ved bygg bygd etter 
passivhusstandard er effektbehovet til oppvarming forholdsvis  lavt, noe som fører til 
at i store deler av året er det tilstrekkelig med mennesker, teknisk utstyr og 
soltilskudd som varmekilder for å opprettholde gode innetemperaturer. Det er kun 
behov for en liten varmekilde når det er på det kaldeste, for eksempel ved 
dimensjonerende forhold. En enkel varmelist bør da være å foretrekke. Hvis ikke kan 
resultatet bli overdimensjonerte varmekilder slik som radiatorer. Overdimensjonerte 
radiatorer er vanskelig å regulere, da de i denne settingen vil operere på de laveste 
effektnivåene. Radiatorene bør reguleres ut i fra en termostat i rommet, slik at man 
unngår at de står unødvendig på. 

Pga den svært gode isoleringen ved passivhusstandard som gir ingen ubehagelig 
komfort som kjølende golv, tak og veggflater, er golvvarmesystem ikke å anbefale da 
varmebehovet ved dimensjonerende forhold er svært lavt. ”Små” varmelister 
(vannbåren) er derfor å foretrekke. Et annet alternativ kan være at oppvarmingen tas 
gjennom ventilasjonssystemet. Dette krever imidlertid kontinuerlig drift på 
ventilasjonsanlegget. Det bør også være utekompensert temperatur for 
tilluftsystemet.  

Konklusjonen er derfor at bygg bygd etter passivhus standard, er et golvvarmesystem 
unødvendig og fordyrende investering pga lavt effektbehov til oppvarming. 
Vannbårne varmelister er å anbefale. 

Belysning bør være LED da dette gir mulighet til å være selvforsynt med energi til 
belysningen. LED belysningen har også lang levetid. Energien hentes fra solceller på 
tak/vegg. 

Varmegjenvinner for ventilasjonsanlegget skal ved passivhus standard ha 
virkningsgrad høyere enn 80 %. Det finnes i dag kombisystemer med varmepumpe og 
roterende varmegjenvinner oppgitt av produsenter/leverandører med virkningsgrad 
opptil 92 %. Dette er energimessig sett en interessant løsning, men bør 
dokumenteres ved objektiv test før anvendelse. Dette systemet har også kjøling. 

Ved barnehager er det høy aktivitet gjennom ytterdører som medfører store 
utfordringer mht lufttetthet. Barnehager bør ha spesielle løsninger for inngangsparti 
for å unngå for høye infiltrasjonstap. 
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Erfaringene ved Juberg gårdsbarnehage på Frosta er som følger; Ekstrakostnadene i 
isolasjon vil være i størrelsesorden 1500 kr/m² som gir en minimumsenergipris på 1,5 
kr/kWh ved 7% kalkulasjonsrente og 30år levetid. Hvis energiprisen er høyere vil 
passivhusstandard være lønnsom, dvs med nåverdi høyere enn 0. Ved 4% 
kalkulasjonsrente og energipris på 1,5 kr/kWh vil ekstrakostnadene med 
isoleringsmateriale og konstruksjon kunne være ca 1800 kr/m² bygd etter passivhus 
standard eller sagt på en annen måte en ekstrakostnad i isolasjonsmateriale på kr 
1500 kr/m² gir lønnsomhet når energiprisen er 1,10 kr/kWh eller høyere.   

 
I møte med Steinar Juberg om Juberg Gårdsbarnehage den 25.3.10 oppga han at det 
var 8 ansatte og 38 barn og barnehagen var på 270 m². Selve barnehageområde er på 
3,6 mål og inklusiv parkering er det på 4 mål. Bygget som er bygd etter 
passivhusstandard kostet 6,7 millioner alt inklusiv. Det er lagt inn golvvarme basert 
på elektriske kassetter på 16kW til oppvarming. Fra 1.1.09 tom 31.12.09 brukte 
Barnehagen 60.000kWh/år (oppgitt av S. Juberg 25.3.10) som svarer til 222kWh/m²år 
med prognose på 166 kWh/m²år. Ekstra utlufting i 2 mnd ble oppgitt som årsak til økt 
energibruk i forhold til budsjett samt økt lekkasje pga mye transport av barn gjennom 
åpne ytterdører. I 2010 må man forvente at energibruken blir under budsjettert 
energibehov på 117kWh/m²år når utilsiktet ventilasjon er redusert og 
innetemperaturer er innjustert bedre. Til sammenlikning brukte Maritvold barnehage 
i Verdal (55barn) i 2009, rehabilitert senest etter ”TEK97”, 159kWh/m² år. Kravet i 
TEK 2010 gjeldende fra 1.7.2010 er 140kWh/m² år. Følgende Byggekostnad er oppgitt 
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Isolaft vegg: 1 670 kr/m² golvflate 

Ordinær belysning og el.:  1 110 kr/m² golvflate 

Vindu Nordan 3-lags: 410 kr/m² golvflate 

Ventilasjon 3200m³/h  
(11,85m³/h•m²) med ή= 0,85 og VAV:  1 390 kr/m² golvflate 

Oppvarming og VVS: 1 330 kr/m² golvflate 

Grunnarbeid: 1 670 kr/m² golvflate 

Materialer; trelast og isolasjon 50-55cm: 5 560 kr/m² golvflate 

Prosjektering, Infrastruktur, utvendig og inventar: 11 680 kr/m² golvflate 

TOTALKOSTNAD: 24 820 kr/m² golvflate 

Budsjettet for Juberg Gårdsbarnehage var på 15 000 kr/m². 

Utfordringene framover er å bygge gode tekniske systemer som er godt integrert i 
passivhuset. Her må det være høy fokus på ventilasjon, oppvarming, belysning og 
valg av teknisk utstyr i klasse A. Videre må vi forvente utvikling av 
konstruksjonsløsninger mht vegg, tak og gulvtykkelse.  

Anvendelse av ”NASA - teknologi”, såkalt superisolasjon gir reduserte vegger, gulv og 
tak. En utfordring er de branntekniske kravene til dette isolasjonsmateriale og 
løsningsmetode for det. 

Beregningene for lavenergibygget viser at den totale materialkostnaden for et bygg 
på 200m² bygd med konvensjonell isolasjon blir kr. 157 851. Ved å bruke 
reflekterende dampsperre i kombinasjon med redusert isolasjonstykkelse vil den 
totale kostnaden bli redusert med over kr. 26000,- til kr. 131 674. Altså en besparelse 
på 16,6 %.  

I tillegg til materialbesparelsen vil også gulvarealet bli større i og med at veggene blir 
slankere. Det er beregnet at bruksarealet øker med 2 m². Ved å anta en markedspris 
på 15 000,- kroner pr m² vil markedsverdien til bygget øke med kr. 30.000,- Ved å 
legge sammen økning i markedsverdi og besparelsen av materialkostnader vil 
byggherren spare over kr. 56.000,- ved å bruke reflekterende dampsperre. 

Disse beregningene viser at det vil være særdeles viktig å få utredet om det er riktig 
og relevant å benytte superisolasjon, dvs vakuum- isolasjon eller NASA- isolasjon i 
bygg bygd etter passivhus standard. Det vil være viktig å avdekke hvilke 
beskrankninger disse materialene har mht pris, levetid og byggeforskrifter; 
brannklassifisering med mer. Rapporten viser hva fordelene vil være med en slankere 
bygningskonstruksjon. Dette gir bla en enklere og billigere konstruksjon. 
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VEDLEGG 1, 2, 3 og 4 

VEDLEGG 1 

Kommentarer til TEK-kravene og bygningskonstruksjon, U-
verdier og effekt-/energibehov: 

Vegg 
Det vil være problematisk for treindustrien og produsere 25 cm tykke stendere. Dette 
vil føre til stort svinn av tremateriale og det vil være fordyrende i en byggeprosess og 
benytte seg av så tykke stendere. Derfor er det hensiktsmessig og benytte seg av 
mindre stenderdimensjoner for så å lekte ut. Løsninger for å ivareta kravet til U-verdi 
i vegg direkte er å benytte seg av: 

Stenderdimensjoner på 36/48 x 148 + 48x48 utlekting på begge sider.  

Stenderdimensjon på 36/48x198 + 48x48 på den ene siden av veggen.   

”Dobbelveggkonstruksjon”, en vegg bestående av 2x stenderdimensjon 36/48x123 

En positiv side ved å benytte seg av utlekting er at dampsperren kan være inntrukket. 
Da vil elektriske kabler og andre rørgjennomføringer bli lagt på den varme siden av 
dampsperren slik at dampsperren ikke punkteres. Punktert dampsperre fører til 
lavere tetthet og derav økt varmetap. 

 

 
Figur Eks på veggkonstruksjon med utlekting på en side og inntrukket dampsperre 
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Tak 
I en takkonstruksjon må man i større grad ta hensyn til konstruksjonens laststyrke. Et 
tak skal for eksempel tåle store mengder snø.  Man kan derfor ikke gå ned på 
sperredimensjonen uten å undersøke om taket vil tåle dette. I vanlige hus vil en 
takkonstruksjon bestå av sperrer med dimensjon fra 200mm og oppover. Kravet til 
bjelkens dimensjon bestemmes etter takets helningsvinkel, snømengde, lysåpning og 
om det skal være takstein, torv, shingel etc. For dimensjoner over 225mm er det 
vanlig å bruke limtre eller I-bjelker. Da de nye U-verdi kravene blir tilfredstilt først ved 
300 mm vil det være hensiktsmessig å bruke I-bjelker. Disse må riktignok 
spesialbestilles, men det blir en billigere totalløsning. Et eksempel som ivaretar takets 
U-verdi krav på 0,13 W/m2K direkte uten omfordeling er 350 mm I-bjelke hvor hele 
hulrommet fylles med isolasjon, dampsperre påmonteres på undersiden. Vindsperre 
monteres på I-bjelkene. Taktro fores opp minimum 50 mm for å gi god lufting.  

 
Figur Eks på takkonstruksjon med I-bjelke,dampsperre, vindsperre, foring og taktro 

Gulv 
Det er flere måter og bygge et gulv på. De fire vanligste gulvkonstruksjonene er: 
gulvet ligger direkte mot grunn, gulvet er i det fri/ stubbeloftskonstruksjon, gulvet 
ligger under bakkenivå og gulvet ligger mot uoppvarmet rom. Et gulvs U–verdi krav er 
0,15 W/m2K, uavhengig av konstruksjonsmetode. Denne U-verdien er et 
gjennomsnitt av gulvets U-verdi. Varmetransporten er høyere langs kantene enn den 
er midt på gulvet. Generelt sett vil økende bredde på bygningen gi mindre 
isolasjonstykkelser, mens økende lengde/breddeforholdet (for et gitt areal) vil gi 
økende isolasjonstykkelser. Det vil si at varmeisolasjonsmessig er en kvadratisk 
bygningsform mer fordelaktig enn lange og smale bygninger. Store bygninger vil 
generelt sett gi mindre isolasjonstykkelser i bakken enn små bygninger. Dette er fordi 
store bygninger har større arealandel som ligger lengre fra ytterveggen, og som 
dermed gir bedre varmemotstand. For å beregne nøyaktig U-verdi må en også ta 
hensyn til grunnforholdene. Gulv som ligger direkte mot fjell har en høyere 
varmetransport enn gulv som ligger på leire. Ofte er tabellverdier oppgitt for gulv 
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som ligger på sand/grus. Sand/grus har en varmeledningsevne som ligger mellom fjell 
og leire 

 

 

For å oppnå kravene i TEK 07 ved et gulv som ligger isoleres gulvet med EPS 
(ekspandert polystyren) eller XPS (styrofoam). EPS har i de fleste tilfeller tilstrekkelige 
egenskaper (trykkfasthet, fuktopptak o.l.) i gulv på grunnløsninger mens XPS er en 
HKFK-fri skumplastisolasjon for frostsikring og isolering av fundamenter og 
ringmurer, isolering av gulv på grunnen og utvendig isolering av kjellervegger. 

Beregning av U-verdi må gjøres fra bygg til bygg avhengig av lengde/breddeforhold, 
grunnforhold og om bygget er stort eller lite. Uansett legges et isolasjonslag av 
polystyren (EPS eller XPS) på terrenget. Terrenget må være drenert og avrettet. 
Deretter påstøpes betong på isolasjonen. Ved et bygg med bredde 8 m og lengde 12 
m hvor grunnforholdet er sand og grus må det isolerende materialet ha en tykkelse 
på minst 200mm. *[5] 

U-verdier 
U-verdien, eller varmegjennomgangskoeffisienten er en verdi en bruker til å anslå 
materialers varmeisolerende evner og er nødvendige for beregning av effektbehov. 
U-verdien måles i W/m2K og angir den mengde varme som pr. tidsenhet passerer en 
kvadratmeter av konstruksjonen ved en temperaturforskjell på én grad mellom 
konstruksjonens to sider. U-verdien regnes ut ved hjelp av å legge sammen 
varmemotstanden (R) i de ulike sjiktene i bygningsdelene samt varmemotstanden 
ved innvendig og utvendig overflate. U-verdien er da lik 1/R. *[13]: 

 

Det vil si at høy varmemotstand i bygningsdelen gir lav U-verdi. Høye verdier angir 
stor varmeledning og dårlig isolerende evne. Det er svært viktig at beregningene for 
U-verdien er basert på det samme grunnlaget. U-verdier kan for eksempel oppgis for 

Figur Eks på gulvkonstruksjon 

http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Varmeledning&action=edit&redlink=1�
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et vindu for bare glasset, eller for glass med karm. Dette kan gi en betydelig forskjell. 
U-verdi har tidligere blitt kalt K-verdi. En enkel vindusrute har en U-verdi på ca 5 
W/m²K, tolags glass har typisk U-verdi på 1,1 W/m²K til 1,4 W/m²K, mens et trelags 
vindu fylt med edelgass og med isolert karm kan ha U-verdi rundt 0,7 W/m²K. 
*[14]*[15]. 

Effektbehov 
Effektbehovet angir hvor mye effekt som behøves for å opprettholde en gitt 
innetemperatur ved DUT, dimensjonerende utetemperatur. DUT er i praksis høyeste 
(sommertemperatur) og laveste (vintertemperatur) middeltemperatur over 3 døgn 
for en gitt periode. Oftest brukes normalperioder som 1961–1990. I 
effektbehovsberegninger brukes forskjellen mellom laveste (vinter) DUT og anbefalt 
innetemperatur. Effektbehovet brukes som underlag for å dimensjonere 
varmeanlegget. Effektbehov er sammensatt av tre ledd. Effekt for å dekke 
varmestrøm gjennom begrensningsflatene (transmisjonstap), oppvarming av 
utilsiktet inntrengning av uteluft (infiltrasjonstap) og effekt for å dekke oppvarming 
av ventilasjonsluft (ventilasjonstap). 

Transmisjonsvarmetap 
Transmisjonsvarmetapet er varmetapet som skjer i et rom gjennom bygningsdeler 
som yttervegger, vinduer, golv og tak. 

[W] (Formel 2) 

Un = Varmegjennomgangskoeffisient for flate nr. n, [W/m2K] 

An = Areal av flate nr. n, [m2] 

ΔT = Temperaturdifferanse over bygningsdelen, [K] 

*[16] 

Infiltrasjonsvarmetap 

Infiltrasjonstap skyldes kald luft som trenger inn i bygningen og som dermed må 
varmes opp: 

 (Formel 3) 

C  = Varmekapasitet til luft, C = 0,35 Wh/(m3K) 

ni   = Antall luftvekslinger [h-1] pga infiltrasjon 
V    = Bygningens/rommets netto volum [m3]  

ΔT = Differansen mellom temperaturen [°C] inne og ute. 

http://no.wikipedia.org/wiki/1961�
http://no.wikipedia.org/wiki/1990�
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*[17] 

Ventilasjonsvarmetap 
Ventilasjonstap skyldes tap av varme gjennom ventilasjon/utbytting av luft i boligen 

  (Formel 4) 

C  = Varmekapasitet til luft C =0,35 Wh/(m3K)  

L  = Tilført uteluftmengde [m3/h] gjennom ventilasjonssystemet . 

η = Varmegjenvinnerens temperaturvirkningsgrad.  

ΔT  =Differansen mellom temperaturen [°C] inne og ute. 

*[18] 

Totalt effektbehov 

Φ = Φt+ Φi+ Φv 

Inneklimaparametre 
Karbondioksid (CO2) er en fargeløs og luktløs gass som er et forbrenningsprodukt fra 
stoffskiftet til levende organismer. Innendørs er mennesker selv den viktigste kilden. 
Når mennesker puster, skilles CO2 fra stoffskiftet (forbrenningen) inne i oss gjennom 
det ”brukte” blodet vårt ut gjennom lungene og utpusten, mens oksygen (O2) fås fra 
den friske luften vi har pustet inn. 

Hvert voksent menneske skiller ut omtrent 12 liter CO2 i timen ved stillesittende 
arbeid. Høye konsentrasjoner av CO2 i et rom med mennesker forteller at luftskiftet 
er dårlig i forhold til belastningen. Der det er mange mennesker, kan 
konsentrasjonen av CO2 stige raskt ved dårlig luftskifte og øker ved økning av antall 
personer og deres fysiske aktivitetsnivå.  
 

Samtidig vil konsentrasjonen av andre luftforurensninger som kjemiske avgassinger 
og svevestøv, fukt og i noen tilfeller bakterier og virus også stige, men langsommere 
enn CO2. 

Med stigende CO2 merkes først og fremst kroppslukt og andre luktende gasser mer 
og mer. Sjenerende kroppslukt merkes av de fleste ved 1500 ppm. Økende 
konsentrasjoner av andre forurensninger avsløres ikke med luktesansen, men kan 
virke på oss på forskjellig vis. 

Høye konsentrasjoner av CO2 betyr ”dårlig luft” og betyr krav om bedre ventilasjon 
(høyere luftomsetning med tilførsel av friskluft). 
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I seg selv er CO2 ikke giftig annet enn i ekstremt høye konsentrasjoner (over 9000 
mg/m3).  Høye konsentrasjoner av CO2 fører først og fremst til 
konsentrasjonsvansker og synkende velvære. 

Norm: 1800mg/m3 eller 1000ppm. 

I inneklimasammenheng er CO2 er benyttet som indikator for luftkvaliteten i et rom. 
Uteluft/friskluft er nivået på CO2 i størrelsesområdet 350- 430. 

*[27] 

Temperatur 
Lufttemperatur er sammen med middelstrålingstemperaturen og lufthastigheten de 
viktigste klimafaktorer for kroppens varmebalanse. Middelstrålingstemperaturen er 
gjennomsnittet av temperaturen på alle flatene i rommet (f.eks. vinduer, 
yttervegger). 

Et godt mål for opplevd temperatur er operativ temperatur som er en 
sammenveining av lufttemperatur og middelstrålingstemperatur. 
Middelstrålingstemperaturen kan måles tilnærmet riktig ved hjelp av et 
globetermometer. Operativ temperatur beregnes ut fra lufttemperatur og 
middelstrålingstemperatur, eller måles direkte ved hjelp av ulike spesialinstrumenter. 

Et eksempel som viser behovet for å måle operativ temperatur kan være en kald 
vindusflate like ved kroppen som gir følelse av trekk. Dette skyldes at varmestråling 
alltid går fra et varmere til et kaldere område, i dette eksempelet fra kroppen mot 
vinduet. 

Et annet begrep av betydning for komforten er temperaturgradienten, dvs. 
temperaturforskjellen i de ulike deler av rommet. Særlig viktig er den vertikale 
temperaturgradienten, som temperaturforskjellen mellom hode- og ankelhøyde. Det 
anbefales lufttemperatur under 22 °C, avhengig av aktivitet [28]. 

Lufthastighet og luftmengder 
Lufthastigheten har innvirkning på inneklimaet. Men ofte ikke i så stor grad som 
andre faktorer. Vi kan ha høy lufthastighet og likevel ha komfortable romforhold, hvis 
temperaturen bare er høy nok. Vi har en øvre grense for hvilken lufthastighet vi kan 
ha i oppholdsrom. Dette for å unngå klager på ”trekk”. Vanlig trekkgrense er satt til 
0,15 m/s.  

Ved siden av lufthastighet er turbulensintensiteten viktig. Turbulensintensiteten er 
standardavviket på lufthastigheten i forhold til middelhastigheten. Ved stillesittende 
arbeid er det 30-50 % turbulensintensitet. 

*[29], *[30] 
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Når man skal beregne luftmengder og ventilasjonsberegninger er det viktig å ta 
hensyn til lukt i tillegg til de mer vanlig inneklimaparametrene. Dårlig lukt som 
oppstår i lokaler skyldes ofte til dels avsondringer og fordunstringer fra det 
menneskelige legeme. Men også avdunstninger fra byggematerialer, møbler, 
vaskemidler og lignende. Det kan også komme dårlig lukt fra deler i f. eks 
ventilasjonsanlegget som motorer, reimer, luftfuktere og lignende. Det er gjort mye 
forskning på lukt fra mennesker. 

For å kunne beregne med lukt som kriterie benyttes ofte begrepene Olf og Pol. 

1 olf (olf av olfactus = luktesans) er avgivelsen av luktstoffer fra en standardperson. 
Det er en person som arbeider på kontor og lignende, sittende stille og med en 
normal god hygienisk standard. 

1 decipol er den opplevde forurensningen i et rom med en standardperson som 
ventileres med 10 l/s uforurenset luft (1decipol=0,1pol). 

*[31] 

I NS 3031 stilles det krav til ventilasjonsbehov. For et kontorbygg er det vanlig å 
kalkulere med 7 l/s for en stillesittende person. I tillegg må man ta høyde for 
materialenes emisjon. I signalbygget er det blitt benyttet lavemitterende materialer. 
Lavemitterende materialer krever 0,7 l/sm² i følge NS 3031. Nedenfor følger et 
eksempel på luftbehovsberegning. Eksempelet tar for seg et kontor på 10 m2, med 
lavemitterende materialer og en stillesittende person.  

Eks kontor: 

Personbelastning: 

1person/10 m2×7 l/s =0,7 l/sm2 

Materialbelastning + personbelastning: 

0,7 l/sm2+0,7 l/sm2=1,4 l/sm2 

1,4 l/sm2 × 10m2 × 3,6 =50,4m3/h 

Relativ luftfuktighet 

Relativ luftfuktighet (RH – relative humidity) defineres som forholdet mellom 
partielltrykket til vanndamp i en gassblanding av luft og vann, og vanndampens 
metningstrykk ved en viss temperatur. Relativ luftfuktighet er da prosentandel av 
vann i luften. Fuktigheten er et mål på vanndamp i luft. 

Kald luft som har mindre avstand mellom molekylene kan ikke holde like mye vann 
som varm luft. Relativ luftfuktighet vil være høyere for kald luft enn for varm luft når 
volumet er det samme. 
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Ved for tørr luft kan vi få problemer med tørr hals og hudpåvirkninger. Astma, allergi 
og åndedrettsplager øker også ved synkende fuktighet. Er fuktigheten i et rom lav vil 
mange anbefale luftbefuktning. Samtidig som for tørr luft kan gi plager, er ofte ikke 
luftbefuktere i dag anbefalt. Disse kan fort gi grobunn for sopp og bakterier. 

Har vi derimot høy relativ fuktighet kan vi fort få problemer som kondens på vinduer 
og stor fare for råte i treverk. Fuktighet kan også føre til oppmykning av lim og plast, 
som kan føre til vond lukt. Fuktig luft gir økt emisjon fra de fleste materialer. Dette er 
grunnen til at byggforeskriftene inneholder mye informasjon om drenering, tetting 
og utførelse. 

RF fastsettes ikke pga årsvariasjonene, men man ser at RF bør ligge på 40-60 %. 

*[32]*[33] 

Støv 
Inneluft inneholder ofte mer støv enn uteluft. Det er ulike partikkeltyper i inne- og 
uteluft. Uteluft inneholder typisk sotpartikler, mens inneluft inneholder typisk 
tekstilpartikler. Dette er da mye av grunnen til at renholdet inne bør være mer 
omfattende enn kun filtrering av uteluft, selv om også dette er en viktig del for 
bevaring av et godt innemiljø. 

Eksempler på typer støv: 

Biologisk støv: Kommer fra levende organismer. Ofte allergifremkallende. 

Syntetisk støv: Kommer fra plast, syntetiske fibre osv 

Organisk støv: Kommer fra sement, sot osv 

Støvpartikler større enn 10-20 µm er de som blir tatt opp i nesen, støv mindre enn 5 
µm kan komme ned i bronkiene og støv mindre enn 1 µm kan komme ned i 
lungeblærene. Hovedårsaken til at støv kan være så forstyrrende for kroppen vår er 
at støvkornene bærer med seg stoffer som kan forandres til enten syre eller lut ved 
kontakt med bla slimhinner i kroppen. 

Åpen mineralull (MMMF – Man Made Mineral Fibers) kan avgi sterkt irriterende støv. 
Mineralull brukes noen ganger åpent over himlingsplater ol. Dette støvet drysser så 
ned. Deretter blander det seg med annet støv. Partiklene er i utgangspunktet for 
tunge til å fly ved lette luftstrømmer. Men en kan fort komme i direkte kontakt med 
det. Det kan da være veldig ubehagelig for øyne og slimhinner. Mineralull er også en 
vanlig grunn til at luften inne føles ubehagelig tørr. 

Folkehelseinstituttet og Statens forurensningstilsyn har utarbeidet anbefalinger med 
utgangspunkt i faren for helseskader: *[34] 
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Konsentrasjonen av PM10-svevestøv bør ligge under 35 µg/m3 per døgn. *[34] 

Konsentrasjonen for PM2,5-støv bør ligge under 20 µg/m3 per døgn. *[34] 

Grenseverdien for ultrafint støv størrelse 0,02-1µm: 3100 pt/cc. *[35] 

Deponert støv på ulike flater måles med en klebrig tape. En får da en referanseverdi 
som en kaller for støvdekkeprosent. 

Skandinavisk Bio-medisinsk institutt opererer med følgende grenseverdier: 
Personnære flater, maks: 1% støvdekke 

Inventar, maks: 1,5% støvdekke 

Harde gulv, maks: 2% støvdekke 

*[36],*[37] 
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VEDLEGG 2 

Kostnader for konstruksjoner 
For å finne ut av hvor mye man kan spare ved å bruke reflekterende dampsperre i 
kombinasjon med vanlig mineralull, ble det tatt utgangspunkt i et tenkt bygg med 
saltak. Dette bygget er 8m bredt, 12 m langt, 6m høye vegger, og taket har en 
helningsvinkel på ca 37 °slik at taket er 5 m bredt på hver side.  Dette bygget skulle så 
tilfredsstille kravene i TEK 07. Først ble kostnadene for å bygge med konvensjonell 
isolasjon beregnet for så å beregne kostnadene med reflekterende dampsperre. I 
kostnadsberegningene er det ikke tatt hensyn til inner- og ytterpanel, gipsplater, hva 
slags type taktekking osv. Det er heller ikke tatt hensyn til vindus- og døråpninger, 
andre utsparinger og detaljer, eller større lastbærende konstruksjoner. Det er kun 
tatt hensyn til den isolerende delen av konstruksjonen. Denne kalkylen tar 
utgangspunkt i materialpriser for januar 2010 på XL-bygg Asker trelast og Isopluss. 
Prisene er inklusiv mva uten rabatter. Ved store bestillinger er det vanlig å få noen 
rabatter, slik at den reelle besparelsen kan variere. Det er viktig å presisere at det 
ikke er undersøkt om det vil kreve andre større bærende konstruksjoner ved å 
benytte mindre dimensjoner på taksperrer og stendere. Dette kan også føre til at 
besparelsen kan variere.  Denne kalkylen tar heller ikke hensyn til arbeidstid. 
Tømrerfirma Brødrene Hvesser AS ble kontaktet og de mente at det ikke ville være 
stor forskjell i tidsbruk på de forskjellige konstruksjonsmetodene. Derfor er det ikke 
tatt hensyn til arbeidskostnader. 

Ytterveggen består av: 

23x48 utlekting 

Asfaltimpregnert vindsperre 

48x198 Stender 

48x48 utforing 

Dampsperre (Ikke inntrukket som vist på figur 2) 

Isolasjon 

Takkonstruksjonen består av 

Asfaltimpregnert vindsperre 

350 mm I-bjelke 

Innvendig dampsperre 

Isolasjon 
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I beregningene ble kostnadene for en langvegg funnet, deretter dividert på arealet av 
langveggen, for så å multiplisere med det totale veggarealet. Under takberegningene 
ble kostnadene for å bygge en side av taket funnet, deretter dividert på arealet av 
siden, for så og multiplisere med det totale takarealet. 

For å beregne kostnadene ved bruk av reflekterende dampsperre ble Isopluss 
kontaktet. Dette er en distributør av reflekterende dampsperrer i Norge. De oppgir at 
ved å følge deres anvisninger, kan man gå betraktelig ned på stender og 
taksperredimensjoner, men samtidig opprettholde kravene i TEK 07.  Produktene de 
anbefaler for dette tenkte bygget er YBS breather foil, YBS Airtec Double og YBS 
SuperQuilt. Breather foil er en ekstra folie man monterer horisontalt på utsiden av 
vindsperren, Airtec Double fungerer som en dampsperre på den varme siden av 
veggen. SuperQuilt brukes i tak.  Den er dyrest, mest komplisert og har best 
varmemotstand av de tre.  Det er likevel svært nødvendig siden varmetransporten 
øker når helningsvinkelen avtar.  

For å ivareta U-verdi kravet i yttervegg med reflekterende dampsperre må 
veggkonstruksjonen bestå av: 

 
Figur Isopluss' anvisninger om bruk av ref. damsperre på yttervegg 

23x48 utlekting 
YBS breather foil, ekstra vindtetting som reflekterer varme 
Asfaltimpregnert vindsperre 
48x148 stender 
Isolasjon 
23x48 utlekting 
YBS Airtec double, reflekterende dampsperre 
23x48 utlekting 
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Figur: Isopluss' anvisninger om bruk av ref.dampsperre i tak 

Dette er en veggløsning som ivaretar kravene i TEK 07. Det stilles likevel et 
spørsmålstegn ved å ha en folie på utsiden av veggen i tillegg. Denne skal bidra med å 
senke veggens U-verdi, men normalt er det svært negativt å ha et tett sjikt på hver 
side av en vegg. Dette kan føre til fukt/mugg/ råteskader.  Distributøren oppgir at ved 
ikke å tape skjøtene vil ikke dette være et problem. De hevder også å ha 
sertifiseringer og godkjenninger på at dette er en god løsning.   

For å ivareta U-verdi kravet i tak med reflekterende dampsperre må 
takkonstruksjonen bestå av: 

23x48 utforing 

YBS SuperQuilt 

23x48 utforing 

48x198 Taksperrer 

Isolasjon 

Asfaltimpregnert vindsperre 

For å finne den totale byggekostnaden ble den samme prosedyren fulgt, som ved 
kostnadsberegning av konvensjonell isolasjon. 

Den totale materialkostnaden for dette tenkte bygget ved å bruke kun konvensjonell 
isolasjon blir kr. 157 851,47. Ved å bruke reflekterende dampsperre vil den totale 
kostnaden bli redusert med over kr. 26000,- til kr. 131 674,35. Altså en besparelse på 
16,6 %.  
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I tillegg til materialbesparelsen vil også gulvarealet bli større i og med at veggene blir 
slankere. Det er beregnet at boarealet øker med 2 m2. Ved å anta en markedspris på 
kr. 15 000,-/m2 vil markedsverdien til bygget øke med kr. 30.000,- Ved å legge 
sammen økning i markedsverdi og besparelsen av materialkostnader vil byggherren 
tjene over kr. 56.000,- ved å bruke reflekterende dampsperre. 

Besparelse av 
isolasjonskostnad 

        

Vegg reduksjon Isolasjonsareal Isolasjonsbesparelse     

30 90   20019,6 kr/m² 

20 90   13320 kr/m² 

10 90   7057,8 kr/m² 

 

Total 
besparelse/inntjening 
ved bruk av VIP 

    

      

Vegg reduksjon     

30 189219,6 kr 

20 127320 kr 

10 64657,8 kr 

   

Maksimal pris for VIP       

Veggreduksjon [cm]     

30 2102,44 [kr/m²] 

20 1414,67 [kr/m²] 

10 718,42 [kr/m²] 
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VEDLEGG 3 

Lønnsomhetsberegning ref. dampsperre 
Aktuelle Materialtyper og kostnader   

     

48x198 36,45 kr/m 

48x48 18,98 kr/m 

23x48 9,98 kr/m 

48x148 27,63 kr/m 

Dampsperre 17,36 kr/m² 

Vindsperre 57,52 kr/m² 

350 mm I-bjelke 80 kr/m 

200mm isolasjon 148 kr/m² 

150mm isolasjon 111,22 kr/m² 

50mm isolasjon 39,21 kr/m² 

350mm I-bjelke isolasjon 259,22 kr/m² 

Ref. dampsperre i vegg 22,43 kr/m² 

Ref. dampsperre i tak 100,67 kr/m² 

Ekstra ref.vindsperre 18,63 kr/m² 

 

Veggkonstruksjon konvensjonell Isolasjon 

     

Materialtype Mengde Materialpris [kr] 

48x198  191 6961,95 

48x48  130 2467,40 

23x48 144 1437,12 

Dampsperre 72 1249,92 

Vindsperre 72 4141,44 

200mm isolasjon 64,2 9501,60 

50mm isolasjon 64,2 2517,28 

     

Totalpris [kr]   28276,71 

Kvadratpris [kr/m²]   392,73 
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Takkonstruksjon konvenjonell isolasjon 

     

Materialtype Mengde Materialpris 

21 I-bjelker à 5m 105 8400,00 

Vindsperre 60 3451,20 

Dampsperre 60 1041,60 

I-bjelkeisolasjon 54,75 14192,30 

     

Totalpris [kr]   27085,10 

Kvadratpris [kr/m²]   451,42 

 

Veggkonstruksjon med ref. damsperre 

     

Materialtype Mengde Materialpris 

48x148 191 5277,33 

23x48 (innside) 211,5 2110,77 

23x48 (utside) 144 1437,12 

150mm isolasjon 64,2 7140,32 

Vindsperre 72 4141,44 

Ref.damsperre vegg 72 1614,96 

Ekstra ref.vindsperre 72 1341,36 

     

Totalpris [kr]   23063,30 

Kvadratpris [kr/m²]   320,32 
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Takkonstruksjon med ref. 
dampsperre 

  

     

Materialtype Mengde Materialpris 

48x198 105 3827,25 

Vindsperre 60 3451,2 

Ref.damsperre 
tak 

60 6040,2 

200mm isolasjon 55 8140 

23x48 210 2095,8 

     

Totalpris [kr]   23554,45 

Kvadratpris 
[kr/m²] 

  392,57 

 

Totalpris for å bygge hele bygget   
Antall m² vegg 264 
Antall m² tak 120 
  
Konvensjonell isolasjon   
Pris veggkonstruksjon 103681,28 
Pris takkonstruksjon 54170,19 
Totalpris 157851,47 
  
Konstruksjon med ref dampsperre   
Pris veggkonstruksjon 84565,45 
Pris takkonstruksjon 47108,90 
Totalpris 131674,35 
 

 

Besparelse ved å bygge med reflekterende dampsperre [kr] 26177,12 
Prosentvis besparelse     16,58 
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Økning av 
gulvareal 

                

           
Innvendig lengde konvensjonell 
isolasjon [m] 

11,
5 

 Innvendig lengde reflekterende 
dampsperre [m] 

11,
6 

Innvendig bredde konvensjonell 
isolasjon [m] 

7,5  Innvendig bredde reflekterende 
dampsperre [m] 

7,6 

Areal [m²]   86,
25 

 Areal 
[m²] 

  88,
16 

           
Økning av 
areal [m²] 

    2           
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VEDLEGG 4 

U-verdier 

Vegg 
Materiale Lengde, 

[m] 
Sum   Materiale Lengde, 

[m] 
Sum 

         
Losholt %     Isolasjon  % 
Massivtre 0,35 4,487179  Massivtre 0,1 1,28 
Utvendig 
kledning 

 0,08  Rockwool 0,25 7,14 

Inn og utv  0,17  Inn og utv  0,17 
TotR  4,737179  Utvendig kledning 0,08 
TotU  0,211096  TotR  8,67 
     TotU  0,11534025 
         
       Bunnsvill  % 
       Minerralull 0,05 1,38888889 
       Polystyren 0,2 5 
       Treverk 0,1 0,83333333 
       Inn og utv  0,17 
       TotR  7,39222222 
       TotU  0,13527732 
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Utregning av u-verdi for vegg         
       
       
Vegg       
Plan 0 Lengder Høyder  Kvadratmeter vegg  
 17,9 3,4  60,86   
 7 3,4  23,8   
 18,2 3,4  61,88   
Tot    146,54   
Plan 1       
 17,9 3,65  65,335   
 7 3,65  31,675 1,75 7 
 18,2 5,4  98,28   
Tot    195,29   
       
Tot plan 0+1       237,262     

 

 Ant Bredde Høyde  Kvadratmeter vindu 
Plan 0 16 2,2 0,91  32,032  
       
Plan 1 8 2,2 2,09  36,784  
 2 0,7 2,09  2,926  
 1 1,5 2,09  3,135  
 1 2,7 2,09  5,643  
       
Tot plan 
0+1 

        80,52   

 

For hvert vindu er det 0,12m med losholt 
 Ant Høyde Tot 
  28 0,12 3,36 
    
    
"Bunnsvill"    
 Lengder tot plan 0 43,1  
 Høyde "Bunnsvill" 0,48  
 Tot "Bunnsvill" 20,688  
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Prosentinndeling vegg, del av vegg (vegg minus vindusareal) Uverdi 0,1178178 
       
Vegg 0,90797137      
Losholt 0,01285829      
Bunnsvill 0,07917033      
Tot 1      
 

Gulv           

Areal 1 49,6   Verdi 1 2,2 
Areal 2 75,2   Verdi 2 6 
Areal 3 11,2   Verdi 3 8,4 
        
Polystyren 0,2 5     
Parkett 0,025 0,125     
Betong 0,1 0,05882353     
Dampsperre 0,05     
        
TotR  5,23382353     
        
U1 0,13452028      
U2 0,08901689      
U3 0,073347      
        
U1*a1+u.. 14,187762      
U= 0,11932178         
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Tak 
Del 1 

0,12           

Del 2 0,88       
         
Massivtre 0,35 4,48717949  Mineralull 0,35 9,72222222 
Tre 0,05 0,41666667  Taktro  0,08 
Papp  0,03  Gips  0,06 
Taktro  0,08  Dampsperre 0,05 
Vindsperre  0,03  Papp  0,03 
Gips  0,06  Vindsperre  0,03 
Dampsperre 0,05  Inn og ut  0,17 
Inn og ut  0,17      
TotR1  5,32384615  TotR2  10,1422222 
TotU1  0,18783413  TotU2  0,09859772 
         
U= 0,12430609           

 

Lamdaverdier  
Massivtre 0,078 
Treverk, furu 0,12 
Mineralull 0,036 
Polystyren 0,04 
Betong 1,7 
Parkett 0,2 
Usikkerhertspåslag 0,015 
R-faktorer  
  
Himling 0,06 
Utvendig kledning 0,08 
Innv og utv 0,17 
Taktro 0,08 
Dampsperre 0,05 
Papp og v.s. 0,03 
Gips 0,06 
Luftet taktro 0,08 
Rockwool, 250mm 7,14 
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Forklaring til U-verdiutregninger:Her presenterer vi metoden vi har benyttet for 
utregningen av u-verdier, hvilke forutsetninger vi har gjort og hvordan vi har benyttet 
oss av kildene. Ref: ”Vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer av Leif I Stensaas”. 

U-verdiutregningene er basert på informasjon hentet fra ”Vannbaserte oppvarmings- 
og kjølesystemer av Leif I Stensaas”. 

Lamdaverdiene er hentet fra tabell nr 2,3 på side 10 i Stensaas samt en 
internettkilde*, R-faktorene er hentet fra tabell 2,5 side 11 i Stensaas og usikkerhet 
samt innvendig/utvendig varmemotstand er hentet fra side 10 i Stensaas. 

U-verdiberegningene for gulv er basert på side 12-15 i Stensaas’ ”Vannbaserte 
oppvarmings- og kjølesystemer. Verdiene som er kalt ”Verdi” i tabell er hentet fra 
tabell 2.7 og multiplisert med 2 (dette etter Stensaas’ metode). Arealene er utregnet 
med hensyn på tabell 2.7 i forhold til gulvarealets avstand til yttervegg. 

U-verdiberegningene i veggen er basert på u-verdier oppgitt av produsenten 
Rockwool*2. Det er her valgt å benytte massivtre sammen med rockwool sin 
systemplate som en felles oppgitt verdi, men for eksempel i tak er massivtre oppgitt 
med egen lambda.* 

Vi har valgt å dele veggen opp i tre deler: ”Isolasjon” som representerer den største 
delen som hovedsakelig består av massivtre og rockwool sin systemplate, ”Bunnsvill” 
som representerer den nederste delen av veggen – utelukkende i Plan 0 og ”Losholt” 
som er et spikerslag i massivtre som gjentas over og under hvert vindu. Hver av 
delene har sin u-verdi som igjen multipliseres opp med prosentandel vegg de 
representerer. 

Hvilke materialer og tykkelse på sjiktene er hentet fra tegningene av Meråker skole. 
Det er hovedsakelig benyttet snittegningen med navn A-A-A-DE019. 

I tabellene over er ikke alle verdier navngitt. Lengdene for aktuelle materialer er 
notert med en viss lambda i kolonnen etter materialet, og i den tredje kolonnen er 
lambdaverdien markert. 

I tilegg er følgende forutsetninger gjort for utregningene: 

• Vi forutsetter at tegningene vi fikk overlevert ved prosjektstart er riktige og 
representative for bygget. 

• Vi har fortutsatt at u-verdien til gulvet beregnes etter materialene som 
tegningene viste. Det har her blitt diskutert ulike løsninger. Men vi mener at 
u-verdien som er beregnet er representativ for bygget. 

• Vi har også forutsatt at verdiene for grunnen (verdier i tabell 2,7 som igjen er 
multiplisert med 2) er representative for grunnen på Meråker. 
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*(lambda kun for massivtre, se http://www.naturligbyggeri.no/tema/Isolasjon.html) 

*2(lambda for massivtre sammen med sy7stemplate, se 
http://www.rockwool.no/systemer/flex+systemvegg/u-verdier) 

 

http://www.naturligbyggeri.no/tema/Isolasjon.html�
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Tegning for utregning av U-verdi, vegg og gulv. 
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VEDLEGG 5  

Værdata 
 

 
 

 
Snittet for året beregnes til 

 = 3,3 

Snittet for året er + 3,3 °C. 
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VEDLEGG 5 
Tabell viser lønnsomhetsberegningen ved endret lønnsomhetsfaktorer. 

 
LITTERATUR? 

 

Eks 1 Eks 2 Eks 3 Eks 4 Eks 5 Eks 6 Eks 7
E= 22 860       22 860       22 860       22 860       22 860       22 860       22 860       kwh/år
k= 100             37               76               115             155             190             230             øre/kwh
N= 30 30 30 30 30 30 30 år
r= 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % %
s= -             -             -             -             -             -             -             NOK

Antall m2 300             300             300             300             300             300             300             m2
Merkostnad pr m2 3 000         500             1 000         1 500         2 000         2 500         3 000         NOK/m2

l= 900 000     150 000     300 000     450 000     600 000     750 000     900 000     NOK

Spart energi (NOK) 22 860       8 458         17 374       26 289       35 433       43 434       52 578       
(1+r)^n 3,24           3,24           3,24           3,24           3,24           3,24           3,24           

A= 17,29         17,29         17,29         17,29         17,29         17,29         17,29         
Total besparelse 395 296     146 259     300 425     454 590     612 709     751 062     909 181     

Nåverdi -504 704   -3 741        425             4 590         12 709       1 062         9 181         

Eks 1 Eks 2 Eks 3 Eks 4 Eks 5 Eks 6 Eks 7
E= 22 860       22 860       22 860       22 860       22 860       22 860       22 860       kwh/år
k= 100             55               106             160             212             265             320             øre/kwh
N= 30 30 30 30 30 30 30 år
r= 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % %
s= -             -             -             -             -             -             -             NOK

Antall m2 300             300             300             300             300             300             300             m2
Merkostnad pr m2 3 000         500             1 000         1 500         2 000         2 500         3 000         NOK/m2

l= 900 000     150 000     300 000     450 000     600 000     750 000     900 000     NOK

Spart energi (NOK) 22 860       12 573       24 232       36 576       48 463       60 579       73 152       
(1+r)^n 7,61           7,61           7,61           7,61           7,61           7,61           7,61           

A= 12,41         12,41         12,41         12,41         12,41         12,41         12,41         
Total besparelse 283 671     156 019     300 691     453 873     601 382     751 727     907 746     

Nåverdi -616 329   6 019         691             3 873         1 382         1 727         7 746         

Enkelte beregning ved 7 % rente

Enkelte beregning ved 4 % rente
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