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Forord
Myndighetenesignalisererpassivhusnivåsomforskriftskravfra 2020. BoligprodusentenesForening
jobbernåaktivt for at medlemmenei foreningenskalkunneleverepassivhusboligernårkravet
kommer.

Passivhusbyggingøkerkravenetil presisjoni prosjekteringogutførelse,ogstiller størrekravtil
organisatoriskkompetanse.Mangemedlemmeri BoligprodusentenesForeninger i full gang eller har
konkreteplanerom byggingavpassivhussomforbildeprosjekter.Ledendemedlemmerharsignert
intensjonserklæringom å bidramederfaringerfra forbildeprosjekteneinn i et fellesbransjeprosjekt
ledet avBoligprodusentene. Deter viktig at passivhusprosjekteneblir fulgt opp påen systematisk
måteslikat vi kanhøstepraktiskeerfaringerom passivhusbyggingogvidereformidledisse
erfaringenetil SINTEFByggforskogandresomutarbeiderstandardløsninger.

Dennerapportenbeskriverhvordanmani forbildeprosjekterkantilretteleggefor framtidigmålingog
evaluering. Husbankenhar gitt kompetansetilskuddtil utviklingavrapporten.
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1. Innledning- passivhussomframtidig forskriftsnivå
Norskemyndighetersignaliserer gjennomKlimaforliketat passivhusnivåskalværeforskriftskravi
2020(KLIMAFORLIKET,2008). EUhar tilsvarendeenmålsetningom at tilnærmetnullenergibyggskal
væreforskriftskravfor nyebyggfra 2020(EU,2010). Kommunal- ogregionaldepartementet(KRD)
nedsatte enarbeidsgruppesomi august2010la framen rapport medforslagtil en tidsplanfor åøke
energieffektiviteteni nyeogeksisterendebygg(KRD,2010). Dennerapportenforeslårå innføre
passivhusnivåsomforskriftskravfra 31.12.20151.

Passivhuser superisolertebyggnestenuten oppvarmingsbehov.Konseptetble opprinneligutviklet i
Tysklandpåbegynnelsenav1990-tallet oggikkut påå isolereboligensågodt at hele
oppvarmingsbehovetkunnedekkesmedettervarmingavtilluften i det balanserte
ventilasjonsanlegget.Manslappdermedet konvensjonelt(les:vannbåret)varmeanlegg,ogsparte
installasjonskostnaderkunnebrukestil investeringeri enmer energieffektivbygningskropp.

Norskepassivhuskriterier for boligerer definert i st�������� �� 3700���������� ��� ������������ ��
passivhus– ��������������� (2010)�

Figur1.1: Passivhusi Bodø.ByggmesterErlingSkipnesASoppførerkataloghusetKaritafra Mesterhus
i passivhusutførelse,ogkommunal- og regionalministerLivSigneNavarsetehjelpertil med
isoleringsarbeidet.

EUharogsåambisiøsemålsetningerpåenergi- ogklimaområdet.Det revidertebygningsenergi-
direktivet (2010/931/EU)ble vedtatt avEUi mai2010. D��������� ����� �� ������� ���� ������� ����
værekravetfor nyebygginnen31.desember2020.Direktivet definerer nearlyzero-energybuilding
��� �� ������� � that hasa veryhighenergyperformance,asdeterminedin accordancewith AnnexI.
Thenearlyzeroor verylow amountof energyrequiredshouldbecoveredto a verysignificantextent
byenergyfrom renewablesources,includingenergyfrom renewablesourcesproducedon-siteor
nearby� .

Nær-nullenergier følgeliget litt upresistbegrep.Heri Norgevil det væremer utfordrendeå oppnået
nær-nullenerginivåenn for landlengersøri Europasomhar betydeligmildereklimaogdermedlangt
lavereoppvarmingsbehov.Disselandeneharogsåmersol i vinterhalvåretogbedremulighettil å
utnytte solenergitil produksjonavelektrisitet(solceller)ogvarmt vann(solfanger).Denmørke
årstidenher i nord gir størrebehovfor kunstigbelysning.Ut fra dette mådet akseptereset noe
høyerenær-nullenerginivåher i Norgeenn i andreland.

Vi tror at EUsnær-nullenerginivåvil liggeoppmot enpassivhusutførelsei henhold til dennorske
standardenNS3700.I tilleggvil innfasingavny energieffektiv,teknologibidratil vesentligreduksjon
avde brukeravhengigeenergipostenebelysning,elektriskutstyr ogvarmt tappevann.

1 BNLsrepresentanti arbeidsgruppentok dissenspådenneanbefalingen
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1.1Boligprodusenteneshandlingsplanfor passivhusi 2020
BoligprodusentenesForeningjobber nåaktivt for at medlemmeneskalkunneleverepassivhusnår
kravetkommeri det norskeregelverket. Forå nåpassivhusambisjonenfor nyeboligeranbefaler
Boligprodusenteneen strategisomretter segdirektemot allede sombyggerboliger.Virkemidlene
innrettesslikat boligbyggernestimulerestil å heveenergikompetansenog forberedesegpådet
kommendepassivhuskravet, samtidigsomdet iverksettesutviklingsprosjekterknyttet til ny
teknologi,nyeløsningerognyeprosessersomgjørdet enklereogmer kostnadseffektivå prosjektere
ogbyggepassivhus.I dette inngårogsåforsøks- ogdemonstrasjonsbyggingfor å høstekunnskapog
erfaringerom passivhus.

Boligprodusentenespresentertei februar2010en handlingsplanfor at norskeboligprodusenterskal
kunneleverepassivhussomstandardløsningi 2020(BOLIGPRODUSENTENE,2010).Handlingsplanen
beskrivertre hovedgrep:

1. Utviklingavprosjekterings-
verktøybasertpå
buildingSMART-teknologi
(åpenBIM)

2. Stillestrengerekravtil
foretakssystem(innføre
kravom revisjonav
foretakssystem)

3. Utviklingavrobuste
standardløsningerfor
passivhus,ogformidlingav
disseløsningenegjennom
SINTEFByggforskserien Figur1. Trehovedgrepfor at landetsboligbyggereskal

kunneleverepassivhusi 2020.

BuildingSMART-prosjekteringvil gimer effektiv ogbedreprosjektering.Pliktigrevisjonav
foretakssystemenevil fremmevelfungerendekvalitetssikringsrutinerogbedrestyringav
byggeprosessen.Utviklingavrobustestandardløsningervil gimindrerom for feil i prosjekteringog
utførelse.Alledissetre hovedgrepenevil væreavgjørendefor å økeproduktivitet i bransjenog
dermedbegrenseøkningeni investeringskostnadersom følgermedpassivhusutførelsen.

1.2Utvikling av robustestandardløsningerfor passivhus
Boligproduksjoneni Norgeer i vesentliggradbasertpåbruk avstandardløsninger.Småhusprosjekter
gjennomføresvanligvisuten at arkitekterogrådgivereer involvert.Boligleverandørenebruker
tilnærmetdesammestandardløsningene,ogdisseløsningeneer normalt forankret i de konkreteog
praktiskeanvisningenetil SINTEFByggforsk.

Utvikling av
standardløsninger

(SINTEF Byggforskserien )

Bedre
prosjekterings -

verktøy (åpen BIM)

Krav til foretak
(revisjonsordning)

FoU
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Formidlingavpassivhusløsningeri
SINTEFByggforskseriener en
forutsetningfor at landets
boligbyggereskalkunnelevere
passivhus.Detmåutviklesrobuste
standardløsningerogtekniske
konsepterfor nyepassivhusboliger
medtilhørendebyggdetaljerogkrav
til kvalitetssikring.Tekniske
løsningermåstandardiseresmedet
minimumavtilpassetdetaljering.

Figur4. Anvisningeri SINTEFByggforsk-serien

Passivhusnivåeter ennåikkeintegrert i SINTEFByggforskserien.Enomfattendejobb mågjøresmedå
utviklepassivhusanvisningerfor bådesmåhusogstørreboligblokker.Påmangeområderharvi heller
ikkenokkunnskaptil å kunneutviklenødvendigeanvisninger.

GjennomLavenergiprogrammeter det gjort enutredningpådet tekniskeunderlagetsomer
nødvendigfor å innførepassivhusnivåsomstandard.Detmesteavdet somforeslåsi
����������������� ��������������� ��� � ������� �� ������� ��� ��������� kanogsåoverførestil
������� ��������������� ��� ������ � E�� ��������� ����������������������� ��������� ����������
ogsåkunnskapsbehovfor rehabiliteringtil enmegethøyenergistandard.

Rapportenanslårat det overen7 årsperiodeer behovfor en revideringognyutviklingavtil sammen
ca200anvisningeri SINTEFByggforskserien.Rapportenanslårat det er behovfor å evaluere15
forbildeprosjekterårlig,ogat det måetableres12FoU-prosjekterfor å framskaffeny kunnskapom
energieffektivetekniske,løsningeri bygg.Detestimereset finansieringsbehovfor dette
utviklingsarbeidetpåca. 45millioner kronerper år,eller ca.315millioner kronerensyvårsperiode.

1.3Forbildeprosjekterhosmedlemmenei Boligprodusentene
Bol��������������� F������� ��������� ����� 2010���������� �F�������������� �� ���������� ����
ledendemedlemmeri foreningendeltarmedkonkretepassivhusprosjekter.Målet medprosjekteter
å bidratil at erfaringenefra disseforbildeprosjekteneinnsamlesogtilbakeførestil
boligprodusentene,FoU-miljøerogmyndigheterpåen systematiskmåte.

Alledissemedlemmenesignaliserer at devil byggepassivhussomforbildeprosjekter.Flereer
alleredei full gangmedbygging,andreforberederbyggestart,mensnoen ennåikkehar tatt
beslutningom konkret igangsetting.Vedlegg1 visersentraleforbildeprosjektersommedlemmenei
BoligprodusentenesForening.



Side7 av47

Figur2. Signertintensjonserklæringombyggingavpassivhussomforbildeprosjektfra: BlockWatne
AS,Boligpartner,ByggernVestHibaAS,FjogstadHusAS,JadarhusGruppenAS, Kruse-SmithAS,
Mesterhus,Nordbohus,Norgeshusog Vestlandshus.

2. Gjennomføringav passivhusbyggingsom
forbildeprosjekter

2.1Prosjekteringavpassivhus
Norskepassivhuskriterier ��� ������� �� �������� � ���������� �� 3700���������� ��� ������������ ��
passivhus– ��������������� (2010)� ������������ �� �������� ���� �����

1. Kravtil beregnetnetto, oppvarmingsbehov
Netto oppvarmingsbehov(romoppvarming)beregnesmedklimadatafor kommunenhvor
boligenoppføres. Utgangspunktet for kraveter et oppvarmingsbehovpåmaksimalt15
kWh/m2. Høyereoppvarmingsbehov tillates for oppvarmetbruksarealmindreenn250m2 og
nårårsmiddeltemperaturener lavereenn6,3oC(tilsvarercaOslo-klima).

2. Minstekravtil varmetapstall
3. Minstekravtil bygningsdelerogkomponenter
4. Kravtil varmeforsyning. Beregnetmengdelevertelektrisitetog fossilebrenselskalvære

mindreeller lik totalt netto energibehovfratrukket50%avnetto energibehovtil
tappevannsvarming.

Tabell2.1viseraktuelleenergitiltakfor å tilfredsstillekravettil oppvarmingsbehov.Med en slik
utførelsevil et småhuspå250m2 BRAi Oslo-klimafå et årlig,netto romoppvarmingsbehovpåca15
kWh/m2.
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Tabell2.1Aktuelleenergitiltak i boligerfor å tilfredsstillepassivhuskravi NS3700
Energitiltak Kravsnivå Kommentar
Golvpågrunnen 0,11W/m2K 35cmEPS
Yttervegg 0,11W/m2K 40cmisolasjon
Skråisolert tak 0,10W/m2K 40cmisolasjon
Himlingmot kaldt loft 0,08W/m2K 50cmisolasjon
Vinduerogdører 0,75W/m2K 3-lagsglass,isolertkarm
Lekkasjetall 0,6luftveksling/time Megettett!
Varmegjenvinningventilasjon 82% Godroterendevarmegjenvinner

Figur2.1visermaksimalt,netto romoppvarmingsbehovfor et passivhusetter NS3700somfunksjon
avårsmiddeltemperaturogoppvarmetbruksareal. Standardentillater høyereoppvarmingsbehovi
strøksomer kaldereennnormert klima(tilnærmetOslo-klima).PåRøroskanberegnet
oppvarmingsbehovværenestendobbeltsåhøytsomi normert klima.Tilnærmetde samme
bygningstekniskeløsningenekandabrukespåRørossomi normert klima. I strøksomer mildereenn
normert klima, vil det væreenklereå tilfredsstillestandardenskrav.Oppvarmingsbehovetberegnes
her medlokalt,mildt klima,menskraveter satt somom byggetlå i et normert klimamed
årsmiddeltemperatur6,3oC.I mildestrøkkanmanderfor redusereisolasjonstykkelsenenoe,men
det er samtidiggrunnleggendekravtil varmetapstallogbygningsdelerog-komponentersommå
ivaretas.

Figur2.1Maksimalt,netto romoppvarmingsbehovi et passivhusihht. NS3700somfunksjonav
årsmiddeltemperaturog oppvarmetbruksareal.

Passivhusprosjekteringenkreverikkestørreformell kompetanseennen vanligTEK-prosjektering.
Rentgjennomføringsmessigogdokumentasjonsmessiger det heller ikkenoenprinsipielleforskjeller,
annetennat passivhusstandardenkrever:

� detaljert beregningavnormalisertkuldebroverdi(mankanikkebrukesjablongverdi0,05W/K
per m2 BRAfor bygningermedbæresystemi tre hentet fra tabell A.4i NS3031:2007)

� lekkasjeprøvingavdenferdigstiltebygningenfor å påviseat lekkasjetalletliggerinnenfor
kravet0,6luftvekslingerper time. Målingeneskalutføresi henholdtil reglenei NS-EN13829.
Deter ikkekravom at målingenskalutføresavuavhengigkonsulent. Lekkasjemålingenkan
derfor utføresavfirmaet selvsomendel avdeninternekvalitetssikringen.
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Målingavlekkasjetalleter det enesteutførelsesrelatertekravet.Alledeandrekraveneer tekniske
kravsomdokumenteressomendel avprosjekteringen.

2.2Økonomiskestøtteordninger
Detforeliggerflere økonomiskestøtte- og finansieringsordningerfor passivhusbygging.

Enova
Enovainnførte sommeren2010nyekravfortildelingavstøtte. Boligersomtil fredsstiller
passivhuskravenei standardenNS3700kantildelesinvesteringsstøttepå40%avmerkostnadene,
oppadbegrensettil kr 450kr per m2 BRA.Enovatilbyr ogsårådgivingsstøtte, oghargjort avtalemed
Rambøllom rådgivningstilbudogkursingom passivhusprosjektering.

Husbanken
Husbankentilbyr grunnlånmedgodeogforutsigbarerentebetingelserfor nye boligprosjekter og
utbedring av eksisterende boliger. Husbanken tilbyr også kompetansetilskudd til forsøksprosjekterog
formidlingavinformasjonom energibrukogmiljø- ogklimavennligeløsninger. dette
kompetansetilskuddetretter segi hovedsakmot kommuner,bransjeogforsknings-, utviklings- og
undervisningsmiljøogforutsetter brukavprofesjonellkompetansei alledeleravprosjektet.
Utbyggeresomønskerå søkemidler til forbildeprosjekterskalfortrinnsvishaetablert et samarbeid
medkommuneneder prosjektetskalrealiseres.

2.3Informasjontil kundeom målingogoppfølging
Kundenmåsamtykkei at prosjektetfølgesopp medmålingeri bruksfasen. Dersomtimemålerer
installert,måfor eksempelkundengi sintillatelsefor at nettselskapskalkunneoverføreforbruksdata
til andreennabonnenten. Beskrivelseavmåleoppleggogoppfølgingkanmedfordel tasmedi
leveransebeskrivelsensomfølgerkontrakten.Aktuell tekst kan for eksempelvære:

”Oppføring av passivhusboligen er et forbildeprosjekt. Forå kunnedokumentere
egenskapenetil boligen i en periode etter innflytting, vil det bli foretatt logging/måling
av forskjelligefaktorersom:fukt i konstruksjon,temperaturforholdogstrømforbruk.
Måledata vil bli registrertogbehandlet aveksperteri forskningsøyemed.Kundeerkjent
medog akseptererdette” .

Desomsamlerinn ogevaluerermåledatamåsørgefor å ivaretapersonvernshensyn. Detbørsøkeså
anonymiseremåleobjektenedet er mulig,for eksempelnårmåleprosjektetinneholderflere
måleobjekter.

2.5Oppfølgingav forbildeprosjektene
Forbildeprosjekteneskalbidramederfaringerogkunnskapom nyeløsninger.Ideelt sett burdealle
prosjektenevært fulgt opp medegnebrukerundersøkelserogdetaljertemålingeravformålsfordelt
energibruk,inneklimaogfukttekniskeforhold. Men enslikoppfølgingvil medførestorekostnader
knyttet til anskaffelseavavansertmåle- og loggeutstyr,innsamlingavdata,gjennomføringav
brukerundersøkelserogevalueringavallemåledataogresultater.

����������������� ��������������� ��� � ������� ��������� ��� ��������� ������� ��
finansieringsbehovpå1 millioner kronerper forbildeprosjekt.Det leggesdaopptil ensvært
omfattendeoppfølgingavhvert prosjekt,ogen rekke evalueringstematrekkesfram somviktige:
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� Formålsdeltenergibruk: Målingavhvormyeenergisomgårtil oppvarming,tappevann,
vifter, pumper,lys,utstyr, kjølingosv.I tilleggbørdet ogsåmåleshvormyeenergisom
brukesavulikeenergivarer(el, olje, fjernvarmeosv.).

� Fukt/bygningsfysikk: Evalueringavhvilkekonstruksjonsløsningersomer mestrobustemed
hensyntil fukt ogbygningsfysiskytelse.Detaljertetemperatur- ogfuktmålingeri ulike
konstruksjonsløsningerunderulikeklimatiskeforhold er ønskelig.

� Behovsstyring: Strambehovsstyringavoppvarming,ventilasjon,lysogutstyr er helt
avgjørendefor å få et reelt lavt energibehov,spesieltfor yrkesbygg,menogsåfor boliger.
Deter usikkerhethvormyeuliketeknologier(eksempelvistilstedeværelsesstyring,
dagslysstyringogCO2-styring)bidrartil reell energibesparelse,ogdet er derfor ønskeligå
evalueredette pået stort antallprosjekter.

� Energiytelseventilasjon: Målingavreell ytelsefor varmegjenvinningogSFPi bådeyrkesbygg-
ogboligprosjekter.

� Inneklimaundersøkelse: Målingav inneklimaparametresomtemperatur(luft, strålingog
operativ),luftfuktighet, lufthastighet,CO2-nivå,samtevalueringavbrukernesoppfatningav
inneklimaet.

� Brukererfaringer: Standardiserteundersøkelseravbrukererfaringeri forbildeprosjekter
(passivhus),somogsåsammenlignesmedbrukererfaringeri konvensjonellebygg.
Innsamling,evaluering,oppfølgingogutviklingpåbasisavbrukererfaringerer enviktig
forutsetningfor raskog tryggimplementering.

� Byggeprosess: Evalueringavfordelerogulempermedulikebyggemåter(prefabrikasjon,
plassbyggingundertelt, ogkonvensjonellplassbygging),for å kunnegianbefalingerom når
deulikemetodeneegnerseg.

� Energiforsyning: Evalueringaverfaringenemedulikeenergiforsyningsløsningeroghvormye
debidrarmedtil for å dekkeenergibehovet.

� Kostnader: Bedrekunnskapom ekstrakostnadeneknyttet til passivhusutførelsei forhold til
�������� utførelse

I boligprosjektenevil det i praksisikkeværerom for å dekkealledissetemaene.Deter ogsået
spørsmålhvor grundighvert temabør ������� �� ��� ��� �� ����� �����

2.6Prioriterte områder:Fukt,inneklimaogenergibruk
Detviktigstei forbildeprosjektenevil væreå henteerfaringerom fuktforhold knyttet til høyisolerte
trekonstruksjoner,spesielttakkonstruksjonerogkonstruksjonermot grunnen. Viderevil det være
viktigå måleinnetemperaturenfor å høsteerfaringerom termiskkomfort og inneklimai passivhus.
Blirdet for varmt om sommereni forhold til anbefalteretningslinjer?Ogblir det for kaldtom
vinterenmedforenkletvarmesystem?Detvil ogsåværeinteressantå måleenergibrukenfor å kunne
vurderedenneoppmot beregnetenergibehov. I det følgendebeskrivesutstyr for målingog
oppfølgingavdissetemaene.
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3. Måling av fuktforhold
NorskTretekniskInstitutt tilbyr måleutstyr somkanbrukestil å målefuktighetogtemperaturforhold
i veggogtakkonstruksjoner.Utstyret beståravfukt- ogtemperaturloggeresommonteresi
bygningskonstruksjonen. Disseloggerneoverførermåledatatrådløsttil ensentralmottakersomigjen
sender måledatavidereviaGSM.Figur3.1viserloggerenogen ferdigoppsattboksmedmottakerog
GSM-enhet.Hvermottakerkanmotta signalerfra 300loggere.Rekkeviddener 150fot (ca45meter),
sådet er begrensethvormangehussomkantilkoblesdensammemottakeren.Rekkeviddenkan
økesvedå montereeksternantenne.

Figur3.1. Til venstreloggerfor målingav fukt og temperatur.Tilhøyreenferdigoppsattboksmed
mottaker ogGSM-sender.

Tabell3.1viseroppgittepriserfor måleutstyretsomTreteknisktilbyr. Deter en relativt høy
grunnkostnadpåca40000kr eksmvasominkludereranskaffelseogklargjøringavutstyr, to års
GSM-abonnementogservertilgang,samtat personalefra Tretekniskmonterer loggerei ett hus.
Prisenper loggerer 1 390kr eksmva. Derdet er flere måleobjekter/hus,vil det væreen fordel om
loggernei flere huskankoblestil densammemottakerboksen.

Tabell3.1Prisefor HygroTracmåleutstyr (KildeTreteknisk)

Kostnad kr eksmva

Grunnkostnad
Klargjøringavutstyr (inkl. kalibreringavloggere,
monteringavmottakerogGSM-enheti boks)

7 500

Mottaker 7 650

Eksternantennefor økt rekkevidde 2 500

GSM-sender 3 825

ToårsGSM-abonnement ogservertilgang 9 336

Monteringavloggere(utført avTreteknisk) 12000

Summåleboksmedmottaker/GSMetc. 42811

Loggere

Logger(perstk) 1 390

Tretekniskkanværebehjelpeligei alledeleravprosessen,inklusiveoppsettingavmåleutstyrog
monteringavloggere.Vedlegg2 gir ennærmerebeskrivelseavfuktmålingerogmåleutstyretsom
Treteknisktilbyr.
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4. Måling av energibruk– kjøpt energi

4.1 Måling av energibruktil oppvarming
Passivhuskonseptetgikkopprinneligut påå reduserevarmetapet såmyeat det resulterende
oppvarmingsbehovetkunnedekkesmedettervarmingav tilluften i et balansertventilasjonsanlegg.
Denorskepassivhuskravenefokusererogsåpå tiltak for å reduserevarmetapet, ogstiller kravtil
maksimaltårligoppvarmingsbehov. Men det er ikkekravom at oppvarmingsbehovetved
dimensjonerendeutetemperaturskalværesålavt at det kandekkesmed luftoppvarming.Men
målingavenergibruktil oppvarmingvil uansettværeensentralmåleparameteri oppfølgingenavde
norskeforbildeprosjektene.

ET-kurve
ET-kurvengir en godindikasjonpåbyggetsoppvarmingsbehov. ET-kurvenframkommervedå tegne
inn energibruken(E)i engitt periodelangsdenvertikaleaksen,oggjennomsnittligutetemperatur(T)
i densammeperiodenlangsdenhorisontaleaksen.Stigningstalletuttrykkerhvormye
oppvarmingsbehovetendresper gradCelsiusendringi utetemperaturen.Stigningstalletgir engod
indikasjonpåbyggetsvarmetekniskeegenskaper.UlempenmedET-kurvener at varmetilskuddetfra
sol,personer, belysningogelektriskvil kunnevariere,ogdermedpåvirkedet resulterende
oppvarmingsbehovet.

Figur4.1 viseren forenkletET-kurvefor boligbyggoppført i henholdtil energikravenei TEK10og
passivhuskravenei NS3700.Deter antatt at romoppvarmingenførst starternårvarmetapetfra
husetoverskriderdet internevarmetilskuddetfra personer(1,5W/m2) oglysogutstyr (2,5W/m2)2.
Deter antatt at solinnstrålingbidrarmedet effektivt (utnyttbart) varmetilskuddpå1,25W/m2. Dette
soltilskuddeter representativt somgjennomsnittverdifor et passivhusde fire kaldemånedene
novembertil februar.Dagligenergibehovtil tappevannsvarminger antatt lik 0,08kWh/m2,
tilsvarende30kWh/(m2år).Deter sett bort fra at tappevannsvarmingenbidrar til romoppvarming
gjennomvarmetapfra rør ogbereder/akkumulatortank. Figurenviserat kurvener myeslakerefor
passivhuset. Oppvarmingsbehovetoppstårførst vedenlavereutemperatur,ogdet stigerikkesåmye
nårdet blir kaldereute.

I praksisvil denmålteenergibrukenkunneavvikefra denutetemperaturkorrigerteET-kurven.Detvil
værevariasjoneri energibrukenfra endagtil en annen,avhengigavantallpersonersomer tilstede,
oghvormyededusjer,brukeroppvaskmaskin,vaskemaskin,tørketrommeletc.Ombeboerneer
fraværendei helgerogferier, vil energibrukennaturlignokværelaveredissedagene.Mengden
solinnstrålingkanogsåvariere,ogoppvarmingsbehovetvil væremindreensolrikfebruardagennen
likekald,menoverskyetdesemberdag.Detvil ogsåværesesongmessigevariasjonerder det brukes
mer energitil belysningi det mørkevinterhalvåretenndenlysesommerperioden.Denmålte
������������ ��� � ������� ����� ���� ���� �� ����� ��� ����������� ������� �� ����� ��� �� ���������
avpunkter.Omenergibruksomikkeer oppvarmingsrelatertholdesutenfor, vil variasjonenrundt den
lineærekurvenværemindre.

2 , Standardverdier for internt varmetilskuddi driftstiden i NS3031:2007A 2010er 1,95W/m2 fra belysning,
1,80W/m2 fra elektriskutstyr og1,5W/m2 fra personer.Detteer snittverdieroverdøgnet.
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Figur 4.1 BeregnetEnergi-Temperatur-kurvefor boligbyggoppført ihht. TEK10(antatt spesifikt
varmetapstall0,85 W/K perm2 BRA)og passivhuskravet i NS3700(antatt spesifiktvarmetapstall0,50
W/Kperm2 BRA).

4.2 Aktuelle varmeløsningeri passivhus
Passivhusstandardenstiller kravom at envissandelavenergibehovetskaldekkesmed noeannet
ennelektrisitetog/eller fossilebrensel.Standardensierat levertmengdeelektrisitetog/eller fossile
brenselikkeskaloverstigetotalt netto energibehovfratrukket 50%avnetto energibehovtil
tappevann:

Edel,el+ Edel,oil+ Edel,gas=Et – 0,5x QW,nd

der
Edel,eler energifra årliglevert elektrisitet,i kWh/år
Edel,oiler energifra årlig levert fossilolje, i kWh/år
Edel,gaser energifra årlig levert fossilgass,i kWh/år
Et er totalt årlignetto energibehov,i kWh/år
QW,nder årlignetto energibehovtil oppvarmingavtappevann, i kWh/år

Forå tilfredsstilleforsyningskravetmåpassivhusenei praksishaet varmeanleggsomkandekkeen
stor delavdet varme tappevannsbehovetmedannetenndirekteelektrisitetog/eller fossilebrensel.
Deto hovedløsningene sompekersegut i mindreprosjekter er luft/vann-varmepumpersom
overførervarmefra luft til tappevannstanken,og løsningermedsolfanger.Følgendekombinasjoner
virkermestaktuelle:

1. Varmepumpe
a) luft/vann-varmepumpesomkunvarmeropp tappevann
b) luft/vann-varmepumpesomvarmeropp tappevann,samtvannbårenvarmefor

romoppvarming(noenradiatorerog/ellerkonvektorer)
c) luft/vann-varmepumpesomvarmeropp tappevann,plussliten pelletskamin/vedovntil

romoppvarming
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Solfanger
a) solfangertil oppvarmingavtappevann(dette kreverat solfangerendekkermer ennca55

%avårligenergibehovtil oppvarmingavtappevann)
b) solfangertil oppvarmingavtappevannog luft/luft -varmepumpetil romoppvarming
c) solfangertil oppvarmingavtappevannog liten pelletskamin/vedovntil romoppvarming

I størreprosjektermedmangeboenhetervil det væremer aktueltmed fellesvann/vann-
varmepumpersomutnytter grunnvarmeeller sjøvarme.Fjernvarmevil ogsåværeet alternativder
det er tiknytningsplikt.Fjernvarmenkandadekkebåderomoppvarmingogtappevannsvarming,
alternativt at fjernvarmenkunbrukestil tappevannsvarming.

Tabell4.1 viserberegnetlevertenergibehovfor en passivhusboligmednetto romoppvarmingsbehov
20,4kWh/m2 oget totalt netto energibehovpå83,8kWh/m2. Forå tilfredsstilleforsyningskraveti
TEK10målevertenergibehovsomdekkesavelektrisitetog/eller fossilebrenselværemaksimalt68,8
kWh/m2. I eksempeleter det vedberegningavlevertenergibehovantatt veiledende
systemvirkningsgraderi henholdtil tabellB.9i NS3031:2007.

Forvarmepumpeer det antatt systemvirkningsgrad2,16.Enluft/vann-varmepumpesomkunskal
brukestil tappevannsvarming,måhaensystemvirkningsgradnoehøyereenndette for å klare
energiforsyningskraveti NS3700. Samtidiger kanskjede veiledendesystemvirkningsgradenei NS
3031:2007noekonservative,ogde flestevarmepumpeleverandøreroppgirbedrevirkningsgraderfor
sineprodukter.Med enhøyeresystemvirkningsgradenn2,16vil slikeluft/vann-varmepumper til
tappevannsvarmingværeet aktueltenergiforsyningsalternativfor passivhus.

Tabell4.1 Beregnetlevertenergibehovfor alternativeenergiforsyningsalternativerfor et småhusi
passivhusutførelsei normertklima(årsmiddeltemperatur6,3 oC).
Energipost Energivare/ Luft/vannvarmepumpe Solfanger

energikilde Alt. 1a) Alt. 1b) Alt. 1c) Alt. 2a) Alt. 2b) Alt. 2c)

Andel kWh/m2 Andel kWh/m2 Andel kWh/m2 Andel kWh/m2 Andel kWh/m2 Andel kWh/m2

Romoppvar-
ming Solfanger– el 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0

Pellets 0 % 0,0 0 % 0,0 40% 10,6 0 % 0,0 0 % 0,0 50% 13,2

VP– el 0 % 0,0 25% 2,4 0 % 0,0 0 % 0,0 50% 4,7 0 % 0,0

Elektrisitet 100% 20,8 75% 15,6 60% 12,5 100% 20,8 50% 10,4 50% 10,4
Tappevanns-
varming Solfanger– el 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 60% 2,1 50% 1,8 50% 1,8

VP– el 85 % 11,8 85% 11,8 85% 11,8 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0

Elektrisitet 15 % 4,6 15% 4,6 15% 4,6 40% 12,2 50% 15,3 50% 15,3

Belysning Elektrisitet 100% 18,0 100% 18,0 100% 18,0 100% 18,0 100% 18,0 100% 18,0

Utstyr Elektrisitet 100% 11,0 100% 11,0 100% 11,0 100% 11,0 100% 11,0 100% 11,0

Vifter Elektrisitet 100% 4,4 100% 4,4 100% 4,4 100% 4,4 100% 4,4 100% 4,4

Totalt levertenergibehov 70,6 67,8 72,9 68,6 65,6 74,1

Levertel og fossilt 70,6 67,8 62,3 68,6 65,6 60,9

KravNS3700 � 68�8 � 68�8 � 68�8 � 68�8 � 68�8 � 68�8

Alt. 1a) Luft/vann-varmepumpe(� =2�16) somvarmeropp tappevann. NB!Varmepumpemåhahøyere
systemvirkningsgradennantatt verdi2,16for å tilfredsstilleforsyningskraveti NS3700.

Alt. 1b) Luft/vann-varmepumpe(� =2�16) somvarmeropp tappevann,plusset fåtall radiatorerog/eller konvektorertil
romoppvarming

Alt. 1c) Luft/vann-varmepumpe(� =2�16) til oppvarmingavkuntappevann,plussliten pelletskamin/vedovn(� =0�77)
Alt. 2a) Solfangertil tappevannsvarming(� =8�15). NB!Solfangerenmådekkemer ennca60%avårligtappevannsbehov.
Alt. 2b) Solfangertil tappevannsvarming(� =8�15) og luft/luft -varmepumpetil romoppvarming(� =2�16)
Alt. 2c) Solfangertil tappevannsvarming(� =8�15) ogpelletskamin(� =0�77)
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Foralternativene1 a),1 b), 2 a)og2 b) er elektrisitetdenenestekjøpteenergivaren.
Elektrisitetsbrukenkanrelativt enkeltmåles/loggesmedalt fra enklestrømmåleresomavleses
manuelt,til mer avanserteløsningermedautomatiskavlesningogoverføringavmåledatavia
internett- ellerGSM.Forå måleomgivelsesvarmensomtilføresfra envarmepumpeeller solfanger,
mådet i tillegginstalleresenergimålere3 påvarmekursene.

Alternativ1 b) og2 c) innebærerbruk avpelletsogvedi tilleggtil elektrisitet. Brukernemådaselv
rapporterermengdepelletsogved.I et passivhusvil pelletsfyringværeviktig tilskuddsvarmei
kaldereperioder, men i mindregradbli brukt somgrunnvarme. Detvil antageligmestværeaktueltå
kjøpe pelletsi småsekkerogikkei bulkeller storsekk.Vedå holdekontroll påantall småsekkersom
fyres, kanpelletsforbruketogdentilhørendeenergimengdenestimeresmedrelativt god
nøyaktighet.

Vedfyringvil i endastørregradbli brukt som
tilskuddsvarmenårdet er kaldtute. Detvil være
usikkerheteri anslåttvarmebidragfra vedfyring.Om
vedenleveresi sekker,vil type ved,uttørkingsgrad
etc påvirkebrennverdien.Fyringsmønsterethar
ogsåbetydning.Enrentbrennendevedovnkrever
jevnfyringfor å gi godforbrenningogeffektiv
utnyttelseavveden.I et passivhusvil vedfyringen
væremindrejevn,vedat mantenneropp vedovnen
ogsålar denbrenneut når rommet/husethar fått
et varme-�������� Utfordringeni passivhusetvil
væreå installereen ovnsomkangi liten nokeffekt
ogsamtidiggodogren forbrenning.Figur4.2 viser
vedovnensomer montert i passivhuseti Bodø.

Figur4.2 Vedovnmontert i passivhuseti Bodø
(Kilde:ByggBedre4/2010,www.weber-
norge.no)

Med pellets- ogvedfyringvil det væremindreaktueltå logge energibrukendetaljert på timebasisfor
å kunneutvikle enET-kurvesomtidligerevist i figur 4.1.

3 Energimålerbrukesi det følgendesombetegnelseom måleresommåler varmemengdeni vannbaserte
varmesystem.Energimålerenbeståravenmengdemålersommålermengdenvannsomstrømmergjennom
rørkretsen,ogtemperaturfølerepå tur- o g returrørenesommålertemperaturforskjellen.Avgitt varme
beregnespågrunnlagavmengdevannsomstrømmergjennomkursenogtilhørendetemperaturforskjell
mellomtur- ogreturvannet
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4.3 Måling av elektrisitetsbruk
Installasjonavtimemåler i sikringsskapetgjørat elektrisitetsbrukenkanmålespåtimesbasis. Det
gjøresavtalemeddet lokalenettselskapetom overføringavtimebaserteenergibrukstalltil huseier
ogdesomskalfølgeopp prosjektene.I følgeforskrift om målingogavregning4 har mankravpåå få
installert timemålerei boligermot enmerkostnadbegrensetoppadtil 2500kroner.Fra2016skalalle
nyeboligerhainstallertslikt systemfor automatiskmåleravlesningssystem(AMS).

Timemålerenvil baremåletotalforbruket.Forå kunneevaluereenergibrukenmer detaljert,mådet
installeresmålereenkeltkurser.Aktuellekurserer:

� varmekabler(for eksempelbaderomsgolv)
� varmtvannsbereder- nyeNEK400:2010stiller kravom at alle fasteinstallasjonermed

effektuttakover2000W skalværepåegnekurser.
� varmepumpe
� elektriskevarmeovner
� ventilasjonsaggregat

Fleretyper målerekanbrukestil å loggeelektrisitetsbruken.Det finnesenklemåleresomsettesi
stikkontaktenogmålerstrømmensomgårgjennomstøpselet,sefig 4.3 a).Dissemålernekrever
manuellavlesningogaktivbrukermedvirkning, ogkanikkebrukespåfasteinstallasjoner. Deter
heller ikkesikkertat huseieren���������� ����� ��������������� � ��������������

Mer avansertemålerekaninstalleresi sikringsskapetvedsidenavsikringentil deaktuellekursene
somskalmåles/logges. Målerenvist i figur 4.3 b) byggerbare18mm i breddenoghar et displaysom
viserakkumulertstrømforbrukpåkursen.Forbruketmådaavlesesmanuelt.MålerenharogsåSO-
utgangslikat datakansendestil ekstern enhetsomoverførerdatatil enmottakerviaGSMeller
internett. Målerener enpulsmålersommåler2000pulserper kWh. Slikemålerebørkunne
installeresfor fra ca1000kr per stykk.

Målereni figur 4.3c)harogsådisplayfor manuellavlesning av forbruket. I tillegger målerenvist
sammenmedenM-BUSsignalomformersomgjørat datakanoverførestil en sentralenhet for
lagring,ogderfraevt. videretil en mottakerviaGSMeller internett.

Fig4.3 a)
Strømmålertil å settei
stikkontakt (www.clasohlson.no)

Fig4.3 b)
Strømmålerfra DM Metering
(www.dmmetering.com)

Fig4.3 c)
DigitalstrømmålerogM-Bus
signalomformerfra Siemens
(www.siemens.com)

4 FOR1999-03-11nr 301:Forskriftom måling,avregningogsamordnetopptredenvedkraftomsetningog
faktureringavnettjenester(http://www.lovdata.no/for/sf/oe/xe-19990311-0301.html#3-6)
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4.4 Målingav energibrukog varmemengdei vannbårnesystemer
Varmemengdeni vannbårnevarmesystemerkanmålesvedbrukavenergimålere.Energimåleren
beståravtemperaturmålerepå tur- ogreturkursene, ogenvannmålersommålerdentilhørende
vannmengdensomstrømmergjennomkursen. Vannmålerenmonteresnormaltpåreturledningen.
Figurenunder visereksempelpåslikt måleutstyr.

Pågrunnavdet beskjednevarmebehovetvil det
værefærrevarmekurseri et passivhus.Tabellen
underviseraktuellmonteringavenergimålere for
deseksenergiforsyningsalternativenefra tabell
4.1.

Forallealternativenevil det værebehovfor å måle
varmemengdensomtilføresfra varmepumpen
eller solfangeren.Med vannbårenromoppvarming
(golvvarmepåbaderom,radiatorogkonvektor)vil
det ogsåværebehovfor å målevarmemengden
somtilføresdissekursene.Dette gjøresvedå
installereenenergimålerpåtur- ogreturrørenefra
akkumulatortanken.

Figur4.4. Elektroniskenergimålerfra Siemens
sommålertemperaturpå turvann(rødt)og
vannmengdeog temperaturpå returvann
(blått)

Dethaddeogsåvært interessant å montereenenergimålerpåhverenkeltvarmekurs(en
energimålerfor hvert baderomsgolv,hverradiatorkretsetc),mendette kanmedføremåletekniske
utfordringer.Varmebehovetvil værelavt ogdet vil væresmåmengdervarmt vannsomsirkulereri
varmerørene. I tilleggkandet væresmåtemperaturforskjellerpåtur- ogreturvannet,spesieltfor
golvvarmeanlegg.Dette stillestrengerekravtil nøyaktighetentil måleutstyret, ogkangi behovfor
dyrereogmeravansertmåleutstyr.

Forbruketavvarmt tappevann kanmålesvedå montereenvannmålerpåvarmtvannsrøretut fra
berederen. Dennemålerenmålermengdenvarmt vannsomtappesfra berederen.Dentilhørende
energimengdenberegnesvedå antakonstanttemperaturforskjellmellomdet varmevannetsom
tappesfra berederenogdet kaldeinntaksvannetsomtilføresberederen.Men i virkelighetenvil det
ikkeværehelt konstanttemperaturforskjell.Temperaturenpådet kaldeinntaksvannetvil variere
noeoveråret. Vannforsyningeni Norgeer hovedsakeligbasertpåoverflatevann, og inntaksvannet
kanværeflere graderkalderepåvårpartenennpåsensommeren. Vannetskalvarmesopptil 75 oCi
berederensomer normaltermostatinnstillingfra fabrikk.Ominntaksvanneter +4oCpåvårenog+7
oCpåhøsten,såvil energibehovet til oppvarmingavtappevannvære4-5 %høyereom vårenennpå
høsten.Ideelt sett burdedet derfor ogsåmonterestemperaturfølerepåvannetsomtappesog
tilføresberederen.

Monteringavtemperaturfølerpå inntaksvanneter ogsåaktueltnår det benyttes varmegjenvinnings-
systemertil å forvarmeinntaksvannettil berederen.Figur4.5viserto aktuelleløsninger.Til venstre
envarmegjenvinningstanksomalt gråvannpasserergjennom.Tilhøyreen GFX5-gjenvinnerhvor
røret meddet kaldeinntaksvannetti l berederener tvunnet rundt et vertikalt avløpsrørfra dusjen.
Detvarmevannetfra dusjenvil leggesegsomenfilm påinnsidenavavløpsrøretogoverførevarmen
til rørenemeddet kaldeinntaksvannet.Denneløsningenbetingersamtidighetmellomavløpav
varmt vannoginntakavkaldt vann, oger derfor bestegnetfor gjenvinningavvarmefra dusjavløp.

5 GFX=GreywaterFilmeXchanger
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Figur4.5: Varmegjennvinningavvarmt avløpsvann. Tilvenstreenvarmegjenvinnersomutnytter
varmeni gråvannet (www.oso-hotwater.no). Tilhøyreenvarmegjenvinnersomutnytter varmeni
avløpsvannetfra dusjen(www.ecoinnovation.ca)

Figur4.6og4.7viseraktuellemålepunktfor detaljert målingavenergibrukenmedenergiforsyning
fra luft/vann varmepumperogsolfangere.

Kuntappevannsvarming Luft/vannvarmepumpeog/ellersolfanger
(alternativ1a,1 c,2 a -2 c)

1. Mengdemålervarmt tappevann
2. Energimålerfor varmetilført fra varme-

pumpe-/solfangertil bereder/akkumulator-
tank

6. El-målerfor el-kolbei varmtvannsbereder

Med forvarmingavdet kaldeinntaksvannet(for
eksempeli engjenvinner)børdet i tillegg
vurderesmontert temperaturfølerpådet
forvarmedeinntaksvannet,alternativt
temperaturfølerefør ogetter gjenvinner.

Figur4.6Måleoppsettmedenergiforsyningfra solfangereller luft/vann varmepumpetil kun
tappevannsvarming

1

2

6
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Tappevannsvarmingogromoppvarming Luft/vannvarmepumpeog/ellersolfanger
(alternativ1 b)

1. Mengdemålervarmt tappevann
2. Energimålerfor varmetilført fra

varmepumpe-/solfangertil
bereder/akkumulatortank

3. Energimålerfor målingavvarmemengde
avgitt til vannbåretvarmeanlegg

4. Energimålerfor målingavvarmemengde
avgitt til individuellevarmekretser

5. El-målerfor el-kolbei akkumulatortank
6. El-målerfor el-kolbei varmtvannsbereder
7. El-målerstrømtil varmepumpe

Energimålerfor målingavvarmemengdetil
individuellevarmekretser(4)vil være
tilleggsopsjon.

Figur4.7Måleoppsettmedenergiforsyningfra solfangereller luft/vann varmepumpetil
tappevannsvarmingogromoppvarming

4.5Systemerfor automatisk måleravlesning
Detfinnesetablert teknologifor automatiskavlesningavenergibrukenogoverføringvia internett
eller GSMtil eksternmottaker/server.M-Bus(Meter Bus)er eneuropeiskstandardfor fjernavlesning
avenergimålereogandreforbruksmålere.Målerne i et M-Bus-systemer koblet til samme
signalkabel, ogmåleverdiersendessomelektriskesignalertil en omformer i M-Bus-systemetsomså
kansendemåleverdienevideretil eksterneenheter.Ulempenmedslikesystemerer at demedfører
relativt høyeinstallasjonskostnader.Formindreboligprosjekter/småhuskandet væreutfordrendeå
få akseptfor dehøyereinvesteringskostandene.

4.6 Måling av utetemperatur
Detmåinnhentestemperaturdatafor å kunnesetteoppen ET-kurvesomvist i figur 4.1.Deter
naturligat målingavutetemperaturinngåravmåleoppleggetdersomdet installeresutstyr for
detaljert målingavfuktforhold i konstruksjoneneellerutstyr for detaljert målingavenergibruken.

Dersomsliktmåleoppleggikkeforeligger,ogdet kunforetasenmålingavtotal el-bruk i boligen
(timemålermedavlesningvianettselskapet),kanrelevantetemperaturdatai mangetil feller skaffes
fra MeteorologiskInstitutt (dnmi)somharmangehundremålestasjonerspredtoverhelelandet.
Vedlegg3 gir enoversiktovermålestasjonenesomtilbyr timebaserteklimadatasomkanhentes
gjennomtjenestenwww.eklima.no.

4.7Oppsummeringenergimåling
Tabell4.2viseraktuellemåleoppsettfor deseksvarmealternativenesomtidligereer vist i tabell4.1.
Detenklestenivåeter installasjonavtimemåler(AMS)for målingavtotal elektrisitetsbrukhvertime.
Detteanbefalessomminsteløsningfor alleforbildebygg.Dersomboligenharpelletskamineller
vedovn,måforbruket registreresmanuelt.Dettegjelderfor øvrigfor allealternativenedersom
pellets/vedinngårsomvarmeløsning.

1

2

3

5

6
4

7
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Tabell4.2Aktuellemåleoppleggfor seksalternativevarmeløsninger
Luft/vannvarmepumpe Solfanger Kommentar

Alt. 1a) Alt. 1b) Alt. 1c) Alt. 2a) Alt. 2b) Alt. 2c)
Tappevann Luft/vannVP Luft/vannVP Luft/vannVP Solfanger Solfanger Solfanger

Romoppvarming El-oppv. Radiator/
konvektor/
golvvarme

Pelletskamin/
vedovn

El-oppv. Luft/luft vp Pellets-
kamin/
vedovn

Nivå1 - total energibruk(kjøpt
energi)
Totalenergibruk

Elektrisitet,timemåler X X X X X X
Timeverdierfra
nettselskap

Pellets- ogvedforbruk X X Manuellregistrering

Utetemperatur X X X X X X
Datafra nærmeste
meteorologiskestasjon

Nivå2 - detaljert energibruk-
manuellavlesing
Totalenergibruk

Elektrisitet,timemåler X X X X X X
Timeverdierfra
nettselskap

Pellets- ogvedforbruk X X Manuellregistrering

Utetemperatur X X X X X X
Datafra nærmeste
meteorologiskestasjon

Formålsfordeltenergibruk

- el-måler– varmepumpekurs X X X Manuellavlesning

- el-måler- vv-
bereder/akkumulatortank

X X X X X X Manuellavlesning

- el-måler- varmekablerbad1 X X X X X Manuellavlesning

- el-måler- varmekablerbad2 X X X X X Manuellavlesning

- el-måler- varmekablerentre X X X X X Manuellavlesning

- el-måler– ventilasjonsaggregat X X X X X X Manuellavlesning

- el-måler– luft-luft vp X Manuellavlesning

Mengdemåler(evt.energimåler)
tappevann

X X X X X X Manuellavlesning

Energimåler- energitilført fra
vp/solfanger

X X X X X Manuellavlesning

Energimålerromoppvarming X X X X X Manuellavlesning

Nivå3 - detaljert energibruk-
automatisk logging

Totalenergibruk

Elektrisitet,timemåler X X X X X X
Timeverdierfra
nettselskap

Pellets- ogvedforbruk X X Manuellregistrering

Utetemperatur X X X X X X Automatiskavlesning

Formålsfordeltenergibruk

- el-måler– varmepumpekurs X X X Automatiskavlesing

- el-måler- vv-
bereder/akkumulatortank

X X X X X X Automatiskavlesing

- el-måler- varmekablerbad1 X X X X X Automatiskavlesing

- el-måler- varmekablerbad2 X X X X X Automatiskavlesing

- el-måler- varmekablerentre X X X X X Automatiskavlesing

- el-måler– ventilasjonsaggregat X X X X X Automatiskavlesing

- el-måler– luft-luft vp Automatiskavlesing

Mengdemåler(evt.energimåler)
tappevann

X X X X X X Automatiskavlesing
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Luft/vannvarmepumpe Solfanger Kommentar
Alt. 1a) Alt. 1b) Alt. 1c) Alt. 2a) Alt. 2b) Alt. 2c)

Tappevann Luft/vannVP Luft/vannVP Luft/vannVP Solfanger Solfanger Solfanger

Romoppvarming El-oppv. Radiator/
konvektor/
golvvarme

Pelletskamin/
vedovn

El-oppv. Luft/luft vp Pellets-
kamin/
vedovn

Energimåler- energitilført fra
vp/solfanger

X X X X X X Automatiskavlesing

Energimålerromoppvarming,
individuellekurser

- varmekurs1 (f.eks.bad1) X Automatiskavlesing

- varmekurs2 (f.eks.bad2) X Automatiskavlesing

- varmekurs3 (f.eks.entre/hall) X Automatiskavlesing

- varmekurs4 (f.eks.radiator
stue/opphold)

X Automatiskavlesing

- varmekurs5 (f.eks.sentralt
plassertviftekonvektor)

X Automatiskavlesing

M-Bussentralogoppsett X X X X X X
Med overføringav
data

Årligeabonnementsutgifter
(GSM-abonnement)

X X X X X X

5. Måling av termisk komfort

5.1 Bakgrunn- Kravog anbefalinger til innetemperatur
Termiskkomfort ogproblemstillingerknyttet til høyinnetemperaturer enutfordring for passivhusog
lavenergihus.Tidligerehardenneproblemstillingeri liten gradblitt adressertfor boliger.Men
utviklingenmot mer energieffektiveboligermedlaverevarmetaphar ført til at overtemperaturi
økendegrader blitt en utfordring.Det laverevarmetapeti mod���� ������� ��� �� ���������������
hvorsolvarmesomslippesinn gjennomvinduer,ikkeslipper(såraskt)ut igjen.Boligermedstore
vindusflaterer naturlignokmer sårbaredastorevinduerslipperinn mer solvarme.

Tekniskforskrift m/ veiledning
Nybyggtekniskforskrift (TEK10)stiller i § 13-4 ���� �� �� � ������� ��������� � ��� ��� ����� �������
���� �������������� �� ��� ������ ��� ����� �� ����������������� ������� ��� ��������� ������ Detteer en
videreføringavdet gamleforskriftskravet. Endelig veiledningentil ny TEK10foreliggerennåikke.
Men denforrigeveiledningenanbefalte at operativtemperatur(middelavlufttemperatur og
strålingstemperatur)burdeliggemellom19og26 oC.Samtidigåpnetveiledningenfor at det kanbli
varmereinneenn 26 oCnår utetemperaturenoverstigerenngitt grense.Detangisat ”Pådagermed
høyutetemperaturer det vanskeligå unngåat temperatureninnendørsblir høyereenndeanbefalte
verdier.Overskridelseav denhøyestegrensenbørderforkunneaksepteresi varmesommerperioder
medutelufttemperaturoverdensomoverskridesmed50 timer i et normalår(semeteorologiske
statistiskedata for maksimaltemperaturer)”. Detgisikkenoenøvregrensefor hvorvarmt det kan
væredisse50timene.Arbeidstilsynetanbefaler også26 oCsommaksimalinnetemperaturerpå
arbeidsplasser6

NSEN-ISO7730ogNSEN15251
Denøvretemperaturgrensen26 oCsombådeveiledningentil TEKogArbeidstilsynetvisertil, er
basertpåanbefalingeri standardenNSEN-��� 7730�E������� � � ermiskmiljø� . Dennestandardener
utviklet spesieltmedtankepåarbeidsmiljø,ogmestrelevantfor arbeidsbyggmedkjøling.I slikebygg
er brukernetypisk������ ��� ���� idsplassen,medbegrensetmulighettil å åpnedørerogvinduerfor

6 http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=78883#8
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lufting,ogofte underlagtenkleskodekshvorde ikkekankle seglett og luftig. Deter naturligå stille
strengeretemperaturkravi slikebygghvor brukernei mindregradkantilpasseseg
temperaturforholdene.

���������� �� E� 15251�2007������������������� ��� ������� oneringogvurderingavbygningers
energiytelseinkludert inneluftkvalitet,temperatur,belysningogakustikk� ��������� �� ������
strengetemperaturkravkanstillesi bygguten kjølingnår brukernekanlufte vedå åpnevinduerog
tilpassesegtemperaturforholdenevedå kle seglettere. I tillegger det en temperaturtilpasnings-
effekt somgjørat vi tolerererhøyereinnetemperaturnår det er varmt ute (såkaltadaptivtermisk
komfort).

D�� �� ���� ���� � ��������� ��������������� ��� ��� ���������� ������� mstemperaturi boliger.Det
er enkjensgjerningat enkeltindivideroppfatter temperaturforskjellig.Detsomer for varmt for noen,
er for kaldt for andre.DeovennevnteISO-standardeneer derfor basertpåenvurderingavforventet
antallmisfornøyde,hvor 6 %misfornøydeer det minsteantallmisfornøydemankanoppnå.

Deter heller ikkeentydiggitt hvor lengeellerhvorofte de anbefaltetemperaturgrensenekan
overskrides.Veiledningentil TEKsier50 timer overskridelsei et normalår,Arbeidstilsynetsier
maksimalt2 ukersvarighet,menssvenskelavenergi- ogpassivhuskriteriertil sammenligning
akseptererat grensen26 oCoverskridesi opptil 10%avtiden mellomapril ogseptember.

5.2 Måling av innetemperatur
Vurderingavtermiskkomfort sommer- ogvinterstid kreverkontinuerligmålingavinnetemperaturen
oganbefalesgjennomførtnådet installeresutstyr for automatiskoverføringavmåledata
(fukt/energi). Innetemperaturenbørsomminimummålesi stua,eventuelti tilleggi soleksponerte
soverom.

Dersomdet ikkeinstalleresutstyr for
automatiskoverføringavmåledata,kan
enkletemperatur-loggereutplasseresi
deaktuellerommene/sonene.Slike
loggerevil kunneanskaffesfor under
2000kr, ogvil kunnemåleoglagre
temperaturenhvertime gjennomet
helt år uten oppladningavbatteri.
Loggernekananskaffesfra cakr 2000
inkl mva.

Figur5.1Eksempelpåmåleresomkanbrukestil å logge
innetemperaturog relativ fuktighet (TinyTag,
www.intab.se)

Enenkelløsninger å utplassereloggernei husetogsåsendeen ny loggertil beboerneetter ett år,og
bedemsendedengamleloggerenmedmåledatai postentil desomfølgeroppmåleprosjektet.På
dennemåtensparesreisekostnaderogunødigtidsbruk,ogmankanfå loggettemperaturforløpeti et
størreutvalghusuten at kostnadeneblir urimeligstore.
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6. Oppsummering– målingav fukt, inneklimaogenergi
Figur6.1og6.2viseraktuelt måleoppsettfor boligermedoguten utstyr for automatiskmålingav
fuktforhold.Dersomboligenhar sliktutstyr for automatiskmålingavfuktforhold, vil kontinuerlig
loggingavinne- ogutetemperaturenkeltkunneintegreressomendel avdette måleopplegget.
Dersomboligenikkehar sliktutstyr, kantimeverdierfor utetemperaturenhentesfra nærmeste
meteorologiskestasjon(sevedlegg3)

Tabell6.1.Målingav fukt, utetemperatur, inneklimaogenergibrukmedutstyr for automatiskmåling
av fuktforhold
Energi Fuktforhold Utetemperatur/

Inneklima
Nivå1
� El: Timemåler(AMS)
� Varme:Ingenmåling
� Ved/pellets:Manuell registrering

Trådløsefukt- ogtemperaturloggere
montert i trekonstruksjonene.

Trådløsoverføringavmåledatatil
sentralmottaker,ogvidere

overføringavmåledataviaGSMtil
server

(sevedlegg2)

Målingavute- og
innetemperatur og
RFinngårsomen
delavoppleggetfor
fuktmåling

Nivå2
� El:Timemåler(AMS).I tilleggel-målere på

individuellekurser. Manuellavlesning
� Varme:EnergimålerpåVP/solfanger,mengdemåler

påtappevann..Manuellavlesning
� Ved/pellets:Manuellregistrering
Nivå3
� El:Timemåler(AMS).I tilleggel-målere på

individuellekursermedautomatiskavlesningog
overføringavdata.

� Varme:EnergimålerpåVP/solfanger,mengdemåler
påtappevann.Automatiskavlesningogoverføringav
data

� Ved/pellets:Manuell registrering

Tabell6.2. Målingav fukt, utetemperatur, inneklimaogenergibrukutenutstyr for automatiskmåling
av fuktforhold
Energi Utetem-

peratur
Inneklima Fuktforhold

Nivå1
� El: Timemåler(AMS)
� Varme:Ingenmåling
� Ved/pellets:Manuell registrering

Utetempera-
turfra DNMI

(sevedlegg3)

Alt. a) Ingenmåling

Alt b) Utplassering
avsmåloggeresom

målerinnetem-
peraturogRF(eks

TinyTag)
Målingav

fuktinnholdi
trekonstruksjoner

vedinnlokking
(vekt-%fukt)

Nivå2
� El:Timemåler(AMS).I tilleggel-målere på

individuellekurser. Manuellavlesning
� Varme:EnergimålerpåVP/solfanger,mengdemåler

påtappevann..Manuellavlesning
� Ved/pellets:Manuellregistrering
Nivå3
� El:Timemåler(AMS).I tilleggel-målere på

individuellekursermedautomatiskavlesningog
overføringavdata.

� Varme:EnergimålerpåVP/solfanger,mengdemåler
påtappevann.Automatiskavlesningogoverføringav
data

� Ved/pellets:Manuellregistrering

Utetemperaturog innetemperatur
bør integreressomen delav

energioppfølgingen

Figur6.3visereksempelpåkostnaderfor et utbyggingsfeltmedfem boliger.Detantasat boligene
liggersånærmehverandreat dekanbenyttesammeboksmedmottaker/GSM-sender.I to av
huseneinstalleresdet fuktmålerei konstruksjonenfor detaljert loggingavfuktforhold. I de tre øvrige
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husenemonteresdet bareinnetemperaturmålerogtimemålerfor strøm.Totalekostnaderfor
monteringavdette utstyret kommerpå107000kr eksmva.

Tabell6.3.Kostnaderfor installasjonav loggeutstyri femhus.Allefem husenemedtimemålerog
inntemperaturlogger.Toavhusenemedutstyr for detaljert fuktmålingmedautomatiskoverføringav
måledatavia GSM.
FUKTMÅLING Hus1 Hus2 Hus3 Hus4 Hus5

Oppstartskostnad(mottaker/sender/GSMetc)

Oppsettavmåleboks/forberedelse 7500
Mottaker 7650
Eksternantennefor økt rekkevidde 2500
GSM 3825
Månedsleieto år 9336
MonteringTreteknisk(førstehus) 12000
Sumoppsettmedmottaker/GSMetc. 42811
Prisper logger 1390

Klimadata Hus1 Hus2 Hus3 Hus4 Hus5

Utetemperatur kr 1 390 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0

Tak(skråisolert pulttak)
Taksperre:høyestepunkt påvarmside kr 1 390 kr 1 390 kr 0 kr 0 kr 0
Taksperre:høyestepunkt påkaldside kr 1 390 kr 1 390 kr 0 kr 0 kr 0
Taksperre:lavestepunkt påkaldside kr 1 390 kr 1 390 kr 0 kr 0 kr 0

Grunnmurmed innvendigtilleggsisolering
Soverom- Bunnsvill,kaldsidevegg kr 1 390 kr 1 390 kr 0 kr 0 kr 0
Soverom- stendermidt, kaldside kr 1 390 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0
Soverom- topp stender,kaldside kr 1 390 kr 1 390 kr 0 kr 0 kr 0
Soverom– romtemperatur kr 1 390 kr 1 390 kr 0 kr 0 kr 0
Vaskerom- Bunnsvill,kaldsideveggSV kr 1 390 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0
Vaskerom- stendermidt, kaldside kr 1 390 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0
Vaskerom- topp stender,kaldside kr 1 390 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0
Vaskerom– romtemperatur kr 1 390 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0

Ytterveggavdobbelt bindingsverk(sokkeletasje)
Bad- Bunnsvill,kaldsideytre vange kr 1 390 kr 1 390 kr 0 kr 0 kr 0
Bad- topp stender,kaldsideytre vange kr 1 390 kr 1 390 kr 0 kr 0 kr 0
Bad- midt påvegg,innvendigpåforing kr 1 390 kr 1 390 kr 0 kr 0 kr 0
Bad– romtemperatur kr 1 390 kr 1 390 kr 0 kr 0 kr 0

YtterveggavI-profiler med innvendigpåforing(hovedetasje)
Soverom- Bunnsvill,kaldside kr 1 390 kr 1 390 kr 0 kr 0 kr 0
Soverom- topp stender,kaldside kr 1 390 kr 1 390 kr 0 kr 0 kr 0
Soverom- romtemperatur kr 1 390 kr 1 390 kr 0 kr 0 kr 0

Innetemperatur(termiskkomfort)
Stue/kjøkken- romtemperatur kr 1 390 kr 1 390 kr 1 390 kr 1 390 kr 1 390

Sumloggere kr 27800 kr 19460 kr 1 390 kr 1 390 kr 1 390
Antall loggere 20 14 1 1 1
Totalkostnadfuktmåling kr 70611 kr 90071 kr 91461 kr 92 851 kr 94241

Energimåling- nivå1
Timemålerstrøm- kostnadperhus kr 2 500 kr 2 500 kr 2 500 kr 2 500 kr 2 500
Totalkostnadallehus kr 2 500 kr 5 000 kr 7 500 kr 10 000 kr 12500

Totalkostnad- fuktmåling hus1-2 og
timemåler/inntemperaturmåler for alle hus

kr 73111 kr 95071 kr 98961 kr 102851 kr 106741
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7. Finansiering
Deter enutfordring å finansieredenneoppfølgingen.Dettegjelderbådekostnaderknyttet til
installasjonavmåleutstyr,ogkostnaderknyttet til denpåfølgendeoppfølgingenmedinnsamlingog
evalueringavmåledata.Detotale kostnadenevil værebetydelige,ogdet vil ikkeværerom for å
belastedissekostnadenepåhvert enkelt forbildeprosjekt.

Vi foreslårensamarbeidsmodellhvorEnovaSFsammenmedutbyggerdekkerkostnadeneknyttet til
innkjøpogmonteringavmåleutstyr,oghvorHusbankendekkerkostnadeneknyttet til den
påfølgendeinnsamlingenogevalueringenavmåledata.Figurenunderskissererenslikmodell.
Husbankensinnsatskanorganiseressomet fellesprosjektledet avfor eksempelSINTEFByggforsk
eller TretekniskInstitutt. Detmåværeen forutsetningat erfaringeneogkunnskapengjøresåpent
tilgjengelig.Doger det noenpersonvernhensynsommå ivaretas;det er jo bl.a.enkeltpersonersbruk
avboligensomblir evaluert.
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Vedlegg1
Forbildeprosjekterhosmedlemmeri Boligprodusentene

TabellV1.1. Medlemmeri BoligprodusentenesForeningmedforbildeprosjekterpassivhusnivå
Firma Sted Type Antall

boenheter
Byggestart

Mesterhus
v/ ByggmesterE.
SkipnesAS

Bodø Enebolig 1 Høst2009

Mesterhus
v/ HånderksbyggAS

Oslo,Mortensrud Eneboliger 17 Høst2010

BlockWatneAS Sandnes,
Rossåsen

Eneboliger 5 Vår2011

FjogstadHusAS Sandnes,
Rossåsen

Eneboliger 9 Vår2011

JadarhusGruppenAS Sandnes,
Rossåsen

Eneboligermed
utleieenhet

5+5 Sommer2011

JadarhusGruppenAS Sandnes,
SandvandVest

Enebolig(IsoboAktiv)* 1 Høst2010

Nordbohus
v/SystembyggAS

Trondheim
Granåsen

Eneboligmed
utleieenhet

1+1 Høst2010

Nordbohus
v/ IdealhusAS

Stord Enebolig 1 Sommer2011

Norgeshus
v/ GauldalByggAS

Gauldal Enebolig 1 Vår2011

Norgeshus
v /hovedkontoret

Melhus Kombinertnærings- og
boligbygg

24 Vår2011

Vestlandshus
v/ GarvikProsjekt

Karmøy Enebolig 1 Vår2011
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Vedlegg2
Rapportfra NorskTretekniskInstitutt

Dokumentasjon av fuktighet og temperatur i
vegg- og takkonstruksjoner i passivhus

Dato:

2010-12-20
Oppdragsgiver:

Boligprodusentenes Forening
Oppdragsgiversref.: Kontaktperson:

Lars Myh re
Oppdragsleder:

Christoffer Aas Clementz
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Bakgrunn

60% av alle boliger i Norge oppføres av medlemmer av Boligprodusentene.

Boligprodusentene har en stor satsing på passivhus. Målsetningen er å tilnærme seg
denne type bygg ved å ha fokus på:

� Standardiserte løsninger

� Foretakssystem(“ ISO 9001light”)

� Prosjektering

Flere medlemmer i Boligprodusentene er nå i ferd med å etablere forbildepro sjekter
på passivhusbygging. I den forbindelse er det ønskelig å tilrettelegge for fremtidig
måling og evaluering av disse prosjektene.

Treteknisk er kontaktet for å lage en “ kokebokoppskrift” som beskriver hva de
ansvarlige for prosjektet skal gjøre for å dokumentere fuktighet og temperatur -
forhold i vegg og takkonstruksjoner.
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1 Hva kan vi finne ut med logging?

1.1 Verifisering av varmetap ved hjelp av temperaturloggere

Passivhusløsningerhar forskjellige måter å redusere energibruken til en bolig på,
men alle vil i prinsippet innebære tykkere vegger.

En konstruksjons varmetap bestemmeshovedsaklig av konstruksjonens isola-
sjonsevneog temperaturforskjellen mellom inne og ute. Varmetap kvantifiseres
til vanlig i bygningssammenheng ved å benytte begrepet varmegjennomgangs-
koeffesient, U-verdi (med enhet W/(m²K)). Denne beskriver hvor stor varmestrøm
som går gjennom en kvadratmeter stor flate avhengig av temperaturforskjellen.

I tillegg til numeriske beregninger blir ofte laboratorieeksperimenter benyttet for
å finne varmetapet i forskjellige veggkonstruksjoner, men dette er ofte forholdsvis
kostbart og krever riktig utstyr. Et enklere oppsett med temperaturloggere vil kunne
verifisere beregninger og laboratorieresultater til en langt billigere pris.

En sammenligning av varmetapet til forskjellige passivhusløsninger vil bidra
til å finne optimal oppbygging av yttervegger mht. veggensvarmeisolerende
egenskaper.

1.2 Fuktforhold i trevirke

I trevirke vil det alltid være et visst vanninnhold, en såkalt trefuktighet. Fuktighet i
trevirke er definert som vekt vann i forhold til vekt tørt trevirke. Når stokken
kommer inn på sagbruket er det ikke uvanlig at fuktigheten er opp mot 130%, dvs.
vekten av vannet er større enn vekten av den tørre tresubstansen.I løpet
av prosessenmed å produsere trelast blir trevirket tørket for å redusere vekt
og forbedre egenskaper, som for eksempel styrke, dimensjonsstabilitet og
bestandighet mot soppangrep.

Trevirke innstiller segpå en bestemt fuktighet avhengig av den omgivende luftens
relative fuktighet og temperatur. Denne fuktigheten blir kalt trevirkets likevekts -
fukt ighet, forkortet LVF, ved det bestemteklimaet.

Sopp er trevirkets verste fiende og kan føre til misfarging og nedbrytning av tre-
virket hvis forholdene ligger til rette for det. De sopper som kan angripe trevirket
kan klassifiseres i tre grupper: Muggsopp er, blåvedsopper og råtesopper. Felles for
alle sopper er at de krever visse betingelser for å kunne utvikle segog vokse. Foruten
at de må ha et vekstmedium å vokse på (i dette tilfellet trevirke), krever soppeneat
det er fritt vann tilstede, at temperaturen ligger innen et visst område og at det er luft
(oksygen) til stede.Hver enkelt soppart har sine spesiellevekstområder med et
bestemt optimum for de tre vekstbetingelsene.Størst fare for soppangrep er det når
temperaturen er omkring 30 °C og trefuk tigheten er
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30-40 %. Da er det optimal temperatur, tilstrekkelig fritt vann til stede i celle-
hulrommene og rikelig med luft (oksygen). Da trevirke har et bruksområde som stort
sett ligger mellom -10°C til +25 °C, vil det i praksis være minimal fare for
soppangrep hvis man holder trevirket under 20 % fuktighet. (Tronstad, 2006).

Tre til konstruksjonsformål blir produsert med en trefuktighet på 17-20%. I bruk vil
dette trevirket tørke ut, men hvor mye, og hvilke forskjeller i trefuktighet det vil
være mellom ytre og indre deler av stenderne, vet en lite om i så tykke vegger som
en vil ha i passivhus.

Relativ fuktighet i uteluften varierer mye fra sted til sted og gjennom døgnet. Den
relative luftfuktigheten ute er høyest om vinteren og lavest om sommeren. I inne-
klima vil relativ fuktighet få et omvendt forløp sammenlignet med uteklimaet.
Da uteluften i de lave temperaturer på vinterstid inneholder lite vanndamp, kan
denne luften, når den blir oppvarmet til 20 °C, bli veldig tørr, med relativ fuktig het
helt ned i 15 %. Påsommerstid, når det er liten eller ingen oppvarming, vil relativ
fuktighet i inneluften nærme seguteluftens fuktighet, men vil ligge litt lavere, da
gjennomsnittlig døgntemperatur inne ennå ligger høyere enn uteluftens. Fuktigheten
i trevirket vil tilpasse seglikevektsfuktigheten og variere i takt med den, men
grunnet de sykliske svingninger gjennom året, vil trefuktigheten ligge faseforskjøvet
i forhold til likevektsfuktigheten. Når temperatur og relativ luft fuktighet er høy nok,
vil det være fare for muggvekst på tre til tross for at gjennomsnittlig trefuktighet ikke
er under 20 %. Over 5 °C og 85 % relativ luftfuktighet er tilstrekklig for at det kan
være fare for muggvekst.

I alle vegger er det viktig med dampsperre mot innervegg. Hvis den varme, fuktige
inneluften kommer ut i veggkonstruksjonen vil den bli kjølt ned gjennom veggen, og
ved kaldt uteklima vil fukten i denne luften før eller siden kondensere.Kondensasjon
av fuktig luft innebærer at vanndampen i luften går over til væskeform. I tynne
vegger hvor isolasjonsevnener dårlig vil dette kondensasjonspunktet ofte ligge
utenfor veggen. Med passivhusløsninger vil isolasjonsevnentil veggen være sågod
at dette kondensasjonspunktet alltid vil være inne i veggkonstruksjonen. Denne
kondensasjonenvil kunne føre til gunstige forhold for soppvekst, og det er derfor
svært viktig å ha dampsperre mot innervegg. Måling av temperatur, relativ
luftfuktighet og trefuktighet vil vise om klimaet i perioder er gunstig for soppvekst.

Påsamme måte er det et stort problem hvis luft innenfra lekker ut i takkonstruk -
sjonen.Denne luften vil stige opp og kjøles ned mot kald side (ofte i takmønet),
hvilket fører til kondensering av fukt og gunstige forhold for muggvekst.
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1.3 Fuktdokumentasjon fr a eventuell oppfukting i byggeperioden

Under byggeperioden er innvendige konstruksjoner veldig utsatt frem til værhuden
har kommet på. Til tider er det fare for at huset vil stå åpent mot vær og vind. Dette
vil kunne føre til oppfukting av byggematerialer.

En studie av effekten av lavere temperatur og økt RF i ytre del av stendervegger ble
utført av Uvsløkk og Gustavsen (2006).De konkluderte med at økningen av
isolasjonstykkelser fra 150mm til 250mm vil gi noe økt risiko for muggvekst bak
vindsperren. Videre konkluder te de med at risikoen var størst rett etter bygge-
perioden. Dette skyldes i hovedsak økte mengder av tre (dvs. mer innebygd
fuktighet). Etter tørkeperioden konkluderte de med at den økte risikoen for
muggvekst, på grunn av kaldere ytre deler, var av liten betydning. Studien var basert
på simulering av vanndampdiffusjon, men ble senereogsågjennomført med
simuleringer der luft lekkasjer fra inneluften var sammenfallende med
vanndampdiffusjon (Uvsløkk, 2008).Simuleringer viste at den positive effekten
av mindre luftlekkasje og bedre ventilasjon (på grunn av strengere krav i revidert
Teknisk Forskrift) sannsynligvis var større enn den negative effekten av økt
isolasjonstykkelse.

Geving og Holme (2010)har ved hjelp av både beregninger og laboratoriemålinger
vist at det tar lenger tid å tørke ut høye nivåer av byggfukt (og evt. tilfeldige
lekkasjer) når isolasjonstykkelsen øker. Det ble funnet opptil en fordobling av
uttørkingstiden ned til fuktnivåer hvor det ikke lenger var risiko for muggvekst .

Ved å begynne å måle temperatur, relativ luftfuktighet og trefuktighet i en tidlig fase
av byggeprosessen,vil boligprodusent og deressamarbeidspartnere ha en god
dokumentasjon på om deresbyggeprosesser tilfredsstillende når det gjelder
skjerming av materialer mot fukt.

Dokumentasjon på hvordan eventuell innebygget fukt påvirker fuktutviklingen i
veggen over tid vil ogsåbli analysert.

1.4 Konveksjon

Konveksjon er bevegelseav luft i porøse materialer inne i den åpne veggkonstruk -
sjonen.Dette oppstår når luften blir varmet opp mot innervegg og stiger, for siden å
bli kjølt ned mot yttervegg og synke. Økt isolasjonstykkelse gir økt intern luft -
sirkulasjon i isolasjonssjiktet og større grad av intern fuktomfordeling i en vegg eller
et tak. For en vegg vil det si at øvre og ytre del av bindingsverksveggen blir fuktigere
(mens nedre og ytre del blir tørrere), spesielt i uttørkingsfasen. I tillegg til
fuktomfordelingen øker varmetapet (Uvsløkk, 1996).Det er større konveksjon
i tykkere vegger, slik som i passivhus. Denne konveksjonen vil, hvis den er stor nok,
gi lavere varmeisolering i veggen i tillegg til at fuktig luft vil kunne samle
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segøverst i veggen mot yttervegg. Forskjellige veggløsninger og veggtykkelser vil gi
forskjellig grad av konveksjon.

1.5 Innetemperatur

Mange passivhus er bygget spesielt med tanke på å utnytte solenergien. Dette gjøres
ved å plasserestørstedelenav vindusarealet mot sør. Dette vil i perioder kunne gi en
utfordring med for høy innetemperatur. Påkonferansen “Passivhus Norden” som
ble arrangert i Aalborg, Danmark i oktober 2010,ble det uttrykt bekymring for
akkurat dette. Solskjerming og god kontroll på ventileringssys temet vil her være
avgjørende. Norges Astma og Allergiforbund anbefaler en innetemperatur på 20-22
°C i fyringssesongen (naaf.no, 2010).Påsoverom kan den være lavere. Måling av
innetemperatur vil avdekke evt. problemer med for høy temperatur.

2 Logging

2.1 Måleprinsipper

Det finnes forskjellige måter å måle temperatur og relativ luftfuktighet og det finnes
mange forskjellige målere. Det er ingen grunn til å begrensemuligheten for å bruke
forskjellige målemetoder, så lenge nøyaktigheten tilsvarer målerne presentert i denne
rapporten.

Trefuktigheten kan målesmed elektriske motstandsmålere. Dette prinsippet baserer
segpå at trevirkets elektriske motstandsevne blir påvirket av trevirkets fuktighet.
Dette fenomenet blir utnyttet til å måle trefuktigheten på en enkel og rask måte, og
har gjort den til den vanligste målemetoden for trefuktighet i dag. Sammenhengen
mellom motstanden og trefuktigheten varierer mellom treslag og innen samme
treslag hvis trevirkets temperatur endres.Elektriske motstandsmålere må derfor
kalibreres for treslag og temperatur. Den praktiske målingen utføres ved at to
elektroder, som er isolert unntatt på spissen,blir slått inn i trevirket. Trevirkets
fuktighet blir da registrert lokalt mellom de to elektrodespissene.Nøyaktigheten på
slike målinger ligger på ± 1-2 %, noe som vil være nøyaktig nok når en skal
dokumentere fuktutvikling og avdekke eventuelle farenivåer for soppvekst.

Det er ogsåmulig å måle temperatur og relativ luftfuktighet i trevirket og bruke
disseverdiene til å beregnetrefuktigheten ut fra kurver for likevektsfuktigheten
i trevirke. Dette er en indirekte metode som har vist segå være veldig tempera-
tursensitiv, og nøyaktigheten vil være mye dårligere enn ved å måle elektrisk
motstand. For å avdekke når en oppnår farenivåer for soppvekst, kan den imidlertid
være tilstrekkelig.
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For logging av trefuktighet i en trekonstruksjon er den elektriske målemetoden mest
aktuell å bruke, da det gir et relativt nøyaktig måleresultat og er enkel å montere i en
veggkonstruksjon.

NB. DET ER VIKTIG AT ALLE TYPE MÅLERE KALIBRERES OG INNJUSTERES
FØR DE TAS I BRUK.

2.2 Plassering

For å hamulighettil å vurdereforskjelligepassivhusløsningeroppmot hverandre,børmålingav
temperatur,relativ luftfuktighet ogtrefuktighet utførespåsammestederuavhengigavveggløsning.

2.2.1 Verifisering av varmetap ved hjelp av temperaturlogge re

Et enkelt oppsett med to temperaturloggere der den eneer montert mot indre del av
stender (varm side) og den andre er montert mot ytre del av stender (kald side), vil gi
en god indikasjon av varmetapet og verifisere evt. laboratorietester. Denne type
målinger kan ogsåvurderes opp mot målinger av strømforbruk (timemåler i
sikringsskap), utedata fra Meteorologisk institutt og lokal ute- og innetemperatur.

Varmetapet gjennom takkonstruksjonen kan ogsåvurderes på samme måte som for
veggkonstruksjonen.

2.2.2 Fuktforhold i trevirke

Eventuelle lekkasjer av inneluft ut i veggkonstruksjonen vil føre til en økning av
relativ luftfuktighet i veggen. Den størsteøkningen i relativ luftfuktighet vil være
øverst i veggen mot kald side, fordi den varme luften stiger opp og blir avkjølt mot
ytterveggen. For takkonstruksjonen vil den høyesterelative luftfuktigheten være
øverst i takmønet. For å detektere problemer med utett dampsperre bør det plasseres
en logger av relativ luftfuktighet øverst i veggen mot kald side/ø verst i takmønet.
Ved å logge temperatur og trefuktighet på sammested vil man få informasjon om
denne lekkasjeluften gir gunstige forhold for muggvekst.

Uttørking av trelast vil skje i stort sett hele trekonstruksjonen, i størst grad mot varm
side. Ved å måle trefuktigheten i stender midt i etasjehøydenpå kald og på varm
side, vil dette gi en indikasjon på uttørkingen av trevirket og da ogsåmengden fukt
som blir bygget inne i konstruksjonen.

2.2.3 Fuktdokumentasjon fra eventuell oppfukting fra byggeperi oden

For å få en god dokumentasjon av fuktighet under byggeprosessen,bør loggere av
trefuktighet, relativ luftfuktighet og temperatur settesopp såsnart bindingsverket er
montert. Den fukt som konstruksjonen blir utsatt for under byggeprosessenblir ofte
liggende mot gulv. Det er derfor fornuftig å plassereen måler nede i bunnsvillen.
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2.2.4 Konveksjon

Grad av konveksjon i en veggkonstruksjon kan være vanskelig å fastslå.Konveksjon
vil gi en utjevning av klima gjennom veggen, i tillegg til at varm luf t som stiger opp
ved innervegg vil bli kjølt ned øverst i veggen mot kald side og få en økning i relativ
luftfuktighet. En kombinert analyseav klimatiske forhold øverst i veggen mot kald
side og varmefordelingen gjennom veggen, vil kunne gi indikasjon om konveksjon er
et stort problem i en gitt veggløsning.

2.2.5 Innetemperatur

Temperaturen vil i de fleste tilfeller være høyest øverst mot taket, men da det er
menneskelige forhold som er viktige å dokumentere, bør målinger utføres der hvor
beboerneopplever temperaturen, dvs. mellom gulv og 2 meters høyde. Plasseringav
loggere innendørs er utfordrende med tanke på at de ikke skal skjemme interiøret, i
tillegg til at de ikke skal bli påvirket i for stor grad av f.eks. varme fra lamper eller
fukt fra vannkoker. Egnedesteder for montering er bak skap eller hyller.

2.3 Tekniske data

Det finnes i dag forskjellige systemer som kan logge temperatur, relativ luftfuktig het
og trefuktighet i sammelogger. Det finnes ogsåsystemer som er trådløse og koblet
opp mot en server, slik at nedlasting fra loggerne kan gjøres fra en hvilken som helst
PC med tilgang til systemet.Treteknisk bruker et system som heter HygroTrac. Det
vil være mulig å kjøpe et ferdig system som passerå montere etter de forskjellige
loggealternativene som blir presentert i denne rapporten.

Måleusikkerhet er sterk knyttet til måleprosedyre. Denne rapporten skal sikre
at måling i forskjellige vegger utføres på en sålik måte som mulig. Kravet til
måleutstyrets nøyaktighet skal være tilsvarende eller bedre enn det utstyret
Treteknisk bruker:

Trefuktighet skal måles ved elektrisk motstand (eller relativ fuktighet og temperatur)
med målere med en nøyaktighet på ± 1 % eller bedre mellom
10% og 25% trefuktighet.

Relativ luftfuktighet bør måles med en nøyaktighet på ± 2,5% eller bedre mellom 10
% og 90 % RF.

Temperatur bør måles med en nøyaktighet på ± 0,5°C eller bedre. Ved ± 0,5°C betyr
det at forskjeller mindre enn 1 grad ikke kan detekteres.

Logging bør gjøresén gang per time. Dette vil gi et godt nok bilde av svingninger i
løpet av et døgn, men samtidig gi et overkommelig omfang på datamaterialet.
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2.4 HygroTrac

HygroTrac er et system beståendeav en mottaker (Gateway) og små loggere.
Mottakeren kan ta imot signal fra 300loggere. Avstanden til mottakeren kan
maksimalt være 46 m, men dette varierer avhengig av forstyrrelser i signal
(f.eks. tykke vegger).

Loggerne måler temperatur, relativ luftfuktighet og trefuktighet. Temperaturen
måles med en termistor. Relativ luftfuktighet måles med en kapasitiv føler. Tre-
fuktigheten måles ved elektrisk motstandsmåling. Det er viktig å bemerke at
trefuktigheten (MC) er angitt etter kalibreringskurve for furu. Det vil si at hvis man
måler i gran må trefuktigheten justeresetter formelen:

% MC (gran) = 0,9280451+ (1,0743609* % MC (furu ))

Loggerne monteres med to skruer inn i trevirket. Disse skruene fungerer ogsåsom
elektroder til trefuktighetsmålingene. Temperatur og relativ luftfuktighet måles i et
hull på undersiden av måleren, og det er viktig at dette ikke tettes eller blir utsatt for
vann og kondens.

Figur 1. EksempelpåenHygroTrac-logger.

Mottakeren blir levert sammen med et modem (Figur 2). Denne enheten må ha
tilgang til strøm og internett. I de fleste tilfeller anbefales mobil oppkobling, da dette
muliggjør montering allerede under byggeprosessen.I tillegg vil et permanent
opplegg basert på mobil oppkobling gi minimal forstyrrelse for beboer.Det
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er kun nødvendig med tilsyn dersom mobildekningen faller ut, men det vil ikke
være risiko for tap av data, da mottakeren fortsatt vil lagre på et internminne.
Opplasting til server blir derimot brutt, og man vil ikke få tilgang til data før
denne er gjenopprettet. Det blir automatisk sendt e-post dersom dette skjer.

Figur 2. Mottaker med modem til HygroTrac -systemet.

Alle data blir lagret sentralt på en server. Tilgang kan gis til aktuelle personer via e-
post. Data kan bli lastet ned på http://www.gehygrotrac. com/ . Dataeneblir lastet
ned som tekstfil, men kan importeres til regneark. Det er ogsåmulig å generereenkle
rapporter direkte på http://www.gehygrotrac.com/ (Figur 8 og 9). Trefuktigheten
som vises gjelder kun for furu og må korrigeres for gran.

Figur 3. Eksempelpårapportovertemperaturogrelativ luftfuktighet
somkangenereresdirektepågehygrotrac.com.
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Figur 4. Eksempelpårapportoverrelativ luftfukt ighetogtrefuktighetsomkangenereres
direktepågehygrotrac.com.NB. Trefuktighetenmåkorrigeresnår målingeneerpågran.

3 Loggealternativer for vegg

3.1 Loggealternativ 1

I dette måleoppsettet blir temperatur, relativ luftfuktighet og trefuktighet målt inne i
veggkonstruksjonen i bunnsvillen. Denne loggeren vil dokumentere evt. oppfukting
av trevirket under byggeprosessen.En logger inne vil vise om inneklimaet er
akseptabelt.Utemåleren vil gi mulighet for å relatere resultater til det lokale
utekl imaet og gjøre det mulig å sammenligne forskjellige hus, forskjellige steder.
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Figur 5. Skisseovertverrsnitt av veggmedplasseringav loggerefor Alternativ 1.

3.2 Loggealternativ 2

I dette måleoppsettet blir temperatur, relativ luftfuktighet og trefuktighet målt inne i
veggkonstruksjonen i bunnsvillen, midt i etasjehøydenpå varm og kald side, i tillegg
til øverst mot kald side. Dette oppsettet vil dokumentere varmetapet gjennom
veggen, uttørking av materialer, oppfukting av materialer under byggeprosessenog
evt. problemer med ugunstig høy fuktighet på grunn av konveksjon eller lekkasje av
inneluft ut i veggkonstruksjonen.

Tre loggere inne på soverom, stue og 2. etasjevil vise om inneklimaet er akseptabelt.
Utemåleren vil gi mulighet for å relatere resultater til det lokale uteklimaet og gjøre
det mulig å sammenligne forskjellige hus, forskjellige steder.
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Figur 6. Skisseovertverrsnitt av veggmedplasseringav loggerefor Alternativ 2.

3.3 Loggealternativ 3

Alternativ 3 består av ønsket antall vegger oppmontert som Alternativ 1. Her vil det
være mulig å sammenligne vegger fra forskjellige romtyper, forskjellige
himmelretninger, forskjellige etasjer,i ett eller flere hus i samme område. Måling av
flere hus med samme konstruksjon vil gi et bedre statistisk grunnlag for å trekke
klarere sluttsatser. HygroTrac er spesifisert å ha en rekkevidde mellom logger og
mottaker på 46 m, men denne kan variere avhengig av hindringer i signalet.
Byggeprosjekter med flere hus vil derfor kunne installere mange loggere (opp til 300
stk) som er tilkoblet sammemottaker og derfor sparekostnader.

3.4 Loggealternativ 4

Alternativ 4 består av ønsket antall vegger oppmontert som Alternativ 2.
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3.5 Oversikt over loggealternat iver for vegg

For å finne ut hvilket alternativ som passerbestgir Tabell 1 en oversikt over hvilke
faktorer som kan vurderes og brukes i sammenligninger mellom Alternativ 1 og
Alternativ 2.

Tabell1. Sammenligningavhvilkefaktorersomblir målt
i deto alternativeoppsetteneav loggere.

Alt. 1 Alt. 2

Varmetap
gjennom vegg

x

Lekkasjeav
inneluft

x

Uttørking av
trelast

(x) x

Oppfukting i
byggeprosess

x x

Konveksjon x

Inne- og uteklima x x

Figur 7. Sammenligningavoppsettmedloggerefor deto alternativene.
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4 Loggealternativer for tak

Dette alternativet kan brukes i kombinasjon med veggalternativene eller fritt stående.
Dette oppsettet vil gi dokumentasjon på varmetap gjennom takkonstruksjonen og
om det er forhold for muggvekst. Hvis konstruksjonen er en A-takstol kommer én
logger i tillegg (nr. 12).

Figur 8. Skisseav tverrsnitt av takmedplasseringav loggere
avhengigav hvilkentypeloft deter.
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5 Mon tering av loggere og mottaker

I utgangspunktet skal aktuell vegg være i 1. etasjei nordlig retning og mot soverom.
Hvis dette ikke er mulig må fagmessigehensyn tas når annet loggested velges,og
sammenligninger med andre vegger må gjøresmed forsiktighe t.

� Logger 1: Denne skal skrues fast i bunnsvillen helt inntil vindsperren
på ytterveggen.

� Logger 2: Denne skal skrues fast utendørs, beskyttet mot regn.

� Logger 3: Denne skal monteres ca.1,5m over gulv der det er hensiktsmessig
inne i soverommet hvor målingene tas. Denne skal ikke måle trefuktighet og
trenger derfor ikke skrues til trevirke. Passendested kan være bak hylle eller
skap.

� Logger 4: Denne skal monteres ca.1,5m over gulv der det er hensiktsmessig
inne i stue i 1. etasje.Denne skal ikke måle trefuktighet og trenger derfor ikke
skrues til trevirke. Passendested kan være bak hylle eller skap.

� Logger 5: Denne skal monteres ca.1,5m over gulv der det er hensiktsmessig
inne i 2. etasje.Denne skal ikke måle trefuktighet og trenger derfor ikke skrues
til trevirke. Passendested kan være bak hylle eller skap.

� Logger 6: Denne skal skrues fast i stenderen helt inntil vindsperren på
ytterveggen midt i etasjehøyden.

� Logger 7: Denne skal skrues fast i stenderen helt inntil panelet/platen
på innerveggen midt i etasjehøyden.

� Logger 8: Denne skal skrues fast i stenderen helt inntil vindsperren på
ytterveggen 200mm under toppsvillen.

� Logger 9: Denne skal skrues fast i trevirke i takkonstruksjonen på høyeste
punkt mot varm side.

� Logger 10:Denne skal skrues fast i trevirke i takkonstruksjonen på høyeste
punkt mot kald side.

� Logger 11:Denne skal skrues fast i trevirke i takkonstruksjonen rett over
ytterste del av vegg mot kald side av takkonstruksjonen.

� Logger 12:Denne skal skrues fast i trevirke i takkonstruksjonen rett over
knevegg mot kald side av takkonstruksjonen.

Logger 3, 4 og 5 må monteres i sluttfasen av byggeprosessen.De andre loggerne skal
monteres såsnart bindingsverk er satt opp.
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Figur 9. Eksempelpåmonterteloggere.

Mottaker må kobles til strømuttak såsnart loggerne er montert. Mottaker kan med
fordel monteres på teknisk rom eller annet sted hvor den ikke er i veien for beboere.

6 Kostnader

Treteknisk tilbyr segå være behjelpelige i alle deler av prosessen.Vi tilbyr et ferdig
oppsatt loggesystem og hjelp til å montere loggere.

Tabell2. OversiktoverTreteknisksinepriserfor alternativ1, 2, 3 ogtak.

Ferdig kalibrert og tilpasset pakke med
loggere, mottaker og mobilt modem

Monter ing av loggere
(eks. reisekostnader)

Alt. 1 20 000NOK
+ 425NOK/mnd

2 000NOK

Alt. 2 28 000NOK
+ 425NOK/mnd

2 500NOK

Alt. 3* 14 500NOK
+ antall vegger x 12 000NOK

+ 425NOK/mnd

antall vegger x 2 000NOK

Alt. 4* 16 500NOK
+ antall vegger x 12 000NOK

+ 425NOK/mnd

antall vegger x 2 500NOK

Tak 20 000NOK
+425NOK/mnd

2 000NOK

Alle priser er eks.mva.
* Systemeter begrensettil 300loggere

med maksimalt 46m til mottaker



Vedlegg2 - Rapportfra NorskTretekniskInstitutt

Side44 av47

7 Referanser

Geving, S.og Holme J.2010.Høyisolerte konstruksjoner og fukt. Analyse av
fukttekniske konsekvenserav økt isolasjonstykkelse i yttervegger, tak, kryperom
og kalde loft . Prosjektrapport 53,SINTEF Byggforsk, Trondheim.

Tronstad, S.2006.Tre og fuktighet – fra produsent til forbruker. Teknisk håndbok nr.
2, Norsk Treteknisk Institutt.

Uvsløkk S.2008.Ny TEK - mer isolasjon – mindre fuktskader? Resultater fra en
teoretisk parameterstudie, Norsk bygningsfysikkdag, 25.november 2008,Thon
Hotell Vika Atr ium, Oslo.

Uvsløkk, S.Skogstad,H. B. Aske, I. J.1996.Natural convection in timber frame walls
with thick thermal insulation layer. Proceedingsof the 4th Symposium on Building
Physics in the Nordic Countries. Helsinki.

Uvsløkk S.og Gustavsen A. 2006.Vurdering av sammenhengmellom isolasjons-
tykkelse og risik o for fuktskader i lette yttervegger. Rapport 50105900.SINTEF
Byggforsk, Trondheim.

http://www.naaf.no/no/fersking/hjemmet/Inneklima/temperatur/.
Lest:2010-12-19.



Vedlegg3 - Meteorologiskemålestasjoner- eklima

Side45 av47

Vedlegg3
Meteorologiskemålestasjoner- eklima

FigurV3-1: Eklima– oversiktovermålestasjonenetil Meteorologiskinstitut (www.dnmi.no)
t
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TabellV3-1 Målestasjonersomregistrererutetemperaturpå timebasis.MeteorologiskInstitutt
A =automatstasjon, VH= Værstasjon,delvisautomatisert
Nr Navn H.o.

h
Type Fra

00180 Trysil Vegstasjon 360 A 1993
00700 Drevsjø 672 VH 1947
04460 HakadalJernbanestasjon 170 A 2007
05590 Kongsvinger 148 A 2006
06020 FlisaII 185 VH 2003
08140 Evenstad�DIH 257 A 2001
09580 Tynset- Hansmoen 482 A 2001
10380 RørosLufthavn 625 VH 2001
10800 Sølendet 760 A 2007
12320 Hamar– Stavsberg 221 A 2005
12680 Lillehammer- Sætherengen 242 A 2005
13160 Kvitfjell 1030 A 1993
13420 Venabu 930 VH 1980
15270 Juvvasshøe 1894 A 1999
16560 Dombås- Nordigard 638 A 2006
16610 Fokstugu 972 VH 1968
17000 StrømtangenFyr 10 A 1994
17150 Rygge 40 VH 1955
17280 Gullholmen 14 A 2000
18500 Bjørnholt 360 A 1876
18700 Oslo- Blindern 94 VH 1992
18950 Tryvasshøgda 514 A 1997
20301 Hønefoss– Høyby 140 A 2005
23420 Fagernes 365 VH 1982
24890 Nesbyen– Todokk 166 VH 2003
25110 HemsedalII 604 A 2005
25112 Hemsedal- Hollekolten 807 A 2006
25630 Geilo– Oldebråten 772 A 2006
25830 Finsevatn 1210 A 1993
26900 Drammen- Berskog 8 A 2004
27450 Melsom 26 A 1972
27470 Torp 88 VH 2005
27500 FærderFyr 6 VH 1885
28380 KongsbergBrannstasjon 170 VH 2003
28922 Veggli II 276 A 2006
29720 DagaliLufthavn 798 A 2001
29950 SvennerFyr 15 A 2000
29970 Stavernsodden 34 A 2002
30420 Skien– Geiteryggen 136 A 2005
30650 NotoddenFlyplass 20 A 2001
31620 MøsstrandII 977 A 2006
32060 Gvarv– Nes 93 A 1997
32100 Gvarv 26 A 2006
32890 HøydalsmoII 560 A 2006
33890 Vågsli 822 A 1994
34130 Jomfruland 5 A 1994
35860 LyngørFyr 4 A 2000
36200 TorungenFyr 12 VH 2000
39040 Kjevik 12 VH 1946
39100 OksøyFyr 9 A 2000
40880 Hovden– Lundane 890 A 2003
41770 LindesnesFyr 13 VH 1969
42160 ListaFyr 14 VH 1919
42921 Sirdal– TjørhomII 500 A 1998
42940 Sirdal– Sinnes 560 A 2007
43010 Eik - Hove 65 VH 1998
44080 ObrestadFyr 24 A 1993
44560 Sola 7 VH 1935
44610 Kvitsøy- Nordbø 21 VH 2005
45870 Fister– Sigmundstad 30 A 2007
46510 Midtlæger 1079 A 1994
46610 Sauda 5 VH 1932
47260 HaugesundLufthavn 24 A 2003
47300 UtsiraFyr 55 VH 1926
48120 StordLufthavn 49 A 2004
48330 SlåtterøyFyr 25 A 1997
49800 Feti Eidfjord 735 VH 2005

50070 Kvamsøy 49 VH 2003
50310 Kvamskogen- Jonshøgdi 452 VH 2006
50500 Flesland 48 VH 1955
50540 Bergen- Florida 12 VH 1949
51530 Vossevangen 54 A 2004
51800 Mjølfjell UH 695 A 1999
52535 Fedje 19 A 2004
53101 Vangsnes 49 A 2006
55290 Sognefjellhytta 1413 A 2003
55700 SogndalLufthavn 497 A 2003
55820 Fjærland– Bremuseet 3 A 2005
57000 FørdeLH – Bringeland 324 A 2001
57710 FlorøLufthavn 9 A 1997
57770 YtterøyaneFyr 26 A 2006
58100 SandaneLufthavn 60 A 2004
58900 Stryn - Kroken 208 A 1993
59110 Kråkenes 75 A 2007
59680 Ørsta�Volda Lufthavn 74 A 2004
59800 SvinøyFyr 38 A 2005
60990 Vigra 22 VH 1958
62270 MoldeLufthavn 3 A 2002
62480 OnaII 13 A 2002
63420 SunndalsøraIII 6 VH 2004
64330 KristiansundLufthavn 62 A 2003
65310 Veiholmen 5 A 2002
65940 Sula 5 VH 1998
66150 Orkdal- Thamshamn 4 A 2006
66730 Berkåk- Lyngholt 475 V 2007
68290 SelbuII 160 A 2007
68860 Trondheim– Voll 127 A 1996
69100 Værnes 12 VH 1946
69380 Meråker- Egga 169 VH 2004
71000 Steinkjer– SøndreEgge 6 A 1991
71850 HaltenFyr 16 VH 1983
71990 BuholmråsaFyr 18 VH 2004
72580 NamsosLufthavn 2 A 2001
74350 Namsskogan 140 VH 2006
75220 Rørvik Lufthavn 4 A 2001
75410 NordøyanFyr 33 VH 1951
75550 SklinnaFyr 23 A 2002
76330 BrønnøysundLufthavn 9 A 2001
76750 SandnessjøenLH - Stokke 17 A 2003
77230 MosjøenLufthavn 72 A 2003
79600 Mo i RanaLufthavn 70 A 2001
80102 SolværII 10 A 2007
80610 Myken 17 VH 1992
80700 Glomfjord 39 A 1997
82291 BodøLufthavn 11 VH 2005
82410 HelligværII 24 VH 2005
83710 Drag– Ajluokta 19 A 2007
84700 Narvik Lufthavn 31 A 2002
84970 EvenesLufthavn 26 A 2002
85040 Rotvær 8 A 2007
85380 SkrovaFyr 11 VH 1933
85450 SvolværLufthavn 9 A 2001
85560 LeknesLufthavn 26 A 2004
85840 VærøyHeliport 4 A 2004
85890 RøstLufthavn 4 A 2002
85891 RøstIII 4 A 1998
86600 StokmarknesLH - Skagen 3 A 2003
86740 Bø i VesterålenIII 8 A 2002
87110 Andøya 10 VH 1958
87640 HarstadStadion 45 VH 2002
88580 Flatneset 60 A 2004
88690 HekkingenFyr 14 A 1998
89350 Bardufoss 76 VH 1941
90450 Tromsø 100 VH 1996
90490 Tromsø- Langnes 8 A 2004
90800 TorsvågFyr 21 VH 1933
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91740 SørkjosenLufthavn 6 VH 2005
92750 HasvikLufthavn 6 A 1984
93140 Alta Lufthavn 3 VH 1963
93301 Suolovuopmi- Lulit 381 VH 2004
94280 HammerfestLufthavn 81 A 2002
94500 FruholmenFyr 13 VH 1954
94680 HonningsvågLufthavn 14 A 2002
95350 Banak 5 VH 1965
96310 MehamnLufthavn 13 A 1997
96400 SlettnesFyr 8 VH 1956
97251 Karasjok- Markannjarga 131 VH 2004
98090 BerlevågLufthavn 13 A 2002
98360 Båtsfjord- Straumsnesaksla 152 A 2000
98400 MakkaurFyr 9 A 1998

98550 VardøRadio 14 VH 1867
98580 VardøLufthavn 12 A 2007
98790 VadsøLufthavn 39 A 2002
99370 KirkenesLufthavn 89 VH 1964
99735 Edgeøya 14 A 1992
99760 Sveagruva 9 A 2001
99840 SvalbardLufthavn 28 VH 1975
99902 Ny�Ålesund – Rabben

Flyplass
41 A 1997

99910 Ny�Ålesund 8 VH 1974
99927 Verlegenhuken 8 A 1997
99935 Karl XII Øya 5 A 2000
99950 JanMayen 10 VH 1921


