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Abstract 

 

This case report first of all considers older building standards with a focus on the energy required for 

the building. It shows that over time, the requirements for the U-value in the different parts of the 

building have increased, and that we have later observed an increased focus on measures to 

decrease the air leaks in the buildings and to reduce the thermal bridges. 

 

Furthermore, the focus will lie on the Kyoto Pyramid and a presentation of the theoretical 

background for our thesis. Here, special attention is paid to expected effects, expected expenses and 

how extensive the implementation of these measures is. The measures that will be discussed are the 

decrease of air leaks and balanced ventilation, adding extra insulation to existing walls and attics, and 

the replacement of windows. At the end of the report, the measures, as implemented in our case 

buildings, will be assessed.  

 

An assessment of the present situation shows that the case buildings have a thin layer of insulation in 

the walls that has not been replaced since the building was built in 1955. Our thermal imaging 

showed several air leaks around the windows and along the floors by the outer wall. The newer 

windows, however, show less leakage than the old ones. The basements in the case buildings are 

mainly used for storage, but in case 104, the basement has been sectioned off and most of it is used 

as a small apartment. The electrical consumption in 104 is roughly 10 000 kWh higher than in case 

96. Case 104 has four residents and is the end section of a terraced house, while 96 has two residents 

and is situated in a middle section. 

 

Furthermore, the report will include a simulation of the present situation for the buildings. Here, we 

have measured their electrical consumption in order to make the simulation as accurate as possible. 

This simulation is used as a starting point for the consideration of possible measures to decrease 

energy consumption. Our conclusion shows that most of the measures we propose will not be 

economically viable in themselves. However, keeping in mind the effects on the quality of the 

indoors climate, it is possible to see other benefits. The profitability of our case is considered by 

comparing the cost of each kWh one would save per year and the costs of the measures needed, and 

is then displayed in a cost-benefit matrix. The conclusion is that these measures are not economically 

viable, but could be viable if comfort level were to be considered. 

  



 
 

  



 
 

Sammendrag 

Rapporten tar først for seg en gjennomgang av tidligere byggestandarder med fokus på krav relatert 

til energibehov. Der kommer det frem at krav til U-verdi på samtlige bygningsdeler har økt, og at det 

også i senere tid har blitt større fokus på tiltak som lufttetthet og kuldebroer.  

Videre presenteres Kyotopyramiden, og det presenteres teoretisk bakgrunn for en del 

bygningsmessige tiltak som reduserer oppvarmingsbehovet. Her legges det vekt på forventet effekt, 

forventet kostnad og hvor omfattende det er å gjennomføre tiltaket. Tiltak som drøftes er lufttetting 

og balansert ventilasjon, etterisolering av vegger på innside og utside, samt etterisolering av loft, og 

til slutt utskifting av vinduer. Tiltakene vurderes for de konkrete leilighetene mot slutten av 

rapporten. 

En gjennomgang av nåsituasjonen viser at leilighetene har et tynt isolasjonssjikt i vegger som ikke er 

byttet etter at bygget sto ferdig i 1955. Termografering viser at det er luftlekkasjer rundt vinduer og 

langs etasjeskiller i begge leilighetene, men at vinduer byttet i nyere tid har færre luftlekkasjer enn 

eldre vinduer. Kjellerne i leilighetene er i stor grad kun benyttet til boder og vaskerom, men i den ene 

leiligheten er kjelleren delt av der halve benyttes som en hybelleilighet. Strømforbruket er ca. 10 000 

kWh høyere i leilighet 104 enn det er i leilighet 96. Leilighet 104 har 4 beboere, pluss en leietaker i 

hybelen, og en stor gavlvegg, mens leilighet 96 ligger mellom to boenheter, og har to beboere. 

Videre tar rapporten for seg en simulering av nåsituasjonen, hvor vi bruker innsamlede data om 

strømforbruk for å få en så nøyaktig simulering som mulig. Denne simuleringen brukes som 

utgangspunkt når vi senere vurderer tiltak. Av tiltakene som vurderes viser det seg at de fleste er 

vanskelig å forsvare lønnsomheten på, men hvis man i tillegg vekter komfort og et godt inneklima 

virker resultatene straks bedre. Lønnsomheten vurderes ved å sammenlikne pris per innsparte kWh i 

året, og tiltakene settes opp i en kost-nytte-matrise. Denne matries viser at oppgraderingene stort 

sett ikke er lønnsomme, men det kan forsvares når en tar hensyn til komfort. 
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1 Innledning 
 
Vår problemstilling er gitt som «hvor ligger grensesnittet for en økonomisk og miljømessig 

bærekraftig energioppgradering av en bolig?» Vår oppgave er å vurdere lønnsomheten og effekten til 

ulike tiltak som kan gjennomføres ved en energioppgradering av eksisterende rekkehus bygget i tre 

fra 1955, og utarbeide en veileder som anbefaler tiltak og leverandører, og som gir et overslag over 

pris og effekt. Veilederen skal kunne benyttes på typiske trehus fra 1950- og 60-tallet i Bergen. 

Oppgaven er gitt av Bærekraftige liv på Landås. 

Bærekraftige liv på Landås er en ideell organisasjon som prøver å oppnå en holdnings- og 

handlingsendring når det gjelder miljø og klima. Organisasjonen jobber på mange områder og 

engasjerer mange personer til forskjellige aktiviteter som er med på å øke bærekraftigheten til et 

lokalsamfunn. 

Hittil har de fått hjelp av to avgangsstudenter på byggfag ved Høgskolen i Bergen. De har kartlagt 

potensialet for oppgradering av to typiske hustyper på Landås til tilnærmet passivhusstandard. 

Rapporten deres viser at det ville være lønnsomt å oppgradere tilnærmet passivhusstandard hvis det 

skal gjennomføres en rehabilitering. 

Vi har fått i oppgave  å lage en veileder for beboerdrevet energioppgradering. Den skal inneholde 

både passive og aktive energitiltak, samt oppgraderinger rettet mot bebyggelsen på Landås. 

Veilederen skal i utgangspunktet kunne nyttes av mange andre lokalsamfunn også. Målet vårt er at 

denne oppgaven skal være nyttig for de fleste beboere i eldre bygg når de bestemmer seg for å 

utføre en rehabilitering, og de ikke er sikre på hvilke tiltak som bør utføres for å redusere 

energiforbruket og gi et bedre inneklima. 

For å kartlegge nåsituasjonen i leiligheten må leiligheten trykktestes og termograferes for å finne 

eventuelle feil i strukturen og kilder for luftlekkasje. Ut i fra teknisk forskrift fra 1949 og simuleringer 

gjort i SIMIEN opp mot det registrerte strømforbruket, så kan vi ved hjelp av iterasjon1 komme frem 

til de forskjellige varmetapene og strømforbruket i boligen. For å gjøre dette mer nøyaktig har vi 

plassert ut strømmålere på de store forbrukerne i leiligheten som f.eks. varmtvannstanken som skal 

stå som en egen post i energibudsjettet. Når vi har fått et fullstendig bilde over nåsituasjonen kan vi 

begynne å implementere forbedringer i simuleringene. 

Forbedringene vi foreslår er både passive og aktive tiltak for å redusere energiforbruket, som f.eks. 

balansert ventilasjon med varmegjenvinner, lufttetting og etterisolering.  

                                                           
1
 Gjentagelse av samme prosess flere ganger. 
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2 Metode 
 
Problemstillingen innbyr ikke til bruk av brede spørreundersøkelser. Det ble derfor valgt en kvalitativ 

tilnærming for denne oppgaven, med case-studier og litteratursøk som metoder for innsamling av 

data. 

For å skrive oppgaven ble rapporter og annen litteratur knyttet til rehabilitering, energioppgradering 

og energibruk i boliger brukt. Relevante artikler og bøker ble søkt opp via BIBSYS, Google og Google 

Scholar.  

De to casene i oppgaven er to boenheter i hvert sitt rekkehus. Disse ble valgt på grunn av at 

resultatene kan overføres til tilsvarende trebygg som det finnes mange av i Bergen. Dersom ikke 

annet er spesifisert er kjeller ikke inkludert i beregningene. Hybelleiligheten i 104 er inkludert i alle 

beregninger, dersom ikke annet er spesifisert.  

Det ble samlet inn forskjellige måledata fra case-leilighetene: 

 Alle innvendige avstander mellom vegger ble målt opp for å kunne finne bruksareal og lage 

plantegning. 

 En "blowerdoor" ble brukt for å trykksette leilighetene slik at det var mulig å lokalisere 

kuldebroer ved hjelp av et termografisk kamera.  

 Strømmålere ble montert i stikkontakten til diverse el-apparater som varmepumpe, 

panelovner og varmtvannsberedere for å få et innblikk i strømforbruket til oppvarming og 

varmtvann. 

 

Programvare som har blitt benyttet i oppgaven: 

Program Funksjon 

Simien Simuleringsprogram for beregning av energibruk 
og effektbehov i bygninger 

IDA ICE Tredimensjonalt energisimuleringsprogram for 
beregning av energibruk og effektbehov i 
bygninger 

Microsoft Word Tekstbehandlingsprogram 
Tabell 1: Programvarer brukt i hovedoppgaven 

Programmene i tabellen ovenfor er lisensiert programvare hvor Høgskolen i Bergen står som eier på 

Simien og IDA ICE. For Microsoft Word har den enkelte forfatter sin egen lisens.  

Alle kostnadsvurderingene er tabellverdier der det kan være avvik. Vi regner likevel med at dette er 

innenfor rammen for det man kan forvente av utgifter.  
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3 Teoretisk bakgrunn 

3.1 Eldre byggeforskrifter 
Opp gjennom tidene har det vært forskjellige lover og forskrifter som regulerer hvordan hus skal 

bygges, og som setter minstekrav til kvaliteten på forskjellige bygningsdeler. Disse kravene er 

beskrevet i Plan- og Bygningsloven med forskrifter. Den forskriften som benyttes mest når det gjelder 

utforming av løsninger til bygninger kalles for Teknisk Forskrift, eller TEK. Under ramses det opp 

hovedpunktene i Teknisk Forskrift når det gjelder energibruk i bygninger, og hvordan dette har 

utviklet seg over tid.  

1950 

Boliger fra 1950-tallet ble bygget etter det vi nå kaller TEK49. Det er de byggeforskriftene som ble 

fastsatt i 1949 [1]. Det ble typisk benyttet lite eller ingen isolasjon i vegger og tak, i beste fall ble det 

lagt inn matter på 5 cm, og det ble benyttet enkel bygningspapp til tetting av konstruksjonene. 

Vinduene er av enkle lag med glass uten isolerende luftsjikt. I byggeforskriftene TEK49 var det heller 

ikke krav til varmeisolering av gulv mot grunnen. 

1960 

På 1960-tallet ble fortsatt bygget etter TEK49, men det ble mer og mer vanlig å legge inn 10-15 cm 

isolasjon, som ble anbefalt av blant annet SINTEF [2]. I tillegg til forhudningspapp var det også begynt 

å bli brukt asfaltvindtetningsplater og det var nå vanlig å bruke vindu med isolerglass. 

1970 

Nye byggeforskrifter kom i 1969 [3]. Det var nå vanlig med 15-20 cm isolasjonstykkelser i tak og 

vegger. Forhudningspapp, asfaltvindtettingsplater eller gipsplater ble benyttet til vindtetting. Nå ble 

det også krav til varmeisolering av gulv mot grunnen. 

1980 

Det kom nye byggeforskrifter i 1985 og igjen i 1987 [4]. Sistnevnte skjerpet kravet til isolering enda 

litt mer. Mot slutten av 80-tallet leveres mer moderne etasjehøye vindsperrer på rull, men fortsatt 

benyttes det mye forhudningspapp og plater til vindtetting. 

Dagens krav 

Etter dagens forskrifter fra 2010, TEK10 [5], skal det benyttes 20-25 cm isolasjon i vegg og 30-35 i tak. 

Samtidig skal det bygges med lite luftlekkasje, maks 2,5 luftvekslinger per time i lekkasjetall for nye 

boliger. Vinduene som brukes nå er rundt dobbelt så energieffektive som de som kom på markedet 

på 60- og 70-tallet, men oppfyller ikke kravene for passivhus. 

 

3.2 Foreslåtte tiltak for energieffektivisering 
Denne oppgaven vil ta for seg en del energisparende tiltak som kan utføres på eksisterende 

bygninger. Oppgaven tar for seg tiltakene i prioritert rekkefølge etter Kyotopyramiden utviklet av 

Husbanken/Sintef [6]. Kyotopyramiden legger hovedfokus på å redusere varmetapet før man 

begynner å redusere el-forbruket.  

I neste linje kommer tiltak som å utnytte solenergien. Innunder dette punktet kommer aktiv og 

passiv utnyttelse. Aktive tiltak er oppvarming av varmtvann ved hjelp av solfangere, eller 
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strømproduksjon ved hjelp av solcellepaneler. Passive tiltak går mer i retning av strategisk plassering 

av vinduer slik at man utnytter solvarmen i de kalde årstidene, men samtidig unngår for stor 

solinnstråling i sommermånedene. Den enkleste måten å gjøre dette på er med sør- eller østvendte 

vindusflater med regulerbar solavskjerming som kan brukes om sommeren. 

 

Figur 1: Kyotopyramiden [6] 

3.2.1 Lufttetting og ventilasjon 

Som regel vil lufttetting redusere varmetapet mye mer enn det økning i isolasjonstykkelse vil gjøre 

[7].  

 

 

 

Figur 2: Reduksjon i netto energibehov for reduksjon i lekkasjetall opp mot økning i isolasjonstykkelse. [8] 
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Figur 3: Typisk prinsipp for tetting av bygninger. [9] 

Lufttetting av bygninger gjøres oftest i to trinn, med to kontinuerlige tettesjikt. Den røde streken som 

vises på bildet er dampsperren på innsiden av bygningen. Denne sperren skal være fullstendig lufttett 

og damptett, slik at ikke varm fuktig luft kan trekke inn i isolasjonen og kondensere. Den blå flaten på 

utsiden av bygningen er vindsperren. Vindsperren tetter for at luft utenfra kommer inn i isolasjonen, 

samtidig som den er åpen for dampdiffusjon fra innsiden, slik at innebygget fuktighet skal kunne 

trekke ut av bygningen. Til sammen skal disse to sjiktene sørge for at bygningen holder kravet til 

lekkasjetall.  

Lufttetting er ofte et vanskelig og omfattende tiltak på eksisterende bygg. Det er størst utfordringer i 

forbindelse med detaljer som rundt vinduer, hvor det må gjennomføres en skjøt mellom dampsperre 

og vindu som opprettholder lufttettheten. Etasjeskillere, dører og hjørner er også områder som byr 

på tilsvarende problemer.  

Lufttetting gjøres oftest i kombinasjon med andre tiltak. For eksempel er det vanlig å bytte 

dampsperre dersom man skal bytte isolasjon fra innsiden, eller lekte på ekstra isolasjon på innsiden. 

Vindsperren byttes typisk i forbindelse med etterisolering på utsiden eller bytte av kledning. 

Fokus på lufttetthet har først begynt å komme nå den siste tiden. Det stilles stadig strengere krav til 

lufttetthet i konstruksjonen, og med det kommer det også stadig større behov for ventilasjon. Denne 

nye måten å bygge på som gjør at man er prisgitt en fungerende form for ventilasjon har skapt en del 

debatt rundt hvorvidt dette er riktig vei å gå, og om problemene blir løst på riktig måte. Foreløpig 

legger lovgivningen opp til at det skal benyttes balansert ventilasjon i alle nybygg, mens noen mener 

at naturlig ventilasjon er et bedre alternativ da det gir større brukeruavhengighet enn balansert 

ventilasjon som typisk krever en del vedlikehold. For å kunne ta et standpunkt i debatten er det viktig 

å forstå hvordan de to typene ventilasjon fungerer. 

Ved naturlig ventilasjon drives luftskiftet av vindtrykket, og termisk oppdrift forårsaket av forskjell i 

temperatur inne og ute [10]. Tradisjonelt har naturlig ventilasjon enkle avtrekksventiler fra våtrom og 

kjøkken, og tilluftventiler enten i vegger eller over vinduer i rom som stue og soverom. Noe av 

luftskiftet går også gjennom konstruksjonen. Naturlig ventilasjon har flere fordeler, som for eksempel 

at det er uavhengig av brukeren, siden det ikke kreves styring eller vedlikehold, samt at det ikke 

bruker energi til å drive vifter. Samtidig er det også noen ulemper, som at luftmengdene vil variere 

med klimaforhold. For eksempel vil det bli lavere ventilasjonsmengder dersom det er vindstille, eller 
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tilnærmet lik temperatur inne og ute. Typisk gir dette lavere luftmengder om sommeren og høyere 

om vinteren, og i perioder vil ikke ventilasjonen oppfylle de kravene til luftskifte som stilles i teknisk 

forskrift. Tradisjonelt har naturlig ventilasjon heller ikke varmegjenvinner. 

 

Figur 4: Tradisjonell naturlig ventilasjon uten varmegjenvinner [11] 

Drivkraften i balansert ventilasjon er tillufts- og avtrekksvifter. All luften føres gjennom et felles 

aggregat hvor varmen fra inneluften overføres til uteluften. I forhold til tradisjonell naturlig 

ventilasjon gir dette et mye lavere energibehov til oppvarming, da varmen ikke slippes rett ut. Siden 

aggregatet er drevet av vifter, blir det mye lettere å styre luftskiftningen, og det forsikrer at man aldri 

har for mye eller lite ventilasjon. Med tanke på energiforbruk er det gunstig å ha et så lavt luftskifte 

som mulig, samtidig som man opprettholder et tilfredsstillende inneklima. På det punktet har 

balansert ventilasjon en fordel, da det kan kobles opp mot overvåkningssystemer som måler 

forurensingen i rom, og tilpasser luftmengdene ut i fra behovet, også kalt behovsstyrt ventilasjon. 

Ulempene ved balansert ventilasjon er at det er nødvendig med vedlikehold forbundet med 

ventilasjonsaggregatene. Med mindre man har behovsstyrt ventilasjon er det også nødvendig med 

manuell styring av systemet. Disse to faktorene fører til at systemet er veldig avhengig av brukeren. 

Et problem ved å installere balansert ventilasjon i eksisterende bygg er typisk rørføringer. De fleste 

gamle boliger er bygget uten himling, slik at rørføringer blir synlige i taket. Ventilasjonsaggregat tar 

også en del plass. De færreste eksisterende boliger er bygget med hensyn til dette. 
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Figur 5: Balansert ventilasjon i et bolighus [12]. 

Vanligvis tilfører man luft til rom som soverom og stue, og har avtrekk på rom som kjøkken og bad. 

Avtrekk fra kjøkkenviften er ofte et problem, grunnet mye forurensing i form av fett og damp i luften. 

På grunn av dette er luften uegnet til å kjøre gjennom en varmeveksler, da den fort vil få lavere 

virkningsgrad og til slutt gå tett. Det er to vanlige løsninger for kjøkkenvifter. Den ene er å ta 

avkastluften fra kjøkkenviften i en egen rørføring rett ut, eller dersom det er vanskelig, så kan man ta 

det i en rørføring gjennom aggregatet som går forbi varmeveksleren, ikke gjennom. Dette kalles å 

kjøre i “bypass”. 

 

Burde alle boliger få innstallert balansert ventilasjon med varmegjenvinning? 

Å sette seg inn i hele diskusjonen om hvorvidt balansert ventilasjon eller naturlig ventilasjon er den 

beste løsningen ligger noe utenfor problemstillingen denne oppgaven behandler. Det er likevel 

hensiktsmessig å vite hovedpunktene. Det som syntes å være hovedargumentene mot balansert 

ventilasjon er hvor brukeravhengig systemet er, samt hvor lite tilgivende systemet er både ovenfor 

de som bygger og installerer samt de som i ettertid bruker systemet [13]. De peker på at et hus bør 

tåle “feil bruk”, og kunne tilpasse seg flere situasjoner ved hjelp av gjennomtenkt materialbruk. Her 

pekes det for eksempel på bruk av massivtre eller gips for å regulere fukt. 

Det kommer også en god del bedre løsninger på markedet etter hvert, når det gjelder naturlig 

ventilasjon. Disse løsningene innebærer alt fra lure måter å gjenvinne varme på, til gode måter å 

sikre tilstrekkelige luftmengder året rundt. Foreløpig stilles det strenge krav til dokumentering av 

effekten av slike løsninger, fremfor de forhåndsgodtatte løsningene balansert ventilasjon gir. 
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Å komme til en konklusjon i denne debatten er noe som ligger langt utenfor omfanget til denne 

rapporten. Debatten blir her bare belyst for å vise at det ikke nødvendigvis er en selvfølge at 

balansert ventilasjon er den beste løsningen, og at det bør vurderes fra case til case hvilke løsninger 

som er best egnet. I denne rapporten vil vi se på løsninger både med og uten balansert ventilasjon, 

men vil ikke gå veldig i dybden.  

Det virker uansett uhensiktsmessig å ha store ukontrollerte luftlekkasjer gjennom konstruksjonen, og 

vi tar videre utgangspunkt i at lufttetting er et gunstig tiltak for å få ned energibruken, så lenge det 

legges til rette for et behagelig inneklima, enten det er i form av balansert ventilasjon, eller 

lufteventiler i vegger. 

3.2.2 Etterisolere Vegger og Tak 

Å etterisolere vegger og tak er et omfattende men effektivt tiltak. Dagens krav til isolasjon er mye 

høyere enn kravene i byggeforskriftene på 50-, 60- og 70-tallet, og dermed er det snakk om store 

forskjeller.  

Utvikling av U-verdi U-verdi tak [W/m2K] U-verdi gulv [W/m2K] 
U-verdi Yttervegg 
[W/m2K] 

Byggeforskriftene 
2010 

0,13 0,15 0,18 

Byggeforskriftene 
1997 

0,15 0,15 0,22 

Byggeforskriftene 
1987 

0,2 0,3 0,3 

Byggeforskriftene 
1960-70-tallet 

0,41 0,58 0,36 

Byggeforskriftene 
1940-tallet 

1,5 0,93 0,93 

Tabell 2: Tabellen [14] viser krav til U-verdi for forskjellige bygningsdeler i tidligere byggeforskrifter. 

Enova hevder at noen av tiltakene som gir størst effekt i forhold til investering er etterisolering av 

kalde loft, etterisolering av gulv over kalde kjellere, og etterisolering av yttervegg hvis det gjøres i 

forbindelse med annet oppussingsarbeid [14]. 

Kalde loft 

Å etterisolere kalde loft er ofte et forholdsvis enkelt tiltak, da der ofte ikke er innredet, og sjelden har 

mange konstruksjoner som kommer i veien. Her er det ofte mulig å lekte ut litt på toppen av gulvet 

på loftet, for å få plass til mer isolasjon. Det kan også lønne seg å bytte ut gammel isolasjon som 

gjerne kan være sammenpresset etter mange år. Loftsluker kan også være et problemområde, 

spesielt hvis disse ikke er skikkelig tette. Mange loftsluker holdes bare lukket av en fjær, og henger av 

og til en centimeter eller to ned. Dersom man setter inn en mekanisme med en falle, vil loftsluken 

holde seg lukket på en bedre måte. 

Yttervegger 

Når man skal vurdere om man skal etterisolere yttervegger, er det mange hensyn som må tas. 

Etterisolering av yttervegger må alltid ses i sammenheng med andre tiltak for å redusere varmetapet, 

spesielt viktig er det å stoppe luftlekkasjer som i eldre hus ofte forekommer langs overgangen 

mellom vegg og gulv-/loftsbjelkelag og rundt vinduer. 
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Man må også være oppmerksom på at leilighetene blir tettere når man etterisolerer og monterer 

dampsperre eller ny vindsperre og nye vinduer. Tettere leiligheter kan medføre behov for økt 

ventilasjon, men hvis man skal installere balansert ventilasjon bør man sørge for at huset er tettest 

mulig. 

Utvendig varmeisolering er gunstig for å oppnå både lavt varmetap og god fuktsikkerhet. Med 

isolasjon av plater eller matter av mineralull får man et sammenhengende isolasjonssjikt i hele 

veggens høyde, slik at kuldebroer reduseres drastisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.3 Bytte Vinduer 

Selv om vinduer i vanlige boliger ofte bare står for 5-10 % av arealet til ytterflaten, kan de stå for  

40 % av varmetapet [15]. Å bytte til tre-lags lavenergivinduer har flere fordeler. For det første er det 

energiinnsparingen, der Enova hevder at ved å bytte fra 2-lags-vinduer fra 80-tallet kan man mer enn 

halvere varmetapet gjennom vinduene [15]. Et annet aspekt er at nye vinduer så godt som eliminerer 

kaldras, og fører til bedre inneklima. Kaldras er et fenomen som oppstår der kalde vinduer kjøler ned 

luft som faller ned mot gulvet og kan oppleves som trekk. Tradisjonelt har kaldras blitt bekjempet 

ved å plassere panelovner eller radiatorer under vinduer. 

 

Type 
etterisolering 

Opp- 
rinnelig 
vegg 

Tykkelse på påfôring 
[mm] 

    0 48 98 148 

Isolere utvendig 
eller innvendig 
med følgende 
gammel 
isolasjon i 
hulrommet: 

– tomt 
hulrom 

1,52   0,58 0,36 0,27 

–  100 mm 
mineralull eller 
100 mm 
ekspandert 
kort-plate 

0,50  0,33 0,26 0,21 

– Fylt med 
sagflis 

0,79 
  

 0,44 0,31 0,24 

–  50 mm 
treullsement 
eller 30 mm 
sydde 
mineralullmatter 

0,81  0,43 0,31 0,24 

Isolere utvendig 
eller innvendig 
og blåse inn 
isolasjon 

1,52   0,31 0,24 0,20 

Blåse inn 
isolasjon 1,52 0,46       

Tabell 3: Orienterende U-verdier, W/(m
2 

K) Bindingsverks- 
vegger før og etter isolering Tabell 74, 723.511 SINTEF Byggforsk 

Figur 6: Snitt av vegg som er etterisolert utvendig  
Figur 72, 723.511 SINTEF Byggforsk 
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Figur 7: Kaldras fra vindu [16]       Figur 8: Kaldras bekjempet med panelovn [16] 

Enova anbefaler å bytte ut vinduene hvis de er fra 60- og 70 tallet eller eldre, eller hvis man likevel 

skal rehabilitere eller pusse opp boligen. [15] 
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4 Beskrivelse av Case-leilighetene 

4.1 Tilstand for 104 
Leiligheten er i stor grad i nesten opprinnelig tilstand. De fleste vinduer er blitt byttet en gang i løpet 

av byggets levetid, men ingen de siste 15 årene. Veggene er også i sin opprinnelige tilstand, hvor det 

antas at det er gjennomgående stenderverk med 100 mm isolasjon i hulrommene. I kjelleren er det 

vegger med utlekting på innsiden. I noen av utlektingene er det kun hulpapp, mens det på den ene 

veggen mot grunn er utlektet med 100 mm rockwool. Kjelleren oppleves som kald, med uisolert 

betonggulv mot grunn. Kjelleren inneholder vaskerom og varmtvannsbereder, og er ikke oppvarmet. 

I leilighet 104 har de en energimessig fordel med tanke på utformingen av leiligheten, og det er at ca. 

halve kjelleren er gjort om til hybelleilighet. Det fører til at den veggen i huset med dårligst U-verdi, 

en uisolert murvegg mot friluft, ikke inngår i leiligheten. Det viser seg at dette får stort utslag på 

energimerkingen, selv om hybelleiligheten går på samme strømmåler. 

Dårlig/ingen isolasjon mellom kjeller og 1. etasje fører til kald trekk fra kjellerdøren, samt kalde gulv i 

stue og på kjøkken. Vinduet på kjøkkenet er tilsynelatende det nyeste vinduet i huset, og er byttet på 

slutten av 90-tallet. Kjøkkenet har avtrekksvifte. I stuen er vinduene og verandadøren sist byttet på 

slutten av 80-tallet. Verandadøren er over 50 % glass. Vinduene har en god vinkel med tanke på 

solinnstråling, og det er installert markise på utsiden for solavskjerming om sommeren. De har også 

en vedovn som brukes som spisslast på vinterstid. 

I gangen i 1. etasje er det installert luft-luft-varmepumpe med punktoppvarming. Det er varmekabler 

i yttergang med termostatstyring. Gulvet i yttergang antas å være ren betong mot grunn med fliser 

på toppen. Ytterdøren er gammel uten glass. Det er ett vindu i yttergangen. Det er også et vindu i 

trappen som ikke er byttet i det siste. 

I andre etasje er vinduene på de to barnerommene byttet på slutten av 80-tallet/tidlig 90-tall. 

Vinduene oppleves som ganske tette. Vinduene på hovedsoverom er originale, og består av to enkle 

glass med ca. 15 cm mellomrom, hvor det innerste åpnes innover, og det ytterste åpnes utover. 

Beboer hevder at disse vinduene oppleves som de beste i hele huset. Det antas at dette er på grunn 

av den lave temperaturen på soverommet, og at de stort sett er åpne uansett. 

Badet har avtrekksvifte rett gjennom taket opp til kaldt loft. Det er også installert varmekabler på 

badet som er termostatstyrt. I gangen i 2. etasje er det en stor loftsluke som ikke er isolert. Det er 

også store gliper langs kanten. Beboer hevder at luken var tett en gang i tiden, men etter hvert som 

huset setter seg, så har det blitt glipe. Glipen fører til store varmetap og luftlekkasjer. Opp til loftet 

antas det at det er isolert med 200 mm isolasjon med gjennomgående stenderverk. 
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Figur 9: Plantegning 1. etasje    Figur 10: Plantegning 2. etasje 
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Bygningsdel 
U-verdi 
[W/m2K] 

Kommentar 

Tak mot loft 0.21 
Byggforsk 471.013 tabell 22, 48x198 stender med 200 mm kl. 37 
isolasjon 

Yttervegg 2. etg. 0.411 Byggforsk 471.401, tabell 43 stender 48mm og L" = 3,5 

Yttervegg 1. etg. 0.411 Byggforsk 471.401, tabell 43 stender 48mm og L" = 3,5 

Yttervegg kjeller 
mot grunn 
(m/100mm iso) 

1.3 
300 mm betong med 100 mm kl 37 isolasjon på innside + luftsjikt --> 
U=1.5 og deretter byggforsk 471.014 tabell 21 oppfyllingshøyde 2 m 
ekstrapolert lineært 

Yttervegg kjeller 
delvis mot grunn 

2.25 Snitt av vegg over og under grunn. Antar 50 % under grunn. 

Yttervegg kjeller 
mot luft (I hybel) 

2.5 
300 mm betong + luftsjikt inne og ute (R=0.13) eller Byggforsk 471.451 
tabell 6 

Gulv kjeller 2 300 mm betong uten isolasjon 

Gulv vindfang 2 300 mm betong uten isolasjon 

Ytterdør 1. etg. 1.9 Standard dør i SIMIEN 

Verandadør 1. etg. 2.4 Uisolert dør i SIMIEN 

Vindu Gutterom 2.6 Byggforsk 533.102, tabell 473a 

Vindu Jenterom 2.6 Byggforsk 533.102, tabell 473a 

Vindu 1 Soverom 4.652 Hentet fra TEK49 [17] 

Vindu 2 Soverom 4.652 Hentet fra TEK49 [17] 

Vindu 1 stue 2.6 Byggforsk 533.102, tabell 473a 

Vindu 2 stue 2.6 Byggforsk 533.102, tabell 473a 

Vindu kjøkken 2.6 Byggforsk 533.102, tabell 473a 

Vindu 
trappeoppgang 

4,8 Byggforsk 533.102, tabell 473a 

Vindu Vindfang 4,8 Byggforsk 533.102, tabell 473a 

Vindu 1 kjeller 4,8 Byggforsk 533.102, tabell 473a 

Tabell 4: Viser bygningsdeler i leilighet 104 
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4.2 Tilstand for 96 
I denne leiligheten er de fleste vinduene byttet, og mange av dem er byttet de siste 20 årene. 

Veggene har byttet kledning, men det er ikke utlektet ekstra isolasjon. De fleste av bygningsdelene 

antar vi er i samme tilstand som i leilighet 104. Det vil si 100 mm isolasjon i vegger med 

gjennomgående stender, 200 mm isolasjon opp til loft, og ingen isolasjon i vegger/gulv i kjeller. I 

denne leiligheten har de også med en murvegg mot friluft i kjelleren, noe som får veldig stort utslag 

på energimerkingen.  

At alle vinduene er byttet i nyere tid kommer tydelig frem i under termograferingen og trykktesten 

som ble gjennomført. Generelt er det i denne leiligheten mye mindre luftlekkasjer rundt vinduer. Det 

er derimot store lekkasjer på undersider av lister i etasjeskillene. Som i den andre leiligheten, så har 

disse også en loftsluke med glipe. 

 

Figur 11: Plantegning 1. etasje   Figur 12: Plantegning 2. etasje  
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Bygningsdel 
antatt U-verdi 
[W/m2K] 

Kommentar 

Tak mot loft 0,21 200 mm isolasjon 48 mm stender kl. 37 isolasjon 

Yttervegg 2. etg. 0,411 Byggforsk 471.401, tabell 43 stender 48 mm og L" = 3,5 

Yttervegg 1. etg. 0,411 Byggforsk 471.401, tabell 43 stender 48 mm og L" = 3,5 

Yttervegg kjeller 
mot grunn 

2 
Byggforsk 471.014 tabell 21 oppfyllingshøyde 2 m U0=2,5 
ekstrapolert lineært 

Yttervegg kjeller 
mot luft 

2,5 
300 mm betong + luftsjikt inne og ute (R=0.13) eller 
Byggforsk 471.451 tabell 6 

Gulv kjeller 2 300 mm betong, ingen isolasjon 

Gulv vindfang 2 300 mm betong, ingen isolasjon 

Ytterdør 1. etg. 1,9 Standard dør i SIMIEN 

Verandadør 1. etg. 2,4 Uisolert dør i SIMIEN 

Ytterdør kjeller 1,9 Standard dør i SIMIEN 

Vindu 1 Gjesterom 1,6 Byggforsk 533.102, tabell 473a 

Vindu 2 Gjesterom 1,6 Byggforsk 533.102, tabell 473a 

Vindu 1 Soverom 2,6 Byggforsk 533.102, tabell 473a 

Vindu 2 Soverom 2,6 Byggforsk 533.102, tabell 473a 

Vindu stue 2,6 Byggforsk 533.102, tabell 473a 

Vindu kjøkken 2,6 Byggforsk 533.102, tabell 473a 

Vindu Vindfang 2,6 Byggforsk 533.102, tabell 473a 

Vindu v/dør i 
vindfang 

2,6 Byggforsk 533.102, tabell 473a 

Vindu 1 kjeller 2,6 Byggforsk 533.102, tabell 473a 

Vindu 2 kjeller 2,6 Byggforsk 533.102, tabell 473a 

Vindu 3 kjeller 2,6 Byggforsk 533.102, tabell 473a 

Tabell 5: Viser bygningsdeler med antatte U-verdier for leilighet 96 
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5 Energimerking 
 
Fra 1. januar 2010 tredde energimerkeforskriften i kraft og fra 1. juli samme år kom det krav om at 

alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut, i tillegg til yrkesbygg over 1000 m2, skal ha en 

energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser energistandarden til bygget. [18] 

Energimerket består av en energikarakter (bokstav) og en oppvarmingskarakter (farge). 

Energikarakteren går fra A til G og baserer seg på levert energi i bygget ved normal bruk. 

Oppvarmingskarakteren går i fem trinn fra grønt til rødt og baserer seg på installert 

oppvarmingssystem. [19] 

 

Figur 13: Energimerkeskala [20] 

 

Energimerking er obligatorisk for alle nybygg og må gjøres av en ekspert. [21] En kan selv 

energimerke en eksisterende bolig ved å logge seg inn på nettsiden: www.energimerking.no. 

Formålet med energimerkeforskriften er å øke bevisstheten om energibruk og løsninger som gjør 

boligen mer energieffektiv. [18] 

 §1. Formål: 

”Forskriften skal bidra til å sikre informasjon til markedet om boliger, bygningers og tekniske 

anleggs energitilstand og mulighetene for forbedring, for derigjennom å skape større 

interesse for konkrete energieffektiviseringstiltak, konkrete tiltak for omlegging til fornybare 

energikilder, og gi en riktigere verdsetting av boliger og bygninger når disse selges eller leies 

ut.” [22] 

 

5.1 Gjennomføring 
Ett av tiltakene som gjøres i forbindelse med oppgaven er å energimerke case-leilighetene. I 

energimerkeordningen er det mulig å gå for en enkel versjon, hvor det tas standardverdier for valgt 

byggeår og bygningsform, eller en detaljert versjon hvor en kan legge inn verdier for hele 

konstruksjonen dersom man har det tilgjengelig. 
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Det ble utført en detaljert energimerking av begge case leilighetene på Landås. Her var det en rekke 

detaljer som måtte fylles ut, fordelt på 12 punkter: 

1. Bygningskategori 

Her trengs det informasjon om hvilke type bygg det dreier seg om, byggeår, bruksareal og 

antall etasjer.  

 

Figur 14: Viser inndata for leilighet 96 i energimerkeordningen 
 

2. Detaljert bygningstype 

Her skal man oppgi antall etasjer med oppvarmet BRA og om kjeller er inkludert i BRA. 

 

3. Arealdetaljering  

Her skal det oppgis bygningsform og mål for de forskjellige etasjene. 
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Figur 15: Viser detaljering av bygningsform 

 

Figur 16: Viser målsetting av bygg 
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4. Vegger og vinduer 

Her kan man detaljere veggkonstruksjon, vinduer og vegger. 

 

Figur 17: Detaljering av vegger i energimerkeordningen 

 

Figur 18: Vinduer med U-verdi og areal 
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5. Dører 

Her skal man detaljere ytterdører for oppvarmet areal. 

 

Figur 19: Detaljering av ytterdører 

 

 

6. Takkonstruksjon 

Her skal gi informasjon om fasong på takkonstruksjonen og isolasjonstykkelse. 

 

Figur 20: Detaljering av takkonstruksjon 
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7. Gulv 

Her skal man oppgi konstruksjonstype og isolasjonstykkelse for gulv i oppvarmet areal i de 

forskjellige etasjene og hva gulvene vender mot. 

 

Figur 21: Detaljering av gulv 

8. Tetthet 

Hvis det er blitt utført en lekkasjetest kan man oppgi lekkasjetallet her. Dette er en 

forutsetning for å kunne få energikarakter A. 

 

Figur 22: Vi kunne ikke detaljere lekkasjetall med de dataene vi hadde 

9. Beliggenhet 

Her skal man oppgi himmelretning og solskjerming fra terreng. 

 

Figur 23: Detaljering av solskjerming 
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10. Geologiske grunnforhold 

Her kan man oppgi geologiske forhold under bygningen. 

 

Figur 24: Vi detaljerte heller ikke de geologiske grunnforholdene 

11. Teknisk utstyr 

Her skal man oppgi hva som blir brukt til oppvarming, hvilken ventilasjon man har. Har man 

varmepumpe skal det oppgis her.  

 

Figur 25: Detaljering av oppvarming 
 
 

 

Figur 26: Detaljering av ventilasjon 
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12. Energibruk 

Her kan man oppgi målt energibruk for boligen. 

 

 

Figur 27: Målt energibruk for leilighet 96 

Så snart punktene ovenfor er fylt ut får man et utkast til en energiattest samt en liste med forslag 

til tiltak for å forbedre boligen med tanke på energisparing. Utkastet kan så sendes inn til Enova 

for godkjenning.  

5.2 Resultater 
Vi har fått godkjente energimerkinger for begge leilighetene.  

        

Figur 28: Leilighet 96 fikk karakteren “oransje F”          Figur 29: Leilighet 104 fikk karakteren “gul E” 

Bakgrunnen til at leilighet 104 får en bedre energimerking enn leilighet 96 er fordi at leilighet 104 har 

en hybelleilighet i kjelleren, som gjør at den dårligst isolerte veggen i huset (murvegg uten isolasjon 

mot friluft) ikke inngår i boenheten. Derfor får leilighet 104 til tross for større areal på yttervegger en 

bedre bokstavkarakter. Oppvarmingskarakteren (fargen) er bedre på grunn av installert 

varmepumpe. 
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6 Trykktesting 
 
Trykktesting er en måte å måle en bygnings lekkasjetall. I forskriftene er det krav til lekkasjetall. 

Kravet til lekkasjetall varierer avhengig av hvilken energiambisjon leiligheten bygges etter. 

Energiambisjon Lekkasjetall ved 50 Pa 
trykkdifferanse (h-1) 

TEK10, energitiltak:   
Småhus 2,5 
øvrige bygninger 1,5 
TEK10, minstekrav ved omfordeling av varmetap og ved 
energiramme (alle bygningstyper) 

  
3,0 

NS 3700 for boligbygninger, minstekrav:   
– Passivhus 0,6 
– Lavenergibygning klasse 1 1,0 
– Lavenergibygning klasse 2 3,0 

NS 3701 for yrkesbygninger, minstekrav:   
– Passivhus 0,6 
– Lavenergibygning 1,5 

Tabell 6: Tabell over krav til lufttetthet i forskjellige forskrifter [8] 

6.1 Gjennomføring 
En trykktesting utføres ved at det i ytterdøråpningen settes inn en spesialkonstruert ramme med en 

lufttett duk og en vifte. Viften kobles opp mot en datamaskin, hvor et program styrer viften og 

loggfører data fra målere. Deretter lukkes alle vinduer og ytterdører i bygningen, og alle mekaniske 

avtrekk og mente lekkasjer tettes. Alle interne dører settes åpen. 

Når ønsket over/undertrykk på 50 Pa er oppnådd, måles volumstrømmen gjennom viften. 

Volumstrømmen i m3/h divideres på bygningens totale volum, og man får ut luftomskiftinger per 

time, ellers oms/h. Det er dette tallet det settes krav til i forskriftene.  

Ved å trykkteste finner man ut om bygningen tilfredsstiller krav til lufttetthet i teknisk forskrift. Hvis 

man samtidig gjennomfører en termografering, finner man ut hvor lekkasjene befinner seg. 

6.2 Resultater 
Trykktestingen ble gjennomført med en "blowerdoor", og ble utført som beskrevet i forrige avsnitt.  

Trykktestingen av leilighetene i prosjektet viste seg å bli vanskelig av flere grunner. Kort tid før 

trykktestingen skulle gjennomføres, viste det seg at måleutstyret var ukalibrert, slik at resultatene i 

beste fall ville bli upålitelige. I tillegg var det flere faktorer i leilighetene som gjorde at en trykktest 

ville gi et lekkasjetall som ikke ville gitt noe nyttig resultat, da det uansett ville vært meget høyt.  

Blant disse faktorene var loftsluken, med tydelig glipe opp mot loftet med tykkelse på opp mot 1 cm. 

Kjelleren, som ligger innenfor klimaskjermen, men ikke er oppvarmet, var også utett flere steder. 

Måten pipen var ført inn i skorsteinen var også mildt sagt utett. 

På bakgrunn av disse faktorene ble det gjort en vurdering om at lekkasjetallet ikke kom til å gi noe 

nyttig informasjon, og siden måleutstyret uansett var ukalibrert, ble det kun gjennomført en 

termografering ved undertrykk for å kunne fokusere på hvor luftlekkasjene befant seg. 
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7 Termografering 

7.1 Gjennomføring 
Termografering ble gjennomført på første besøk i case-leilighetene. Vi benyttet oss av et 

termograferingskamera fra produsenten Fluke. 

 
Figur 30: Termograferingskamera fra Fluke [23] 

Kameraet benytter seg av infrarød stråling for å fastslå temperaturen til forskjellige objekter. Noe 

som gjør termografering litt vanskelig er at forskjellige materialer har forskjellige strålingsmønstre, 

noe som fører til at et bilde som inneholder flere forskjellige typer materialer vil kunne gi noe feil 

informasjon. Da vi stort sett er interessert i å finne kuldebroer og lekkasjer, som kommer tydelig frem 

ved at det er temperaturvariasjoner på ett og samme materiale, vil ikke dette ha noe å si for våre 

resultater.  

De fleste bildene ble tatt mens det var undertrykk i huset. Det fører til at luft kommer inn gjennom 

alle luftlekkasjer. Siden termograferingen ble gjennomført en kald dag ser vi da lett hvor 

luftlekkasjene i konstruksjonen er.  
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7.2 Resultater 

7.2.1 Leilighet 104 

Det ble gjennomført termografering både med og uten undertrykk i denne leiligheten. 

Termografering uten trykktest viser at det er kuldebroer i hjørner og rundt vinduer. Dette er akkurat 

som forventet for så gamle bygg.  

 

Figur 31: Hjørne i stue     Figur 32: Uisolert loftsluke 

Figur 31 viser et hjørne i stuen. Man ser tydelig at det er punktvise kuldebroer i tillegg til kuldebroen 

langs veggen og langs taket. Taket går opp til oppvarmet etasje, mens veggen på venstre siden av 

bildet er vegg mot naboleiligheten. 

Figur 32 viser at loftsluken er totalt uisolert. Man ser også lett på bildet at det er en glipe mellom 

luken og taket som fører til store luftlekkasjer. 

      

Figur 33: Loftsluke med trykktest    Figur 34: Hjørne på bad med trykktest 

Figur 33 viser omfanget av luftlekkasjene rundt loftsluken når det settes undertrykk i leiligheten.  
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Figur 34 viser at det også er luftlekkasjer fra loftet ned i konstruksjonen ellers. Her ser vi hjørnet 

mellom tak og vegg på badet. Kald luft kommer inn nedover veggen. 

 

   

Figur 35: Vindu på soverom under trykktest  Figur 36: Vindu i stue under trykktest 

Figur 35 og 36 viser to forskjellige vinduer under trykktest. Vinduet på figur 35 er eldre enn vinduet 

på figur 36, og man ser klart forskjeller i hvor mye det lekker. Man ser tydelig at det er luftlekkasjer i 

begge vinduene. I vindu på soverom er det langs hele karmen, mens i vinduet i stuen er stort sett i 

hjørnet. Det viste gjennomgående at vinduer som var skiftet i senere tid generelt hadde færre 

lekkasjer enn de gamle vinduene. Noen av vinduene lakk på en slik måte at det er mulig å fikse en del 

av lekkasjene ved å installere nye tettelister i karmen, noe som i så fall er et veldig enkelt og billig 

tiltak for å få ned lekkasjetallet. 

7.2.2 Leilighet 96 

 

Figur 37: Ikke like store lekkasjer rundt vinduene her..  Figur 38: ..Men fortsatt betydelige 

Figur 37 og 38 viser at lekkasjene rundt vinduer noen steder er bedre her enn det var i den andre 

leiligheten, men fortsatt er det litt å hente. I denne leiligheten skal det påpekes at solen skapte en del 

vanskeligheter i termograferingen, da solen sto rett på vinduene på ene siden av huset. Dette 

kommer frem på bildene over. 
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Figur 39: Lekkasjer under listene     Figur 40: Enkelte steder mer fremtredende 

På figur 39 ser vi også at det ser ut som det kan være lekkasjer langs ledningsføringer i veggene. 

Dette viser typisk at det ikke har vært fokus på å holde bygningen lufttett når elektrikerarbeid ble 

utført. Figur 40 viser at lekkasjene under listene var et problem flere steder. De to bildene er tatt 

henholdsvis langs yttervegg mot vest og øst. 
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8 Simuleringer i SIMIEN 
 
For å få et mer nøyaktig bilde over nåsituasjonen så tester vi de valgte U-verdiene og varmetap i et 

simuleringsprogram som heter SIMIEN. Her kan vi kjøre en årssimulering for hele leiligheten for 

klimaet i Bergen.  

8.1 Plantegning og strømforbruk 
For å få et så godt som mulig overblikk over forbruket i leiligheten som skal simuleres i SIMIEN, lagde 

vi først en plantegning. Målene ble tatt med lasermåler og ga oss kun nettoarealet til leiligheten. I 

tillegg så ble det plassert ut strømmålere for å gi oss bedre data over forbruk av teknisk utstyr og 

varmtvann, som er egne poster i energibudsjettet.  

8.1.1 Sollien 96 

 

U. etg.             1. etg.        2. etg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figur 41: Plantegning over leilighet 96 
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Ut fra plantegningene over nettoareal og en takhøyde på 2,4 meter og innervegger på 15 cm så 

estimerer vi: 

Etasje Gulvareal [m2] Luftvolum [m3] 

0 38,85 93,25 
1 44,48 106,76 
2 41,60 99,85 

Tabell 7: Gulvareal og luftvolum for denne seksjonen 

I tillegg så har vi forbruket over to år, se vedlegg 2 

År Forbruk [kWh] 

2012 17 765 
2013 15 531 

Tabell 8: Strømforbruk over de siste to årene 

Ved hjelp av strømmålerne så estimerte vi et gjennomsnittlig årsforbruk av varmtvann da det 

forbruket som regel er konstant over året: 

Beskrivelse Startdato Sluttdato Forbruk [kWh] Gjennomsnittlig årsforbruk [kWh] 

Varmtvann 18.02.2014 20.03.2014 221,9 2 699,8 

Tabell 9: Gjennomsnittlig forbruk av varmtvann over et år regnet ut fra en måneds måling 

8.1.2 Sollien 104 

 

U. etg         1. etg          2. etg 

 

  

Figur 42: Plantegning for leilighet 104 
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En svakhet er at vi ikke tok mål av hybelleiligheten. Vi fikk i etterkant vite at strømforbruket til 

hybelen inngår i strømforbruket til leiligheten. Vi har valgt å anta samme areal i kjelleren som i 

Sollien 96 da rekkehusene er så og si identiske. Som tidligere så opererer vi med takhøyde på 2,4 m 

og 15 cm innervegger: 

Etasje Gulvareal [m2] Luftvolum [m3] 

0 38,85 93,25 
1 44,69 107,25 
2 41,35 99,24 
Tabell 10: Gulvareal og luftvolum for denne seksjonen 

En annen svakhet er at beboerne i Sollien 104 ikke har målt strømforbruket ofte nok til å få et 

nøyaktig årsforbruk. Det var kun et stipulert forbrukt fra BKK på 26 000 kWh i året som var 

tilgjengelig. Vi leste av strømmålerne når vi var på befaring og fikk et totalt forbruk sammen med 

varmtvannet: 

18.02.2014 20.03.2014 Forbruk 

70 008 kWh 72 680 kWh 2 672 kWh 
Tabell 11: Strømforbruket over en måned 

Disse data brukes da til å regne ut vektet gjennomsnitt ved hjelp av bacheloroppgaven til Elisabeth 

Fosse [24] der hun fikk en tabell over 

gjennomsnittlig elektrisk forbruk for hver måned av 

Enova: 

Dette gir oss at det forbruket beboerne hadde over 
30 dager på 2 672 kWh tilsvarer 10,32 % av det 
totale forbruket over et helt år. Det gir oss da et 
totalt strømforbruk på 25 891 kWh, noe som 
stemmer godt overens med BKK sin stipulering. 
Beboerne har også en elbil som brukes til pendling, 
så det antas at vi kan trekke fra 2 000 kWh som går 
til bilen. Med en Nissan Leaf så vil det gi dem en 
rekkevidde på 20-25 km hver dag. Vi setter da det 
strømforbruket som vi sikter oss inn på til  
24 000 kWh. 
 
 

Ved hjelp av strømmålerne så estimerer vi et gjennomsnittlig årsforbruk av varmtvann da det 

forbruket som regel er konstant over året: 

Beskrivelse Startdato Sluttdato Forbruk [kWh] Gjennomsnittlig årsforbruk [kWh] 

Varmtvann 18.02.2014 20.03.2014 390,7 4 753,5 

Tabell 12: Gjennomsnittlig forbruk av varmtvann over et år regnet ut fra en måneds måling 

 

  

Figur 43: Vektet strømforbruk for hver måned 
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8.2 Energibudsjett Sollien 96 
Denne leiligheten er som beskrevet tidligere en seksjon som ligger midt i rekkehuset, og har da to 

vegger som ikke vender mot en kald sone. Det gir da en betydelig reduksjon i varmetap 

sammenlignet med de andre seksjonene på enden av rekkehuset (som seksjonen i Sollien 104). 

Vi simulerer bygget opp mot gjennomsnittlig strømforbruk av seksjonen og strømmålere og får et 

energibudsjett: 

 
Figur 44: Energibudsjettet viser de forskjellige utgiftspostene til leiligheten for et helt år 
 
 

 
Figur 45: Levert energi til bygningen viser hvor mye som er levert elektrisk energi 

 

Vi ser av tabellen at vi treffer et strømforbruk som er noe under det faktiske forbruket. SIMIEN 

bruker mange tabelldata som stammer fra NS3031 men vi ser på disse resultatene som gode. Vi ser 

her at det spesifikke forbruket ligger litt under gjennomsnittet i Norge på rundt 180 kWh per 

kvadratmeter i året [25]. Siden dette ikke er en endeseksjon, men ligger mellom to seksjoner, så ser 

vi likevel på dette forbruket som høyt da de har mye mindre areal yttervegg ut mot kald sone. 
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Figur 46: Sektordiagram av det årlige forbruket 

 

Vi ser av dette diagrammet at det er på oppvarming vi har mye å tjene inn, noe som stemmer godt 

overens med Kyotopyramiden. Da belysning og teknisk utstyr er tabelldata så kan det hende at det 

faktiske forbruket ville tatt en større del av kaken, men siden alt går til varme med bortimot samme 

virkningsgrad som en elektrisk ovn, så ser vi ikke på det som en svakhet i resultatene. 
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Figur 47: Sektordiagram for de forskjellige kildene for varmetap 

 
Vi ser her de forskjellige postene for varmetap. Her ser vi at det er mye å hente inn på å redusere 

varmetapet til vinduer og dører samt tetting og ventilasjon. Siden denne seksjonen ligger mellom to 

andre så har den mye mindre areal på ytterveggene. Til sammenligning er krav for totalt 

varmetapstall i et passivhus (i en boligbygning mindre enn 250 kvadratmeter) 0,5 
 

   
 [26]. 
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Figur 48: Energibruket måned for måned 

 

Vi ser av figur 48 at mye strøm går til oppvarming i de fleste måneder i året. I denne simuleringen 

antas det ingen variasjon i forbruket av teknisk utstyr, belysning og varmtvann gjennom året. 
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8.3 Energibudsjett Sollien 104 
Denne leiligheten er som beskrevet tidligere en seksjon som ligger i enden av rekkehuset og har da 

en ekstra vegg mot kald sone, noe som gir et økt behov for oppvarming. I tillegg så er det en familie 

på fire pluss en hybel, så vi ser et større forbruk av teknisk utstyr og varmtvann. 

 
Figur 49: Energibudsjettet viser de forskjellige utgiftspostene til leiligheten for et helt år 
 
 

 
Figur 50: Levert energi til bygningen viser hvor mye som er levert elektrisk energi 

Vi ser av tabellen at vi treffer et strømforbruk som er ganske likt det faktiske forbruket. SIMIEN 

bruker mange tabelldata som stammer fra NS3031 men vi ser på disse resultatene som gode. En ser 

her at det spesifikke forbruket ligger litt over gjennomsnittet i Norge på rundt 180 kWh per 

kvadratmeter i året [25]. 
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Figur 51: Sektordiagram av det årlige forbruket 

 

Vi ser av dette diagrammet at det er på oppvarming vi har mye å tjene inn, som stemmer godt 

overens med Kyotopyramiden. Her er det også tabellverdier for belysning og teknisk utstyr som kan 

være ulikt det faktiske forbruket. 
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Figur 52: Sektordiagram for de forskjellige kildene for varmetap 

 
Vi ser her de forskjellige postene for varmetap. Her ser vi det tydelig at det er veldig mye å hente inn 

på å isolere, tette og ventilere bedre, samt gjøre forbedringer på vinduene. Til sammenligning er krav 

for totalt varmetapstall i et passivhus (i en boligbygning mindre enn 250 kvadratmeter) 0,5 
 

   
 [26]. 
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Figur 53: Energibruket måned for måned 

 

Vi ser av figur 53 at mye strøm går til oppvarming i de fleste måneder i året. I denne simuleringen 

antas det ingen variasjon i forbruket av teknisk utstyr, belysning og varmtvann gjennom året. 
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9 Vurderte tiltak 

9.1 Lufttetting og ventilasjon 
Balansert ventilasjon gir store innsparingspotensialer dersom det erstatter ventilasjon gjennom 

ventiler over vindu eller gjennom utettheter i konstruksjonen. På grunn av dette vil balansert 

ventilasjon ikke være aktuelt for caseleilighetene slik de står nå, men vil være et tiltak som anbefales 

dersom det gjennomføres en god etterisolering- og lufttettingsprosess. 

Balansert ventilasjon vil gi bedre inneklima, og vil kunne erstatte behovet for åpne vinduer på 

soverom, noe som vil gi redusert energibehov til oppvarming. Installasjon av balansert ventilasjon i 

leilighetene vil være mulig, da aggregatene kan plasseres i kott, og rørføringene kan gå som vist på 

figur 54. 

Dersom det investeres i balansert ventilasjon er det viktig å få balansert ventilasjon som gir høye nok 

luftmengder inn, har en så lav som mulig SFP2, og en god virkningsgrad på varmegjenvinneren. 

Luftmengder (minimumskrav fra Teknisk Forskrift) [27]: 

Rom I bruk Utenfor bruk Areal Egen ventil 

Hovedsoverom 52 m3/h 0,7 m3/hm2 13,1 m2 Ja 
Gjesterom/Barnerom 1 26 m3/h 0,7 m3/hm2 7 m2 Ja3 
Gjesterom/Barnerom 2 26 m3/h 0,7 m3/hm2 7 m2 Ja 
Stue 1,2 m3/hm2 0,7 m3/hm2 24 m2 Ja 
Resten av leiligheten 1,2 m3/hm2 0,7 m3/hm2 27,3 m2 Nei 
SUM 165m

3
/h 54,88 m

3
/h 78,4 m

2
  

Tabell 13: Viser minimumskrav til tilluftsmengder i TEK10 i og utenfor brukstid i caseleilighetene. 
 

Rom I bruk Utenfor bruk Egen Ventil 

Kjøkken 108 m3/h 36 m3/h Ja, 2 
Bad 108 m3/h 54 m3/h Ja 
SUM 216 m3/h 90 m3/h  

Tabell 14: Viser minimumskrav til avtrekksmengder i TEK10 i og utenfor brukstid i caseleilighetene.  
 

Hybel I bruk Utenfor bruk Areal Egen ventil 

Tilluft     
Soverom 26 m3/h 0,7 m3/hm2 8m24 Ja 
Resten av hybel 1,2 m3/hm2 0,7 m3/hm2 16,9m2  
Sum 46.3 m3/h 17,43 m3/h   
Avtrekk     
Bad 108 m3/h 54 m3/h  Ja 
Kjøkken 108 m3/h 36 m3/h  Ja 
Sum 216 m3/h 90 m3/h   

Tabell 15: Viser minimumskrav til luftmengder i hybelleiligheten i henhold til TEK10. 

                                                           
2
 SFP: Spesific Fan Power. Angir hvor mye energi viftene bruker på å flytte en m

3
 luft. 

3
 I leilighet 96 er det en helt åpen løsning mellom de to gjesterommene, så det holder med en enkelt ventil. 

4
 Vi vet ingenting om planløsningen til hybelen, så 8m

2
 er en antagelse 
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Legg merke til at dette er minimumsluftmengder i henhold til TEK10. I forbindelse med installasjoner 

i eksisterende bygg er det ikke krav om å følge de nyeste forskriftene. Vi har vært i samtale med 

Lunos sin representant i Norge, samt en representant for Flexit, og det viser seg at det er meget 

forskjellige meninger angående hva som er tilstrekkelige luftmengder. Flexit mener at 1,2m3/hm2 er 

litt lite, og selv dimensjonerer for 1,4m3/hm2, men Lunos hevder at kravet til 26m3/h per sengeplass 

på soverom er et for høyt krav. Vi ser på anbefalte løsningener fra begge produsentene, og veier de 

opp mot hverandre, både med hensyn på pris, luftmengder og hvor enkelt det er å installere. 

Anlegget dimensjoneres ut fra kravet til tilluft, med mulighet for å forsere ventilasjonen dersom det 

trengs ekstra avtrekk i perioder. Dette er fordi kravet til varmegjenvinner, støynivå og SFP gjelder ved 

normaltilstander, og ikke ved forsering. I tillegg beholdes avtrekkshette over komfyr på kjøkken for å 

ventilere forurenset luft uten å gå gjennom varmegjenvinneren. 

Flexit pekte også på at den begrensende faktoren til anlegget vi har valgt vil bli lydnivået, da 

lydnivået vil overstige 35 dB(A) når luftmengdene overstiger 220 m3/h. 

Vi ser på to konkrete løsninger til balansert ventilasjon. Den første løsningen er et enkelt 

ventilasjonsaggregat med rørføringer rundt i huset. Da tar vi for oss aggregatet Flexit UNI 2 [28] som 

gir en luftstrøm på opp til 290m3/h. Den andre løsningen er desentralisert ventilasjon med 

varmegjenvinner i ventilene, av typen Lunos e2 [29] og Lunos ego [30]. 

 

 

Figur 54: Viser forslag til sentral balansert ventilasjon med varmegjenvinner 

Figuren over viser en grovskisse for rørføringer for Flexit UNI 2. Selve aggregatet plasseres i kjelleren, 

og det kan lages direkte ventiler gjennom veggene til hybelleiligheten i leilighet 104. Den 

begrensende faktoren til Flexit UNI 2 er støynivået. Lydnivået vil overstige 35 dB(A) når luftmengdene 
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overstiger 220 m3/h, noe som kan tenkes å bli et problem i 104, der hybelleiligheten er koblet til. 

Igjen peker vi på at forskriftskravene ikke er absolutte krav i eksisterende bygg, og at støy fra 

ventilasjonsaggregat ikke vil bli et problem når det er plassert i kjelleren. 

 

 

Figur 55: Viser forslag til desentralisert balansert ventilasjon med varmegjenvinner 

Figuren over viser vårt forslag til utforming med desentralisert ventilasjon fra Lunos. I dette forslaget 

blir luftmengdene lavere enn kravene i forskriften. Med dette designet blir lydnivå vesentlig viktigere 

enn det var med Flexit UNI 2, siden ventilene plasseres over vinduet på soverom, og i andre rom 

beregnet for varig opphold. 

Luftmengder Lydnivå 

15 m3/h 16,5 dB 

30 m3/h 19,5 dB 

38 m3/h (forsert) 26 dB 
Tabell 16: Viser luftmengder og lydnivå for ett par Lunos e

2
. 

Lunos ego takler luftmengder mellom 5 og 20 m3/h med varmegjenvinning, og opp til 45 m3/h forsert 

[30]. Dette er ideelt for våtrom, da fuktig luft raskt blir transportert ut, før den igjen kan kjøres på en 

lavere innstilling for å sikre god luft på våtrom. 

Det er fordeler og ulemper ved begge disse anleggene. Men sentral balansert ventilasjon er det mye 

lettere å dimensjonere for høyere luftmengder, og er den eneste måten å nå luftmengdene som 

kreves i TEK10. Samtidig gir et sentralt aggregat mer konsentrert vedlikehold og filterskifte, i stedet 

for å bytte filter på hver enkelt ventil. Men desentralisert ventilasjon slipper man rørføringer 

gjennom huset, noe som kan bli skjemmende, da leilighetene er bygget uten himling. Monteringen 

blir mye lettere og billigere, samt at det er mye enklere å utvide anlegget på et senere tidspunkt. 
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Rom Ventil Antall Luftmengde [m3/h] Pris 

Stue Lunos e2 1 15 5600 
Kjøkken Lunos e2 1 15 5600 
Soverom Lunos e2 2 15 5600 
Gjesterom/Barnerom Lunos e2 1 15 5600 
Gjesterom/Barnerom Lunos e2 1 15 5600 
Bad Lunos ego 1 20 5600 
Sum  7 110 39200 

Tabell 17: Oversikt over luftmengder og pris for systemet fra Lunos. Prisene er hentet fra prislisten  
på nettsiden, og det er lagt til 25 % mva. og konvertert til NOK. [31] Inkluderer ikke installasjon. 
 

Rom Ventil Antall Luftmengde [m3/h] Pris 

Soverom Lunos e2 1 15 5600 
Stue Lunos e2 1 15 5600 
Bad Lunos ego 1 20 5600 
Sum  3 50 16800 

Tabell 18: Oversikt over luftmengder og pris for systemet fra Lunos i hybelleiligheten. Inkluderer ikke installasjon. 
 

Rom Ventil Luftmengde [m3/h] Pris 

Stuen Tilluft   
Kjøkken Avtrekk   
Soverom Tilluft   
Gjesterom/Barnerom Tilluft   
Gjesterom/Barnerom Tilluft   
Bad Avtrekk   
Sum  165 52500 

Tabell 19: Oversikt over Ventiler og total pris for ventilasjon fra Flexit. Prisen er basert på et estimat fra Flexit vi fikk på 
mail, og er inkludert installasjon og mva. 
 

Rom Ventil Luftmengde [m3/h] Pris 

Stue/kjøkken5 Tilluft6   
Soverom Tilluft   
Bad Avtrekk   
Sum  50 10000 
Tabell 20: Oversikt over ventiler og pris for Flexit i hybelleilighet. Prisen er et estimert tillegg til pris for resten av 
leiligheten. 

Foreløpig er det ikke prosjektert eller planlagt noe balansert ventilasjon i kjelleren. Grunnen til dette 

er at kjelleren per dags dato ikke er i bruk, og heller ikke oppvarmet. Derfor antas det at naturlig 

ventilasjon i kjeller dekker behovet for luftskiftet. Siden temperaturen uansett er så lav som den er, 

vil en varmegjenvinner få begrenset effekt og lønnsomhet. 

En forutsetning for at balansert ventilasjon med varmegjenvinner er fornuftig, er at det erstatter 

luftlekkasjer eller ventilasjon uten varmegjenvinning.  

                                                           
5
 Antar at det er åpen løsning mellom stue og kjøkken. 

6
 Antar at det er avtrekkshette over komfyr, og at dette er tilstrekkelig. 
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Et annet alternativ er å gå for en løsning hvor en ikke installerer balansert ventilasjon, men holder 

seg til naturlig ventilasjon med lufting over vinduer. En slik løsning vil ha mye lavere 

installasjonskostnader, siden det ikke er snakk om noen tekniske installasjoner, bare ventiler med 

mulighet for lukking.  

 

Figur 56: Viser forslag til naturlig ventilasjon 

Den naturlige ventilasjonen vil ikke ha noen mulighet for varmegjenvinning slik den er lagt opp her. 

Det fører til store varmetap gjennom ventilasjonen, men avhengig av energiinnsparingen kan det 

være at det lønner seg allikevel. Vi antar at disse ventilene vil gi en tilstrekkelig luftmengde, og regner 

med installasjonskostnader på 5000 kroner. Dette for å ha noe å sammenlikne med når vi ser 

kostnadene opp mot hverandre, samt at vi ser på det som rimelig med tanke på innkjøp og 

installasjon av ventiler. 

Ventilasjon 
for leilighet 
104 

Totale 
luftmengder 
[m3/h] 

Varme- 
gjenvinning 
[%] 

SFP 
[kW/m3/s] 

Levert 
energi 
Lekkasjetall 
6 [kWh] 

Levert  
energi 
lekkasjetall 
2,5 [kWh] 

Pris  

Referanse Tilstrekkelig 0 0 23815 23226 0,- 
Lunos 160  90,6 [29] 0,324 [29] 22292 21199 56000,- 
Flexit 215  80 [28] 1,3 [28] 23137 22042 62500,- 
Naturlig 
Ventilasjon 

Tilstrekkelig 0 0 23815 23226 5000,- 

Tabell 21: Levert energi med ventilasjon i leilighet 104. 

  



 
50 
 

Innsparing for leilighet 104 Reduksjon [kWh/år] Pris per innsparte [ kWh/år] 

Lunos lekkasjetall 6 1523 36,77,- 
Lunos lekkasjetall 2,5 2027 27,63,- 
Flexit lekkasjetall 6 678 92,18,- 
Flexit lekkasjetall 2,5 1184 52,79,- 

Tabell 22: Innsparingspotensial med ventilasjon. Reduksjonen tar utgangspunkt i referanseforbruket med gjeldende 
lekkasjetall. 
 

Ventilasjon 
for leilighet 
96 

Totale 
luftmengder 
[m3/h] 

Varme- 
gjenvinning 
[%] 

SFP 
[kW/m3/s] 

Levert 
energi 
Lekkasjetall 
6 [kWh] 

Levert  
energi 
lekkasjetall 
2,5[kWh] 

Pris  

Referanse Tilstrekkelig 0 0 14986 13768 0, 
Lunos 110  90,6 [29] 0,324 [29] 13445 11502 39200, 
Flexit 165  80 [28] 1,3 [28] 13144 11488 52500, 
Naturlig 
Ventilasjon 

Tilstrekkelig 0 0 14986 13768 5000, 

Tabell 23: Levert energi med ventilasjon i leilighet 96 
 

Innsparing for leilighet 96 Reduksjon i kWh/år Pris per innsparte kWh/år 

Lunos lekkasje 6 1541 25,44,- 
Lunos lekkasje 2,5 2266 17,30,- 
Flexit lekkasje 6 1842 28,50,- 
Flexit lekkasje 2,5 2280 23,03,- 

Tabell 24: Innsparingspotensial med ventilasjon. Reduksjonen tar utgangspunkt i referanseforbruket med gjeldende 
lekkasjetall. 

Tabellene over viser estimert innsparingspotensial og pris for forskjellige ventilasjonsløsninger. 

Innsparingspotensial er simulert i Simien, og det må knyttes store usikkerheter til tallene. Den største 

utfordringen med simuleringene har vært å fordele infiltrasjon-, transmisjon- og ventilasjonstapene 

riktig, slik at tiltakene får riktig effekt. I følge tabellene over har balansert ventilasjon større effekt i 

leilighet 96 enn det har i leilighet 104. Grunnen til dette er at beregningene tar utgangspunkt i levert 

energi, ikke redusert oppvarmingsbehov. Leilighet 104 benytter varmepumpe til store deler av 

romoppvarmingen, og dermed vil et redusert oppvarmingsbehov gi mindre utslag på levert energi 

enn det vil i leilighet 96.  

Totalt sett viser det seg at balansert ventilasjon generelt koster såpass mye at det ikke kan forsvares 

rent økonomisk i forhold til naturlig ventilasjon. Den billigste løsningen har en pris på 17,30 kroner 

per innsparte kWh/år, noe som tilsvarer en nedbetalingstid på rundt 17 år, ikke medregnet 

vedlikehold, hvis vi antar en pris per kWh på 1 kr. Et annet aspekt å ta med i beregningen er komfort. 

Naturlig ventilasjon fører til kald luft rett inn, noe som fører til trekk. Selv om man har en god 

romoppvarming, så vil det bli soner i rommet hvor luften er kaldere enn andre soner, noe som kan 

føles ubehagelig. Hvis dette aspektet tas med, så kan det forsvares med balansert ventilasjon over 

naturlig ventilasjon. Uavhengig av hva som velges, dersom det gjøres tiltak for å tette bygget, så må 

det uansett inn ventilasjon i en eller annen form. 

Gitt at Lunos gir tilstrekkelige luftmengder til å oppleves behagelig, så vil de billigste løsningene være 

naturlig ventilasjon, Lunos og til sist Flexit. 
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9.2 Etterisolering 
 
Det er viktig at det kommer fram i "Sollien 96 uten kjeller", er ikkje kjelleren tatt med i noen av 

beregningene, men i "Sollien 104 uten kjeller" er hybelen med i beregningene men det er ikke 

foretatt noen etterisolering. 

Vi ser først på forbedringstiltaket å lekte ut ytterveggene og legge på ekstra isolasjon utvendig. De 

nye U-verdiene er hentet fra datablad og så er tiltaket simulert i SIMIEN. Det antas at dette tiltaket vil 

gjøre bygget tettere og bringe lekkasjetallet ned til 3 oms/h (krav til TEK10 er 2,5 oms/h) og 

normalisert kuldebroverdi ned til 0,10 W/m2K (krav til TEK10 i småhus er 0,03 W/m2K). Det antas 

også at hele rekkehuset er med på tiltaket da det er den eneste måten det vil la seg gjøre siden det 

må lektes ut på kledningen. 

Bygningsdel 
Gammel U-verdi 

[W/m2K] 

Ny U-verdi 

[W/m2K] 
Kilde 

Yttervegg lektet ut med 10 
cm ekstra isolasjon 

0,411 0,26 
Tabell 74 - 723.511 
 SINTEF Byggforsk 

Yttervegg lektet ut med 15 
cm ekstra isolasjon 

0,411 0,21 
Tabell 74 - 723.511  
SINTEF Byggforsk 

Kjellervegg betong lektet 
ut med 10 cm ekstra 
isolasjon 

2,5 0,39 
Tabell 5 - 723.312 
SINTEF Byggforsk 

Kjellervegg betong lektet 
ut med 15 cm ekstra 
isolasjon 

2,5 0,28 
Tabell 5 - 723.312 
SINTEF Byggforsk 

Tabell 25: Nye U-verdier ved utvendig etterisolering 

Etterpå ser vi nå på forbedringstiltaket å lekte ut innerveggene og legge på ekstra isolasjon 

innvendig. De nye U-verdiene er hentet fra datablad og så er tiltaket simulert i SIMIEN. Det antas 

også at dette tiltaket vil gjøre bygget tettere og bringe lekkasjetallet ned til 3 oms/h (krav til TEK10 er 

2,5 oms/h) og kuldebroverdien ned til 0,10 W/m2K (krav til TEK10 i småhus er 0,03 W/m2K). Det antas 

at den isolasjonen som ligger i veggen ikke er sunket sammen eller fuktskadet, sånn at det totalt vil 

ligge 15 cm isolasjon av bedre standard i veggen. 

Bygningsdel 
Gammel U-verdi 

[W/m2K] 

Ny U-verdi 

[W/m2K] 
Kilde 

Yttervegg med ny 
isolering og lagt på 5 cm 
innvendig 

0,411 0,28 
36 mm bindingsverk 
150 mm isolasjon 
Tabelldata fra SIMIEN 

Kjellervegg med 5 cm 
ekstra innvendig 
isolasjon 

2,5 0,78 
Tabell 5 - 723.312 
Sintef Byggforsk 

Mur mot grunn med 5 
cm ekstra innvendig 
isolasjon 

2,0 0,56 
Tabell 57 – 722.506 
Sintef Byggforsk 

Tabell 26: Nye U-verdier ved innvendig etterisolering 
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9.2.1 Utvendig etterisolering Sollien 104  

9.2.1.1 Originalt energibudsjett 

Netto energibehov [kWh] Totalt levert energi [kWh] 

29 211 23 815 
Tabell 27: Opprinnelig strømforbruk 
 
 

Tiltak Energipost Energibehov [kWh] 
Spesifikt energibehov 
[kWh/m2] 

Yttervegg med 10 
cm ekstra isolasjon 
uten kjeller 

Totalt netto 
energibehov 

26 779 241,5 

Totalt levert energi 22 011 198,5 

Yttervegg med 15 
cm ekstra isolasjon 
uten kjeller 

Totalt netto 
energibehov 

26 336 237,5 

Totalt levert energi 21 683 195,5 

Yttervegg med 10 
cm ekstra isolasjon 
med kjeller 

Totalt netto 
energibehov 

21 720 195,9 

Totalt levert energi 18 259 164,6 

Yttervegg med 15 
cm ekstra isolasjon 
med kjeller 

Totalt netto 
energibehov 

20 973 189,1 

Totalt levert energi 17 705 159,6 

Tabell 28: Simulert strømforbruk etter forskjellige energibesparende tiltak 

 

Det kommer klart fram at å bare isolere utvendig uten å tette eller isolere kjeller, eller ned mot 

kjeller, gjør at den etasjen fortsatt utgjør en stor post i varmetapsbudsjettet, spesielt da det er en 

hybel i kjelleren som er inkludert i energibudsjettet for 104. Det kommer fram at det er mest å hente 

på å isolere kjelleren. 

 

9.2.1.2 Pris etterisolering utvendig 

For å kunne avgjøre om tiltakene vil lønne seg så må innsparte kilowattimer settes opp mot 

kostnaden for å gjennomføre den utvendige etterisoleringen. Vi har fått følgende priser fra 

Reinertsen AS sin avdeling for Energi - Operatør for Oslo kommune, Bymiljøetaten - Enøk: 

10 cm etterisolering av yttervegg 1 218 kr/m2 

15 cm etterisolering av yttervegg 1 468 kr/m2 
Tabell 29: Indeksregulerte priser som Bymiljøetaten i Oslo har gitt i støtte fra 2011-2012 
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9.2.1.3 Mål på fasaden 

Basert på innvendige mål så har vi kommet fram til målene på fasaden: 

 
Figur 57: Endeseksjonen sine forskjellige vegger (Nr. 5 er på oppsiden) 

 

Bygningsdel Areal [m2] 

1 – Gavlvegg 51,0 
2 - Gavlvegg kjeller 21,25 
3 – Yttervegg vest 25,0 
4 – Kjellervegg vest 12,5 
5 – Yttervegg øst 25,0 
SUM: 134,75 
Tabell 30: Summert areal av yttervegger 

Vi får da følgende tabell: 

Tiltak Pris kWh spart per år 
Pris per innsparte 
kWh/år 

10 cm isolasjon uten 
kjeller 

123 018,- 1 804 68,2,- 

15 cm isolasjon uten 
kjeller 

148 268,- 2 132 69,5,- 

10 cm isolasjon med 
kjeller 

164 126,- 5 556 29,5,- 

15 cm isolasjon med 
kjeller 

197 813,- 6 110 32,4,- 

Tabell 31: Kostnader for hvert tiltak simulert opp mot hvor mange kWh du kan spare per år 
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9.2.2 Utvendig etterisolering Sollien 96 

9.2.2.1 Originalt energibudsjett 

Netto energibehov uten kjeller[kWh] Totalt levert energi uten kjeller[kWh] 

14 736 14 986 

Netto energibehov med kjeller[kWh] Totalt levert energi med kjeller[kWh] 

27 203 27 707 
Tabell 32: Opprinnelig strømforbruk og simulert strømforbruk dersom de skulle tatt kjelleren i bruk 
 

Tiltak Energipost Energibehov [kWh] 
Spesifikt levert energi 
[kWh/m2] 

Yttervegg med 10 
cm ekstra isolasjon 
uten kjeller 

Totalt netto 
energibehov 

12 513 145,3 

Totalt levert energi 12 718 147,7 

Yttervegg med 15 
cm ekstra isolasjon 
uten kjeller 

Totalt netto 
energibehov 

12 294 142,8 

Totalt levert energi 12 494 145,1 

Yttervegg med 10 
cm ekstra isolasjon 
med kjeller 

Totalt netto 
energibehov 

18 967 152,0 

Totalt levert energi 19 323 154,7 

Yttervegg med 15 
cm ekstra isolasjon 
med kjeller 

Totalt netto 
energibehov 

18 443 147,7 

Totalt levert energi 18 769 150,3 

Tabell 33: Simulert strømforbruk etter forskjellige energibesparende tiltak 

Vi ser her at også i Sollien 96 så har de en del å tjene på å etterisolere, men ikke i like stor grad som 

Sollien 104 da de har en yttervegg mindre. Men det vil da også være billigere for dem å etterisolere 

på grunn av dette. Spesielt for denne leiligheten er at kjelleren ikke er i bruk og den er ikke 

oppvarmet. Det har kommet fram fra eier at de ønsker å ta i bruk kjelleren, så det er inkludert en 

simulering på hvordan strømforbruket ville sett ut hvis de skulle tatt kjelleren i bruk og holdt 21/19 

grader der i løpet av året. I de postene der det står "uten kjeller" er da kjelleren ekskludert fra hele 

simuleringen. 

9.2.2.2 Pris etterisolering utvendig 

For å kunne avgjøre om tiltakene vil lønne seg så må innsparte kilowattimer settes opp mot 

kostnaden for å gjennomføre den utvendige etterisoleringen. Vi har fått følgende priser fra 

Reinertsen AS sin avdeling for Energi - Operatør for Oslo kommune, Bymiljøetaten - Enøk: 

10 cm etterisolering av yttervegg 1 218 kr/m2 

15 cm etterisolering av yttervegg 1 468 kr/m2 
Tabell 34: Indeksregulerte priser som Bymiljøetaten i Oslo har gitt i støtte fra 2011-2012 
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9.2.2.3 Mål på fasaden 

Basert på innvendige mål så har vi kommet frem til målene på fasaden: 

 

Figur 58: Midtseksjonen sine forskjellige yttervegger (Nr. 5 og 6 er på oppsiden) 

Bygningsdel Areal [m2] 

3 – Yttervegg vest 25,0 
4 – Kjellervegg vest 12,5 
5 – Yttervegg øst 25,0 
6 – Kjellervegg øst 12,5 
SUM: 75,0 

Tabell 35: Summert areal av yttervegger 

For denne seksjonen så tar vi med kjelleren i tabellen siden beboer ønsker å ta denne i bruk, men det 
vil komme frem at det bare lar seg gjøre hvis den etterisoleres: 

Tiltak Pris kWh spart per år 
Pris per innsparte 
kWh/år 

10 cm isolasjon uten 
kjeller 

60 900,- 2 268 26,85,- 

15 cm isolasjon uten 
kjeller 

73 400,- 2 492 29,45,- 

10 cm isolasjon med 
kjeller 

91 350,- 8 384 10,90,- 

15 cm isolasjon med 
kjeller 

110 100,- 8 938 12,32,- 

Tabell 36: Kostnader for hvert tiltak simulert opp mot hvor mange kWh du kan spare per år 
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9.2.3 Innvendig etterisolering Sollien 104 

9.2.3.1 Originalt energibudsjett 

Netto energibehov [kWh] Totalt levert energi [kWh] 

29 211 23 815 
Tabell 37: Opprinnelig strømforbruk 

Innervegg lektet ut med 5 cm ekstra isolasjon uten kjeller 

Tiltak Energipost Energibehov [kWh] 
Spesifikt energibehov 
[kWh/m2] 

Innervegg med 5 cm 
ekstra iso uten hybel 

Totalt netto 
energibehov 

26 899 242,5 

Totalt levert energi 
 

22 100 199,3 

Innervegg med 5 cm 
ekstra iso med hybel 

Totalt netto 
energibehiv 

22 040 198,7 

Totalt levert energi 18 497 166,8 

Tabell 38: Simulert strømforbruk etter forskjellige energibesparende tiltak 

Det kommer klart fram at det har mest hensikt å isolerere kjelleren da den er brukt som hybel og det 

er uisolerte betongvegger som danner ytterveggene. 

9.2.3.2 Pris etterisolering innvendig 

For å kunne avgjøre om tiltakene vil lønne seg så må innsparte kilowattimer settes opp mot 

kostnaden for å gjennomføre den innvendige etterisoleringen. Vi har funnet veiledende priser på 

1000,- per kvadratmeter for 5 cm isolasjon inkludert gjennomføring [32]. Målene hentes fra 

plantegningene. 

9.2.3.3 Areal 

Bygningsdel Areal [m2] 

Innervegg vest 25,0  
Innervegg øst 25,0 
Innervegg gavlvegg 42,5 
Innervegg kjeller 12,5 
Innervegg kjeller gavlvegg 21,25 
SUM: 126,25 

Tabell 39: Summert areal av innervegger 
 
 

Tiltak Pris kWh spart per år 
Pris per innsparte 
kWh/år 

5 cm isolasjon uten kjeller 92 500,- 1 715 54,94,- 
5 cm isolasjon med kjeller 126 250,- 5 318 23,74,- 

Tabell 40: Kostnader for hvert tiltak simulert opp mot hvor mange kWh du kan spare per år 
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9.2.4 Innvendig etterisolering Sollien 96 

9.2.4.1 Originalt energibudsjett 

Netto energibehov uten kjeller[kWh] Totalt levert energi uten kjeller[kWh] 

14 736 14 986 

Netto energibehov med kjeller[kWh] Totalt levert energi med kjeller[kWh] 

27 203 27 707 
Tabell 41: Opprinnelig strømforbruk og simulert strømforbruk dersom de skulle tatt kjelleren i bruk 

 

Tiltak Energipost Energibehov 
Spesifikt energibehov 
[kWh/m2] 

Innervegg med 5 cm 
ekstra isolasjon uten 
kjeller 

Totalt netto 
energibehov 

12 602 146,4 

Totalt levert energi 
 

12 808 148,8 

Innervegg med 5 cm 
ekstra isolasjon med 
kjeller 

Totalt netto 
energibehov 

18 764 150,2 

Totalt levert energi 19 096 152,9 

Tabell 42: Simulert strømforbruk etter forskjellige energibesparende tiltak 

Vi vil også kjøre en simulering inkludert kjelleren, da beboer har uttrykt ønske om å ta den i bruk. Fra 

delkapittelet før så fant vi strømforbruket til Sollien 96 med kjelleren i bruk. Vi ser at Sollien 96 får en 

drastisk redusering i strømforbruket grunnet størrelsen på kjelleren, siden uisolert betong isolerer 

veldig dårlig. Det kommer klart frem at hvis kjelleren skal tas i bruk så er det nødvendig å etterisolere 

ytterveggene av betong. Det er mindre å spare inn på ytterveggene i treverk, men det vil også 

merkes på komforten hvis tiltakene blir gjennomført. 

 

9.2.4.2 Pris etterisolering innvendig 

For å kunne avgjøre om tiltakene vil lønne seg så må innsparte kilowattimer settes opp mot 

kostnaden for å gjennomføre den innvendige etterisoleringen. Vi har funnet veiledende priser på 

1000,- per kvadratmeter for 5 cm isolasjon inkludert gjennomføring [32]. Målene hentes fra 

plantegningene. 

 

9.2.4.3 Sollien 96 

 

Bygningsdel Areal [m2] 

Yttervegg vest 25,0 
Yttervegg øst 25,0 
Kjellervegg vest 12,5 
Kjellervegg øst 12,5 
SUM: 75 

Tabell 43: Summert areal av innervegger 
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Tiltak Pris kWh spart per år 
Pris per innpsarte 
kWh/år 

5 cm isolasjon uten 
kjeller 

50 000,- 2 178 22,96,- 

5 cm isolasjon med 
kjeller 

75 000,- 8 611 8,71,- 

Tabell 44: Kostnader for hvert tiltak simulert opp mot hvor mange kWh du kan spare per år 

 

9.2.5 Tak 

Det tiltaket det stort sett anbefales at man begynner med, er etterisolering av tak opp til kalde loft. 

Grunnen til dette er at det er lett å utføre, koster lite og sparer mye. 

I case-leilighetene har vi antatt at det er 20 cm isolasjon i tak opp til loft. Dette er basert på et mål av 

tykkelsen på taket. Isolasjonen er sannsynligvis den originale isolasjonen som ble satt inn i 1955, og 

det er dermed på høy tid å bytte den ut uansett, siden den nok er sunket sammen eller deformert, og 

i hvert fall dårligere enn moderne isolasjonsmateriale. 

Fremgangsmåten for et slikt tiltak blir da først å rive opp gulvet på kaldt loft, og fjerne isolasjonen 

som ligger der fra før. Etter dette er gjort legges det ned ny isolasjon i eksisterende hulrom, før det 

lektes på 10 cm ekstra i høyden. Denne lektingen bør gjøres på tvers av stenderne som ligger der fra 

før. I disse hulrommene legges det så isolasjon. Under utførelsen er det viktig å ikke tråkke i 

isolasjonen. Et kaldt loft skal være godt luftet, så det er viktig å sørge for tilstrekkelig lufting, uten at 

kald luft kan trekke inn i isolasjonen. Derfor legges det vindpapp/forhudningspapp langs kanten av 

isolasjonen minimum en meter inn fra siden. Dersom det til slutt skal legges gulv på toppen av 

isolasjonen, er det viktig å ikke bruke damptette materialer som sponplater. Dette er fordi det ikke 

skal være dampsperre på kald side av konstruksjonen, da det kan føre til fukt. 

Informasjon om utførelse er hentet fra Glava sin håndbok “Nå skal vi isolere” [33]. 

Del Behov Pris 

Glava Proff 35 rull 100 mm tykkelse 120 m2 8000 [34] 
Stender 48 mm x 98 mm 80 m 1600 [35] 
Sum  9600 
Tabell 45: Tabellen viser mengde materialer som går med og pris for etterisolering av loft. 

Bakgrunnen for behovene i tabellen over er at loftet har et areal på 40 m2 med målene 8,4 m x 4,8 m. 

For å legge stenderverket i kryss med det eksisterende trenger vi 14 rader med lengde 4,8 m og 

legger til mellom 10 % og 15 % ekstra til avkapp totalt ca. 80 m. Isolasjonen må legges i 3 lag, som 

medfører at vi trenger 120 m2. 
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Prisene over er ikke inkludert arbeid eller nytt gulv. Det gulvet som ligger der nå kan brukes på nytt 

dersom det er ønskelig, og arbeidet kan i stor grad gjøres selv, men kvaliteten på arbeidet vil 

gjenspeiles i effekten tiltaket får.  

 U-verdi [W/m2K] Levert energi [kWh/år] 

Uten etterisolering 0,21 23 815 
Byttet isolasjon og 10 cm 
etterisolering 

0,14 23 597 

Differanse 0,07 218 kWh/år 

Tabell 46: Viser innspart energi som følge av etterisolering av loft i leilighet 104 

Pris per innsparte kWh/år: 44,04,- 

 U-verdi Levert energi [kWh/år] 

Uten etterisolering 0,21  14 986  
Byttet isolasjon og 10 cm 
etterisolering 

0,14 14 712  

Differanse 0,07 274  
Tabell 47: Viser innspart energi som følge av etterisolering av loft i leilighet 96 

Pris per innsparte kWh/år: 35,04,- 

Tiltaket får større effekt på levert energi i leilighet 96 fordi leilighet 104 bruker varmepumpe til 

oppvarming.  

Ut fra beregningene over ser vi tydelig at etterisolering av loft ikke vil være et lønnsomt tiltak for å 

energieffektivisere boligen. Det må knyttes store usikkerheter til våre tall, da tallene i Simien ikke tar 

hensyn til at isolasjonen er sammensunket, og det er også mulig at isolasjonen er av en dårligere 

klasse enn vi har antatt. 

9.3 Bytte Vinduer 
Å bytte ut gamle vinduer med en høy U-verdi til tre-lags lavenergivinduer med en U-verdi på 1,0 

W/m2K vil kunne redusere varmetapet betraktelig, men utskifting av vinduer har også en høy 

investeringskostnad. Vi har sett på hvor mye energitapet blir redusert årlig ved utskifting av alle 

vinduene i boenhetene og hvor mye dette koster i innkjøp og montering. Dette vises i tabellen 

nedenfor.  

Kjeller er ikke tatt med i beregningene for noen av boenhetene. Når det gjelder montering på vindu 

fikk vi et prisoverslag fra en fagperson i Enova. Overslaget er på 5000,- per vindu. 

9.3.1 Leilighet 104 

Tiltak 
Levert energi 
[kWh/år] 

Sparte 
kWh/år 

Innkjøpspris Montering 
Pris per 
kWh/år 

Referanse 23 815 0 0,- 0,-  
Bytte vindu på soverom 23 062 753 15 743,- 10 000,- 34,19,- 
Bytte alle vinduer 21 756 2 059 86 165,- 60 000,- 70,98,- 
Bytte alle vinduer 
bortsett fra hybel 

21 795 2 020 66 460,- 40 000,- 52,70,- 

Tabell 48: kostnad og besparelse per tiltak. [36] [37] [38] [39] 
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Som vi ser fra tabellen ovenfor er bytting av vinduene på soverommet det tiltaket som vil lønne seg 

mest. Det er nok mest sannsynlig fordi at U-verdien på de eksisterende vinduene ligger på  

4,652 W/m2K, noe som er svært høyt sett i forhold til dagens lavenergivinduer med en U-verdi på  

1,0 W/m2K. Tiltaket med å bytte ut alle vinduer bortsett fra i hybelleiligheten vil lønne seg mer enn å 

bytte alle vinduer, sannsynligvis fordi ytterveggene i hybelleiligheten fra før har et så stort varmetap, 

at å bytte vinduene ikke får noe særlig effekt.  

9.3.2 Leilighet 96 

Tiltak 
Levert energi 
[kWh/år] 

Sparte 
kWh/år 

Innkjøpspris Montering 
Pris per 
kWh/år 

Referanse 14 986 0 0,- 0,-  
Bytte vindu i stue 14 443 543 11 443,- 5 000,- 30,28,- 
Bytte alle vinduer 13 573 1 413 52 063,- 35 000,- 61,62,- 
Bytte alle vinduer 
bortsett fra gjesterom 

13 744 1 242 35 822,- 25 000,- 48,97,- 

Tabell 49: Kostnad og besparelse per tiltak. [36] [37] [38] [39] 

Her ser vi at tiltaket med å bytte det store stuevinduet er det som helt klart lønner seg mest. Vi ser 

også at å bytte alle vinduer utenom vinduene på gjesterommene lønner seg mer enn å bytte alle 

vinduene i boenheten. Dette kommer av at vinduene på gjesterommene ble byttet i 2004 og har en 

relativt god U-verdi på 1,6 W/m2K.  

I følge tabellene over har utskifting av alle vinduene større effekt i leilighet 96 enn det har i leilighet 

104. Grunnen til dette er at beregningene tar utgangspunkt i levert energi, ikke redusert 

oppvarmingsbehov. Leilighet 104 benytter varmepumpe til store deler av romoppvarmingen, og 

dermed vil et redusert oppvarmingsbehov gi mindre utslag på levert energi enn det vil i leilighet 96. 

Monteringskostnadene kan vise seg å bli mer enn det vi har antatt dersom det nye vinduet ikke 

passer akkurat i vinduskassen til det gamle og denne må gjøres mindre eller større, eller hvis andre 

problemer skulle oppstå under monteringen. Innkjøpskostnadene kan øke hvis størrelsen på det 

vinduet man vil ha ikke fins som standardstørrelse hos leverandøren og det må spesialbestilles. 

Under monteringen må man være bevisst på å få tettet skikkelig rundt vinduet for å unngå 

luftlekkasjer. Hvis tettingen ikke blir gjort skikkelig og man får store luftlekkasjer rundt vinduet kan 

man ende opp med et større oppvarmingsbehov enn det man hadde før utskiftningen av vinduet, og 

da er jo hele poenget med utskifting av vinduet borte. Det er mulig å sette inn vinduet selv, men man 

må være bevisst på at effekten av utskiftingen vil ha sammenheng med hvor godt arbeidet blir utført.  

 

9.4 Drøfting av tiltak 

9.4.1 Økonomi og komfort 

Det kommer tydelig frem av simuleringene og beregningene over at enkelte tiltak lønner seg mer enn 

andre, og at enkelte tiltak har større effekt enn andre. Dersom tiltakene skal kunne bedømmes som 

rent økonomisk lønnsomme, bør pris per innsparte kWh/år helst ikke overstige 10 kroner. Med dette 

i tankene kommer det fort frem at de aller fleste tiltakene her ikke er lønnsomme rent økonomisk, 
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med mindre man får støtte til gjennomføring fra Enova. Dersom det innvilges økonomisk støtte fra 

Enova, vil flere av tiltakene bedømmes som lønnsomme. 

Generelt i Norge så er det slik at tiltak som sparer energi ofte ikke er lønnsomme av flere grunner. De 

to viktigste grunnene er at arbeidskraft til gjennomføring er dyrere i Norge enn i andre land, samt at 

strømprisene i Norge er vesentlig lavere enn de fleste andre steder i verden. En kWh i Norge ligger på 

ca. 0,7-1 kroner inkludert nettleie. Dersom kWh-prisen hadde vært rundt 2 kroner, ville de aller fleste 

av tiltakene vi foreslår betalt seg inn igjen etter et sted mellom 6 og 15 år. Dersom prisen hadde vært 

2,50,- ville det betalt seg inn enda raskere. 

Det er derimot et annet aspekt som må sees i sammenheng, og det er komfort. Komfort bygger på 

flere faktorer. De letteste å måle er temperaturdifferanser på flater, og luftbevegelse. Dersom en av 

flatene i et rom er vesentlig kaldere enn andre flater vil det kunne oppleves ubehagelig. 

 

Figur 59: Kilde: Forelesningsnotater Anne Sofie H Bjelland 

Bildet viser hvor stor innvirkning strålingstemperaturasymmetri har på komforten. Her ser vi at en 

kald vegg veldig fort kan virke ubehagelig. For ordens skyld, så inkluderer en kald vegg også vinduer. 

En dårlig isolert vegg vil være kaldere på innsiden enn en godt isolert vegg, og det samme gjelder 

vinduer. Det betyr at slik tilstanden er i leilighetene nå på en vintersdag, så vil man sannsynligvis 

oppleve termisk ubehag, selv om romtemperaturen er på et akseptabelt nivå. Dette på grunn av 

kalde flater på yttervegg.  

Det vil si at selv om de fleste tiltakene ikke er rent økonomisk lønnsomme, så bør de gjennomføres 

dersom man opplever ubehag.  

9.4.2 Juridiske aspekter 

Et annet aspekt som denne rapporten ikke har omhandlet, er reglene rundt hovedombygging som er 

veldig diffuse. Dersom tiltakene vurderes som en hovedombygging, må hele bygget etter 

ombyggingen tilfredsstille kravene i teknisk forskrift. Dersom gjennomføring av samtlige foreslåtte 
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tiltak i denne rapporten gjør at tiltaket vurderes som en hovedombygging, er det strenge krav som 

stilles, og tiltakene vil bli vesentlig dyrere enn før.  

I et brev fra Bergen Kommune til Byggeringen AS er hovedombygging vagt definert som "endring 

eller reparasjon av byggverk som etter kommunens skjønn er så omfattende at hele byggverket i det 

vesentlige blir fornyet" [40]. Altså en meget vag definisjon. Videre i brevet legges det vekt på at 

tilbygget det søkes om er en hovedombygging hovedsakelig på grunn av endring i bærende 

konstruksjoner. Det tiltaket vi foreslår hvor det er størst risiko for å bli vurdert som en 

hovedombygging er en utvendig utlekting med bytte av kledning og etterisolering, da dette kan 

endre utseendet på bygningen i vesentlig grad. Dette tiltaket gjør ikke vesentlige endringer i den 

bærende konstruksjonen. Det er altså uvisst om tiltaket faller innunder en hovedombygging. 

9.4.3 Gjennomføring og sammenheng 

I de foreslåtte tiltakene er det flere tiltak som kan gjennomføres alene, og enkelte tiltak som til fordel 

kan gjennomføres kombinert. Alle tiltak som er blitt foreslått er også nevnt i energimerkeordningen 

sine anbefalinger for energioppgradering, med unntak av balansert ventilasjon. 

Tiltak som kan gjennomføres alene: 

 Etterisolering av loft 

Etterisolering av loft er et enkelt tiltak som kan gjøres uavhengig av alle andre tiltak. 

 Bytte loftsluke 

Bytting av loftsluker er et tiltak som er nevnt, men ikke drøftet i detalj, og heller ikke 

simulert. Det er allikevel betydelige luftlekkasjer gjennom loftsluken, og det kan med fordel 

gjøres noe med. 

 Lufttetting 

Det er til en viss grad mulig å gjøre en del lufttettende tiltak uten at man trenger å installere 

ekstra ventilasjon. Slike tiltak er for eksempel tettelister rundt vinduer og ytterdører, samt 

tetting rundt vinduskasser og bak lister i skjøte mellom gulv og vegg, eller tak og vegg. 

 Bytting av enkelte vinduer 

Enkeltvinduer kan byttes uten at det trenger å gjennomføres andre tiltak. Her kan det nevnes 

de helt eldste vinduene på soverommet i leilighet 104, og det store vinduet i stuen i leilighet 

96. 

Av tiltak som bør gjennomføres i sammenheng: 

Etterisolering av yttervegg er et tiltak som ikke bør gjennomføres alene. Tiltaket øker lufttettheten i 

huset så pass mye at man må inn med ekstra ventilasjon (enten naturlig eller balansert). Tiltaket bør 

også gjennomføres i sammenheng med bytte av kledning av vedlikeholdsårsaker for å redusere de 

ekstra kostnadene. Hvis man tenker å gjennomføre dette tiltaket bør man også benytte anledningen 

til å bytte vinduer. Tiltaket bør gjennomføres i samarbeid med de andre beboerne i rekkehuset, for å 

drive ned prisen. Det kan også tenkes at det er umulig å gjennomføre dette tiltaket uten å få med de 

andre beboerne, på grunn av de omfattende endringene det vil medføre. 
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10 Støtteordninger 
 
Enova har en rekke tilskudd man kan søke om dersom man har planer om å energioppgradere 

eksisterende bolig. Man må huske å søke om støtte før tiltaket er påbegynt. Støtten blir først utbetalt 

etter at tiltaket er gjennomført.  [41] 

10.1 Støtteordninger for privatpersoner 

10.1.1 Utfasing oljekjel 

Enova gir støtte til å bytte ut oljefyr med fornybar og miljøvennlig varmekilde. Etter 2020 blir det 

forbudt å bruke fossil olje til fyring. Ved utfasing av oljekjel kan man få støtte på opp til 20 % av 

totalkostnaden og maksimalt 25 000 kr. [42] 

”Tilskudd gis til installasjon av fornybar varmeløsning for helårsdrift i kombinasjon med 

fjerning av oljekjel. Som fornybar varmeløsning for helårsdrift regnes eksempelvis vedkjel, 

pelletskjel, ved- og pelletskaminer med vannkappe, luft/vann varmepumpe og væske/vann 

varmepumpe.” [43] 

Mål: 

”Støtteordningen skal gi omlegging til fornybare og fleksible varmeløsninger i norske boliger. 

Samtidig skal den føre til større bruk av teknologisk modne, men markedsmessig umodne 

boligkomponenter med stort energipotensial.” [43] 

10.1.2 Energirådgivning 

Enova gir støtte til energirådgivning hvor energirådgiveren befarer og energimerker boligen for så å 

utarbeide en energiattest og en tiltaksplan.  Her kan man få støtte på opp til 50 % av totalkostnaden 

og maksimalt 5 000 kr.  

Mål: 

”Støtteordningen skal gi boligeiere et grunnlag for å treffe beslutninger om energismarte 

tiltak i egen bolig. Gjennom ordningen skal det dessuten etableres og synliggjøres et tilbud av 

energirådgivertjenester.” [44] 

10.1.3 Oppgradering 

Støtteordningen gjelder dersom man har fått en tiltaksplan og en energiattest for boligen av en 

energirådgiver, og ønsker å gjennomføre tiltaksplanen. Støtten gjelder privatperson som er eier av 

boligen.  

Støtten er delt opp i to nivå hvor det kreves mindre investeringer for å komme opp på nivå 2 enn det 

som kreves for å komme opp på nivå 1. Nivåene refererer til tiltaksplaner utviklet av 

energirådgiveren, hvor nivå 1 er et høyere ambisjonsnivå enn nivå 2, og dermed utløser mer støtte. 
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Nivå Støtte per m2 Maksimal støtte per søknad 

1 700,- 125 000,- 

2 600,- 110 000,- 
Tabell 50: Støttesats for oppgradering av bolig. [45] 
 

Ved beregning av støttebeløpet er det boligens bruksareal (BRA) slik som det beregnes i 

energimerkesystemet som legges til grunn. 

Prosjekter som kan få støtte er: 

1. Tiltak for å forbedre bygningsdeler som vegg, gulv, vindu, dører og tak for å redusere 

varmetapet i boligen betydelig i tillegg til tiltak for å redusere luftlekkasjer gjennom 

konstruksjonen.  

2. Tiltak for å senke boligens årlige netto energibehov. 

3. Tiltak for å gjøre om boligens oppvarmingssystem slik at boligen ikke kun blir oppvarmet av 

fossile og/eller elektriske oppvarmingskilder.  

Reduksjonen i varmetapet må være på minst 30 % og utførelsen skal dokumenteres av samme 

energirådgiver som utarbeidet tiltaksplanen og energiattesten for boligen i energirådgivningen.   

 

Mål: 

”Støtteordningen skal gjøre boligeiere i stand til å gjennomføre en helhetlig oppgradering av 

sin bolig på en energismart måte. Flere forbildeprosjekter for helhetlig oppgradering vil gi 

markedet kompetanse til å gjennomføre krevende oppgraderingsprosjekter.” [45] 

10.1.4 Vannbåren varme 

Støtteordningen gjelder om man skal erstatte elektrisk oppvarming med vannbåren varme med 

fornybar energikilde. Fornybar energikilde brukes blant annet luft/vann varmepumpe, væske/vann 

varmepumpe, vedkjel/kamin og pelletskjel/kamin. Her kan man få støtte på opp til 20 % av 

investeringskostnaden.  

Krav for å få støtte til tiltaket:  

 Fordelingssystemet for vannbåren varme skal fordele varme til mist 50 % av oppvarmet 

bruksareal i henhold til definisjon i NS 3031.  

 Minimum 40 % av årlig netto varmebehov skal dekkes med annen energiforsyning enn 

direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler (tilsvarer krav i TEK10). 
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Støtten er delt i to: Bolig med vannbåren varme og bolig uten vannbåren varme.  

 Hva støtten gjelder Maksimal støtte 

Bolig med vannbåren varme 
Erstatte elektrisk oppvarming med 
ny fornybar varmekilde 

20 % av totalkostnad 
og maksimalt 10 000 kr 

Bolig uten vannbåren varme 
Erstatte elektrisk oppvarming med  
ny fornybar varmekilde + nytt 
 fordelingssystem for vannbåren varme 

20 % av totalkostnad 
og maksimalt 20 000 kr 

Tabell 51: Støtte for vannbåren varme. [46] 

 

Mål: 

”Støtteordningen skal gi omlegging til fornybare og fleksible varmeløsninger i norske boliger. 

Samtidig skal den føre til større bruk av teknologisk modne, men markedsmessig umodne 

boligkomponenter med stort energipotensial.” [46] 

 

10.1.5 Solfanger 

Enova gir støtte til etablering av solfangeranlegg for oppvarming og tappevann. Ved å kombinere 

solfanger med andre fornybare energikilder kan man søke om støtte også til andre tiltak samtidig.  

Ved å installere solfangeranlegg kan man få støtte på inntil 20 % av totalkostnaden og maksimalt 

10 000 kr. [42] [47] 

 

Mål: 

”Støtteordningen skal gi omlegging til fornybare og fleksible varmeløsninger i norske boliger. 

Samtidig skal den føre til større bruk av teknologisk modne, men markedsmessig umodne 

boligkomponenter med stort energipotensial.” [47] 

 

10.1.6 Varmestyring 

Enova gir støtte til investering i sentralt varmesystem for strøm eller vannbaserte løsninger i boliger. 

Som etablering av solfangeranlegg ovenfor, kan dette tiltaket også kombineres med andre tiltak.  

Styringssystemet må oppfylle følgende krav: 

 Systemet må kunne tidsstyre minst tre soner uavhengig av hverandre. 

 Styringssystemet skal være et sentralt varmestyringssystem enten for vannbaserte 

oppvarmingsløsninger eller for strøm. 

 Innstillingene for styringssystemet skal ikke endres ved spenningsfall eller strømbrudd.  

For etablering av sentralt varmesystem gir Enova støtte på opp til 35 % av totalkostnaden og 

maksimalt 4 000 kr. [48] 

 



 
66 
 

Mål: 

”Støtteordningen skal gi redusert energibruk i norske boliger og samtidig bidra til å 

videreutvikle markedet for sentrale varmestyringssystem.” [48] 

 

10.1.7 Nybygg 

Enova gir investeringsstøtte til forbildeprosjekter for energieffektive nybygg hvor ambisjonene for 

bygningskropp, tekniske anlegg og energiforsyning er høye og går utover gjeldende forskriftskrav. 

Prosjektet må også kunne vise til spredningseffekt.  

Mål: 

”Programmet skal bidra til forbildeprosjekter for energieffektive nybygg. Videre skal 

programmet bidra til kostnadsreduksjon og markedsspredning av ambisiøse energiløsninger. 

” [49] 

 

10.2 Støtte til borettslag og sameier 

10.2.1 Støtte til eksisterende bygg 

Enova gir støtte til fysiske tiltak som omlegging til fornybare energikilder og tiltak som vil redusere 

energibruken. 

Mål: 

"Synliggjøre mulighetene for energireduksjon og omlegging til varmesentraler med fornybare 

energibærere. Fremme beste tilgjengelige energiteknologier og – løsninger. Sikre høyt 

ambisjonsnivå i prosjektene. Etablere forbildeprosjekter og bidra til erfaringsoverføring." [50] 

Krav for å kunne få støtte: 

 Enovas søknadskjema må være komplett utfylt. 

 Søknader kan ikke inneholde egendefinerte tiltak dersom det samlede energimålet er mindre 

enn 100 000 kWh/år. 

 Dersom søknaden inneholder energireduksjonstiltak må samlet reduksjonsmål være på minst 

10 %.  

 Tidsbegrensingen for å gjennomføre prosjektet er 3 år fra dato for prosjektstart som er angitt 

i tilskuddsbrevet. 

 I yrkesbygg er energioppfølgingssystem (EOS) obligatorisk. 

 For støtte til varmepumper er strøm- og varmemengdemåling obligatorisk. Alle 

energistrømmer skal måles dersom varmepumpen leverer til flere formål.  

 For oppgradering til passivhus skal bygget planlegges, dokumenteres og dokumenteres i 

henhold til definisjonene for passivhus eller lavenergihus i siste versjon av disse standardene: 

o NS 3700 – Kriterier for passivhus og lavenergihus, Boligbygninger  

o NS 3701 – Kriterier for passivhus og lavenergibygninger, Yrkesbygg 

http://www.standard.no/no/Sok-og-kjop/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductId=422901
http://www.standard.no/no/Sok-og-kjop/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=587802
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(NS 3700 har to definisjoner for lavenergihus. Her gis det bare støtte til lavenergihus i klasse 1.) 

[50] 

Man kan søke støtte innen tre kategorier: 

 Energireduserende enkelttiltak som etterisolering og utskifting av vinduer og dører. 

 Varmesentral og konvertering til vannbåren varme 

 Oppgradering til passivhus- eller lavenergihus 

Tilskuddet faller bort dersom sluttrapporten viser at mindre enn 65 % av kontraktfestet 

energibesparelse er oppnådd. 

10.3 Maksimalt innsparingspotensial for Case-leiligheter 
For å se hvor stor energisparing det er mulig å oppnå ble det gjennomført en simulering hvor 

utskifting av alle vinduer, etterisolering av loft, yttervegg utvendig inkludert kjeller med 15 cm og 

balansert ventilasjon fra Lunos er tatt med. Prisberegningene tar utgangspunkt i prisene for hvert 

enkelt tiltak. Dette prisoverslaget vil sannsynligvis være noe høyere enn det som er realistisk, da flere 

av tiltakene kan gjennomføres samtidig, noe som sannsynligvis vil presse prisene for hvert tiltak ned. 

 
Levert energi 
før tiltak 
[kWh/år] 

Levert 
energi 
etter tiltak 
[kWh/år] 

Reduksjon  
[kWh/år] 

Forbedring  
[%] 

Pris 
Pris per 
innsparte 
kWh/år 

104 23 815 11 496 12 319 51,73 360 033,- 29,23,- 
96 – med 
kjeller 

24 859 14 191 10 668 42,91 286 132,- 26,82,- 

96 – Uten 
kjeller 

14 986 8 513 6 473 43,19 209 263,- 32,33,- 

Tabell 52: Energisparepotensiale og pris dersom alle foreslåtte tiltak gjennomføres. 

Her ser vi at det for begge leilighetene er mulig å oppnå en reduksjon i levert energi på i overkant av 

40 %, og til og med helt opp i 50 % for 104. Årsaken til at leilighet 104 har en større andel de kan 

kutte, er sannsynligvis gavlveggen som står for ganske store varmetap. Det kommer frem at leilighet 

96 får et større behov for levert energi enn 104 etter at tiltakene er gjennomført. Det kommer av at 

de tar i bruk hele kjelleren, mens 104 fortsatt har ca. halve kjelleren som uoppvarmet areal. 

Tabellen over viser hvor mye som kan kuttes i levert energi, tabellen under viser hvor mye som kan 

kuttes i energibehov. Grunnen til at begge tallene er tatt med er at de betyr forskjellige ting for 

forskjellige folk. En beboer vil være interessert levert energi, da det er dette som vises på 

strømregningen. Samtidig er energibehov interessant hvis man skal gjøre oppgraderinger, fordi det er 

dette tallet Enova benytter når de beregner støtte. 
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Energibehov før 
tiltak 

Energibehov 
etter tiltak 

Forbedring i 
kWh/år 

Forbedring i % 

104 29 211 12 557 16 654 57,01 
96 – med 
kjeller 

28 004 13 959 14 045 50,15 

96 – Uten 
kjeller 

14 736 8 395 6 341 43,03 

Tabell 53: Potensiale for reduksjon i energibehov 
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11 Konklusjon og Diskusjon 
 
Simuleringene vi har gjennomført viser at noen tiltak har vesentlig bedre effekt enn andre, og at 

noen har vesentlig lavere investeringskostnader enn andre. For å få et sammenlignbart resultat har vi 

valgt å bruke prisen per innsparte kWh per år som indikator på hvor effektivt et tiltak er. Disse tallene 

har vi plottet inn i en kost-nytte-matrise, slik at vi får en enkel grafisk fremstilling av resultatene. 

 

Figur 60: Kost-nytte-matrise for tiltak i leilighet 104 
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Figur 61: Kost-nytte-matrise for leilighet 96 
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bakgrunn av de data vi har føler vi at vi har gjort en god jobb, og tallene virker realistiske, men det er 

ingen måte å være sikker før tiltakene faktisk gjennomføres. 

11.3 Feilmargin i simuleringer 
Selv om alle inputverdier skulle være gode, så er ikke simulering en eksakt vitenskap. Programmet 

SIMIEN har tidligere fått noe kritikk for å være for enkelt, og kan gi til dels store avvik. Alle verdier 

som vi ikke må oppgi manuelt er verdier som allerede ligger inne i programmet. Dette er typiske 

verdier, og stemmer som regel ikke helt med virkeligheten.  

11.4 Feil pris på tiltak 
Vi har i så stor grad som mulig hentet inn prisestimater fra leverandører av de aktuelle tiltakene. Det 

er allikevel ikke slik at disse prisene er bindene eller endelige. Estimatene er gjort på bakgrunn av vår 

beskrivelse av oppdraget, og det har ikke vært fagfolk på befaring i leilighetene for å se etter 

eventuelle fordyrende eller formildende omstendigheter. Dette kan gi både positivt og negativt 

utslag på vår vurdering i kost-nytte-matrisen. 

Til tross for disse feilkildene mener vi at arbeidet vi har gjort er godt, og at resultatene bør gi en 

pekepinn på hvilke tiltak som får størst effekt, og hvilke tiltak som gir best innsparing per investerte 

krone.  

11.5 Svakheter 
Rapporten simulerer en rekke tiltak. En svakhet ved rapporten er at tiltakene simuleres hver for seg 

opp mot nåsituasjonen. Sammenheng mellom energisparing per tiltak og antall gjennomførte tiltak 

belyses ikke i oppgaven. Selv om man kan anta at reduksjon i ventilasjonsvarmetap og reduksjon i 

transmisjonsvarmetap er uavhengige størrelser, er det ikke en hypotese rapporten diskuterer. Det 

anbefales derfor at det kjøres en egen simulering dersom to tiltak skal gjennomføres sammen, for å 

få et mer nøyaktig bilde på energisparepotensialet. 
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Vedlegg 1 - Simuleringer 

Leilighet 104 

Originalt 

 

Energibudsjett og levert energi for leilighet 104 uten noen tiltak 

Ventilasjon 

 

Energibudsjett og levert energi med naturlig ventilasjon og lekkasjetall 2,5. 

 

Energibudsjett og levert energi med balansert ventilasjon fra Lunos og lekkasjetall 6 

 

Energibudsjett og levert energi med ventilasjon fra Lunos og lekkasjetall 2,5. 

 

Energibudsjett
Energipost Energibehov Spesifikt energibehov

1a Romoppvarming 21261 kWh 191,6 kWh/m²

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Varmtvann (tappevann) 4743 kWh 42,8 kWh/m²

3a Vifter 0 kWh 0,0 kWh/m²

3b Pumper 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Belysning 1263 kWh 11,4 kWh/m²

5   Teknisk utstyr 1944 kWh 17,5 kWh/m²

6a Romkjøling 0 kWh 0,0 kWh/m²

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt netto energibehov, sum 1-6 29211 kWh 263,3 kWh/m²

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

1a Direkte el. 18894 kWh 170,3 kWh/m²

1b El. Varmepumpe 4921 kWh 44,4 kWh/m²

1c El. solenergi 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Olje 0 kWh 0,0 kWh/m²

3   Gass 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Fjernvarme 0 kWh 0,0 kWh/m²

5   Biobrensel 0 kWh 0,0 kWh/m²

Annen energikilde 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt levert energi, sum 1-6 23815 kWh 214,7 kWh/m²

Energibudsjett
Energipost Energibehov Spesifikt energibehov

1a Romoppvarming 20469 kWh 184,6 kWh/m²

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Varmtvann (tappevann) 4742 kWh 42,8 kWh/m²

3a Vifter 0 kWh 0,0 kWh/m²

3b Pumper 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Belysning 1263 kWh 11,4 kWh/m²

5   Teknisk utstyr 1943 kWh 17,5 kWh/m²

6a Romkjøling 0 kWh 0,0 kWh/m²

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt netto energibehov, sum 1-6 28417 kWh 256,2 kWh/m²

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

1a Direkte el. 18488 kWh 166,7 kWh/m²

1b El. Varmepumpe 4738 kWh 42,7 kWh/m²

1c El. solenergi 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Olje 0 kWh 0,0 kWh/m²

3   Gass 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Fjernvarme 0 kWh 0,0 kWh/m²

5   Biobrensel 0 kWh 0,0 kWh/m²

Annen energikilde 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt levert energi, sum 1-6 23226 kWh 209,4 kWh/m²

Energibudsjett
Energipost Energibehov Spesifikt energibehov

1a Romoppvarming 19030 kWh 171,5 kWh/m²

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Varmtvann (tappevann) 4743 kWh 42,8 kWh/m²

3a Vifter 131 kWh 1,2 kWh/m²

3b Pumper 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Belysning 1263 kWh 11,4 kWh/m²

5   Teknisk utstyr 1944 kWh 17,5 kWh/m²

6a Romkjøling 0 kWh 0,0 kWh/m²

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt netto energibehov, sum 1-6 27111 kWh 244,4 kWh/m²

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

1a Direkte el. 17887 kWh 161,2 kWh/m²

1b El. Varmepumpe 4405 kWh 39,7 kWh/m²

1c El. solenergi 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Olje 0 kWh 0,0 kWh/m²

3   Gass 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Fjernvarme 0 kWh 0,0 kWh/m²

5   Biobrensel 0 kWh 0,0 kWh/m²

Annen energikilde 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt levert energi, sum 1-6 22292 kWh 200,9 kWh/m²

Energibudsjett
Energipost Energibehov Spesifikt energibehov

1a Romoppvarming 17560 kWh 158,3 kWh/m²

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Varmtvann (tappevann) 4742 kWh 42,8 kWh/m²

3a Vifter 131 kWh 1,2 kWh/m²

3b Pumper 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Belysning 1263 kWh 11,4 kWh/m²

5   Teknisk utstyr 1943 kWh 17,5 kWh/m²

6a Romkjøling 0 kWh 0,0 kWh/m²

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt netto energibehov, sum 1-6 25638 kWh 231,2 kWh/m²

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

1a Direkte el. 17134 kWh 154,5 kWh/m²

1b El. Varmepumpe 4065 kWh 36,7 kWh/m²

1c El. solenergi 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Olje 0 kWh 0,0 kWh/m²

3   Gass 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Fjernvarme 0 kWh 0,0 kWh/m²

5   Biobrensel 0 kWh 0,0 kWh/m²

Annen energikilde 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt levert energi, sum 1-6 21199 kWh 191,2 kWh/m²

Energibudsjett
Energipost Energibehov Spesifikt energibehov

1a Romoppvarming 19516 kWh 175,9 kWh/m²

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Varmtvann (tappevann) 4743 kWh 42,8 kWh/m²

3a Vifter 615 kWh 5,5 kWh/m²

3b Pumper 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Belysning 1263 kWh 11,4 kWh/m²

5   Teknisk utstyr 1944 kWh 17,5 kWh/m²

6a Romkjøling 0 kWh 0,0 kWh/m²

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt netto energibehov, sum 1-6 28081 kWh 253,1 kWh/m²

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

1a Direkte el. 18619 kWh 167,8 kWh/m²

1b El. Varmepumpe 4518 kWh 40,7 kWh/m²

1c El. solenergi 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Olje 0 kWh 0,0 kWh/m²

3   Gass 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Fjernvarme 0 kWh 0,0 kWh/m²

5   Biobrensel 0 kWh 0,0 kWh/m²

Annen energikilde 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt levert energi, sum 1-6 23137 kWh 208,6 kWh/m²
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Energibudsjett og levert energi med balansert ventilasjon fra Flexit og lekkasjetall 6. 

 

Energibudsjett og levert energi med balansert ventilasjon fra Flexit og lekkasjetall 2,5.  

Etterisolering 

Yttervegg utvendig 

 

Energibudsjett og levert energi med 10 cm utlektet isolasjon uten hybel 

 

Energibudsjett og levert energi med 15 cm utlektet isolasjon uten hybel 

 

Energibudsjett og levert energi med 10 cm utlektet isolasjon inkludert hybel 

 

Energibudsjett og levert energi med 15 cm utlektet isolasjon inkludert hybel. 

Energibudsjett
Energipost Energibehov Spesifikt energibehov

1a Romoppvarming 18047 kWh 162,7 kWh/m²

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Varmtvann (tappevann) 4742 kWh 42,8 kWh/m²

3a Vifter 614 kWh 5,5 kWh/m²

3b Pumper 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Belysning 1263 kWh 11,4 kWh/m²

5   Teknisk utstyr 1943 kWh 17,5 kWh/m²

6a Romkjøling 0 kWh 0,0 kWh/m²

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt netto energibehov, sum 1-6 26607 kWh 239,9 kWh/m²

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

1a Direkte el. 17865 kWh 161,1 kWh/m²

1b El. Varmepumpe 4177 kWh 37,7 kWh/m²

1c El. solenergi 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Olje 0 kWh 0,0 kWh/m²

3   Gass 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Fjernvarme 0 kWh 0,0 kWh/m²

5   Biobrensel 0 kWh 0,0 kWh/m²

Annen energikilde 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt levert energi, sum 1-6 22042 kWh 198,8 kWh/m²

Energibudsjett
Energipost Energibehov Spesifikt energibehov

1a Romoppvarming 18832 kWh 169,8 kWh/m²

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Varmtvann (tappevann) 4742 kWh 42,8 kWh/m²

3a Vifter 0 kWh 0,0 kWh/m²

3b Pumper 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Belysning 1263 kWh 11,4 kWh/m²

5   Teknisk utstyr 1943 kWh 17,5 kWh/m²

6a Romkjøling 0 kWh 0,0 kWh/m²

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt netto energibehov, sum 1-6 26779 kWh 241,5 kWh/m²

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

1a Direkte el. 17652 kWh 159,2 kWh/m²

1b El. Varmepumpe 4359 kWh 39,3 kWh/m²

1c El. solenergi 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Olje 0 kWh 0,0 kWh/m²

3   Gass 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Fjernvarme 0 kWh 0,0 kWh/m²

5   Biobrensel 0 kWh 0,0 kWh/m²

Annen energikilde 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt levert energi, sum 1-6 22011 kWh 198,5 kWh/m²

Energibudsjett
Energipost Energibehov Spesifikt energibehov

1a Romoppvarming 18389 kWh 165,8 kWh/m²

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Varmtvann (tappevann) 4742 kWh 42,8 kWh/m²

3a Vifter 0 kWh 0,0 kWh/m²

3b Pumper 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Belysning 1263 kWh 11,4 kWh/m²

5   Teknisk utstyr 1943 kWh 17,5 kWh/m²

6a Romkjøling 0 kWh 0,0 kWh/m²

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt netto energibehov, sum 1-6 26336 kWh 237,5 kWh/m²

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

1a Direkte el. 17426 kWh 157,1 kWh/m²

1b El. Varmepumpe 4257 kWh 38,4 kWh/m²

1c El. solenergi 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Olje 0 kWh 0,0 kWh/m²

3   Gass 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Fjernvarme 0 kWh 0,0 kWh/m²

5   Biobrensel 0 kWh 0,0 kWh/m²

Annen energikilde 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt levert energi, sum 1-6 21683 kWh 195,5 kWh/m²

Energibudsjett
Energipost Energibehov Spesifikt energibehov

1a Romoppvarming 13773 kWh 124,2 kWh/m²

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Varmtvann (tappevann) 4742 kWh 42,8 kWh/m²

3a Vifter 0 kWh 0,0 kWh/m²

3b Pumper 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Belysning 1263 kWh 11,4 kWh/m²

5   Teknisk utstyr 1943 kWh 17,5 kWh/m²

6a Romkjøling 0 kWh 0,0 kWh/m²

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt netto energibehov, sum 1-6 21720 kWh 195,9 kWh/m²

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

1a Direkte el. 15071 kWh 135,9 kWh/m²

1b El. Varmepumpe 3188 kWh 28,7 kWh/m²

1c El. solenergi 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Olje 0 kWh 0,0 kWh/m²

3   Gass 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Fjernvarme 0 kWh 0,0 kWh/m²

5   Biobrensel 0 kWh 0,0 kWh/m²

Annen energikilde 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt levert energi, sum 1-6 18259 kWh 164,6 kWh/m²

Energibudsjett
Energipost Energibehov Spesifikt energibehov

1a Romoppvarming 13026 kWh 117,5 kWh/m²

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Varmtvann (tappevann) 4742 kWh 42,8 kWh/m²

3a Vifter 0 kWh 0,0 kWh/m²

3b Pumper 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Belysning 1263 kWh 11,4 kWh/m²

5   Teknisk utstyr 1943 kWh 17,5 kWh/m²

6a Romkjøling 0 kWh 0,0 kWh/m²

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt netto energibehov, sum 1-6 20973 kWh 189,1 kWh/m²

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

1a Direkte el. 14690 kWh 132,5 kWh/m²

1b El. Varmepumpe 3015 kWh 27,2 kWh/m²

1c El. solenergi 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Olje 0 kWh 0,0 kWh/m²

3   Gass 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Fjernvarme 0 kWh 0,0 kWh/m²

5   Biobrensel 0 kWh 0,0 kWh/m²

Annen energikilde 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt levert energi, sum 1-6 17705 kWh 159,6 kWh/m²
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Yttervegg Innvendig 

 

Energibudsjett og levert energi med 5 cm utlektet isolasjon uten hybel 

 

Energibudsjett og levert energi med 5 cm utlektet isolasjon inkludert hybel. 

Loft 

 

Energibudsjett og levert energi med 10 cm ekstra isolasjon på loft. 

Bytte vinduer 

 

Energibudsjett og levert energi med byttet vindu på hovedsoverom 

 

Energibudsjett og levert energi der alle vinduer bortsett fra hybel er byttet 

Energibudsjett
Energipost Energibehov Spesifikt energibehov

1a Romoppvarming 18951 kWh 170,9 kWh/m²

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Varmtvann (tappevann) 4742 kWh 42,8 kWh/m²

3a Vifter 0 kWh 0,0 kWh/m²

3b Pumper 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Belysning 1263 kWh 11,4 kWh/m²

5   Teknisk utstyr 1943 kWh 17,5 kWh/m²

6a Romkjøling 0 kWh 0,0 kWh/m²

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt netto energibehov, sum 1-6 26899 kWh 242,5 kWh/m²

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

1a Direkte el. 17713 kWh 159,7 kWh/m²

1b El. Varmepumpe 4387 kWh 39,6 kWh/m²

1c El. solenergi 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Olje 0 kWh 0,0 kWh/m²

3   Gass 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Fjernvarme 0 kWh 0,0 kWh/m²

5   Biobrensel 0 kWh 0,0 kWh/m²

Annen energikilde 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt levert energi, sum 1-6 22100 kWh 199,3 kWh/m²

Energibudsjett
Energipost Energibehov Spesifikt energibehov

1a Romoppvarming 14093 kWh 127,1 kWh/m²

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Varmtvann (tappevann) 4742 kWh 42,8 kWh/m²

3a Vifter 0 kWh 0,0 kWh/m²

3b Pumper 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Belysning 1263 kWh 11,4 kWh/m²

5   Teknisk utstyr 1943 kWh 17,5 kWh/m²

6a Romkjøling 0 kWh 0,0 kWh/m²

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt netto energibehov, sum 1-6 22040 kWh 198,7 kWh/m²

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

1a Direkte el. 15234 kWh 137,4 kWh/m²

1b El. Varmepumpe 3262 kWh 29,4 kWh/m²

1c El. solenergi 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Olje 0 kWh 0,0 kWh/m²

3   Gass 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Fjernvarme 0 kWh 0,0 kWh/m²

5   Biobrensel 0 kWh 0,0 kWh/m²

Annen energikilde 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt levert energi, sum 1-6 18497 kWh 166,8 kWh/m²

Energibudsjett
Energipost Energibehov Spesifikt energibehov

1a Romoppvarming 20967 kWh 189,0 kWh/m²

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Varmtvann (tappevann) 4743 kWh 42,8 kWh/m²

3a Vifter 0 kWh 0,0 kWh/m²

3b Pumper 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Belysning 1263 kWh 11,4 kWh/m²

5   Teknisk utstyr 1944 kWh 17,5 kWh/m²

6a Romkjøling 0 kWh 0,0 kWh/m²

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt netto energibehov, sum 1-6 28916 kWh 260,6 kWh/m²

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

1a Direkte el. 18744 kWh 169,0 kWh/m²

1b El. Varmepumpe 4853 kWh 43,7 kWh/m²

1c El. solenergi 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Olje 0 kWh 0,0 kWh/m²

3   Gass 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Fjernvarme 0 kWh 0,0 kWh/m²

5   Biobrensel 0 kWh 0,0 kWh/m²

Annen energikilde 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt levert energi, sum 1-6 23597 kWh 212,7 kWh/m²

Energibudsjett
Energipost Energibehov Spesifikt energibehov

1a Romoppvarming 20244 kWh 182,5 kWh/m²

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Varmtvann (tappevann) 4743 kWh 42,8 kWh/m²

3a Vifter 0 kWh 0,0 kWh/m²

3b Pumper 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Belysning 1263 kWh 11,4 kWh/m²

5   Teknisk utstyr 1944 kWh 17,5 kWh/m²

6a Romkjøling 0 kWh 0,0 kWh/m²

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt netto energibehov, sum 1-6 28194 kWh 254,1 kWh/m²

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

1a Direkte el. 18375 kWh 165,6 kWh/m²

1b El. Varmepumpe 4686 kWh 42,2 kWh/m²

1c El. solenergi 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Olje 0 kWh 0,0 kWh/m²

3   Gass 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Fjernvarme 0 kWh 0,0 kWh/m²

5   Biobrensel 0 kWh 0,0 kWh/m²

Annen energikilde 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt levert energi, sum 1-6 23062 kWh 207,9 kWh/m²

Energibudsjett
Energipost Energibehov Spesifikt energibehov

1a Romoppvarming 18536 kWh 167,1 kWh/m²

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Varmtvann (tappevann) 4743 kWh 42,8 kWh/m²

3a Vifter 0 kWh 0,0 kWh/m²

3b Pumper 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Belysning 1263 kWh 11,4 kWh/m²

5   Teknisk utstyr 1944 kWh 17,5 kWh/m²

6a Romkjøling 0 kWh 0,0 kWh/m²

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt netto energibehov, sum 1-6 26486 kWh 238,7 kWh/m²

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

1a Direkte el. 17504 kWh 157,8 kWh/m²

1b El. Varmepumpe 4291 kWh 38,7 kWh/m²

1c El. solenergi 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Olje 0 kWh 0,0 kWh/m²

3   Gass 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Fjernvarme 0 kWh 0,0 kWh/m²

5   Biobrensel 0 kWh 0,0 kWh/m²

Annen energikilde 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt levert energi, sum 1-6 21795 kWh 196,5 kWh/m²
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Energibudsjett og levert energi med alle vinduer byttet. 

Alle foreslåtte tiltak 

 

Energibudsjett og levert energi dersom man gjennomfører etterisolering med 15cm isolasjon, 

utskiftet vindu og balansert ventilasjon.  

Leilighet 96 

Originalt 

 

Energibudsjett og levert energi for leilighet 96 uten kjeller 

 

Energibudsjett og levert energi inkludert kjeller. 

Ventilasjon 

 

Energibudsjett
Energipost Energibehov Spesifikt energibehov

1a Romoppvarming 18484 kWh 166,6 kWh/m²

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Varmtvann (tappevann) 4743 kWh 42,8 kWh/m²

3a Vifter 0 kWh 0,0 kWh/m²

3b Pumper 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Belysning 1263 kWh 11,4 kWh/m²

5   Teknisk utstyr 1944 kWh 17,5 kWh/m²

6a Romkjøling 0 kWh 0,0 kWh/m²

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt netto energibehov, sum 1-6 26434 kWh 238,3 kWh/m²

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

1a Direkte el. 17477 kWh 157,5 kWh/m²

1b El. Varmepumpe 4279 kWh 38,6 kWh/m²

1c El. solenergi 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Olje 0 kWh 0,0 kWh/m²

3   Gass 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Fjernvarme 0 kWh 0,0 kWh/m²

5   Biobrensel 0 kWh 0,0 kWh/m²

Annen energikilde 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt levert energi, sum 1-6 21756 kWh 196,1 kWh/m²

Energibudsjett
Energipost Energibehov Spesifikt energibehov

1a Romoppvarming 4479 kWh 40,4 kWh/m²

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Varmtvann (tappevann) 4742 kWh 42,8 kWh/m²

3a Vifter 131 kWh 1,2 kWh/m²

3b Pumper 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Belysning 1263 kWh 11,4 kWh/m²

5   Teknisk utstyr 1943 kWh 17,5 kWh/m²

6a Romkjøling 0 kWh 0,0 kWh/m²

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt netto energibehov, sum 1-6 12557 kWh 113,2 kWh/m²

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

1a Direkte el. 10460 kWh 94,3 kWh/m²

1b El. Varmepumpe 1037 kWh 9,3 kWh/m²

1c El. solenergi 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Olje 0 kWh 0,0 kWh/m²

3   Gass 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Fjernvarme 0 kWh 0,0 kWh/m²

5   Biobrensel 0 kWh 0,0 kWh/m²

Annen energikilde 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt levert energi, sum 1-6 11496 kWh 103,7 kWh/m²

Energibudsjett
Energipost Energibehov Spesifikt energibehov

1a Romoppvarming 9532 kWh 110,7 kWh/m²

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Varmtvann (tappevann) 2715 kWh 31,5 kWh/m²

3a Vifter 0 kWh 0,0 kWh/m²

3b Pumper 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Belysning 980 kWh 11,4 kWh/m²

5   Teknisk utstyr 1508 kWh 17,5 kWh/m²

6a Romkjøling 0 kWh 0,0 kWh/m²

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt netto energibehov, sum 1-6 14736 kWh 171,2 kWh/m²

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

1a Direkte el. 14986 kWh 174,1 kWh/m²

1b El. Varmepumpe 0 kWh 0,0 kWh/m²

1c El. solenergi 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Olje 0 kWh 0,0 kWh/m²

3   Gass 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Fjernvarme 0 kWh 0,0 kWh/m²

5   Biobrensel 0 kWh 0,0 kWh/m²

Annen energikilde 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt levert energi, sum 1-6 14986 kWh 174,1 kWh/m²

Energibudsjett
Energipost Energibehov Spesifikt energibehov

1a Romoppvarming 21641 kWh 173,2 kWh/m²

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 431 kWh 3,5 kWh/m²

2   Varmtvann (tappevann) 2640 kWh 21,1 kWh/m²

3a Vifter 0 kWh 0,0 kWh/m²

3b Pumper 2 kWh 0,0 kWh/m²

4   Belysning 980 kWh 7,8 kWh/m²

5   Teknisk utstyr 1508 kWh 12,1 kWh/m²

6a Romkjøling 0 kWh 0,0 kWh/m²

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt netto energibehov, sum 1-6 27203 kWh 217,7 kWh/m²

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

1a Direkte el. 27707 kWh 221,7 kWh/m²

1b El. Varmepumpe 0 kWh 0,0 kWh/m²

1c El. solenergi 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Olje 0 kWh 0,0 kWh/m²

3   Gass 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Fjernvarme 0 kWh 0,0 kWh/m²

5   Biobrensel 0 kWh 0,0 kWh/m²

Annen energikilde 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt levert energi, sum 1-6 27707 kWh 221,7 kWh/m²

Energibudsjett
Energipost Energibehov Spesifikt energibehov

1a Romoppvarming 8338 kWh 96,8 kWh/m²

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Varmtvann (tappevann) 2715 kWh 31,5 kWh/m²

3a Vifter 0 kWh 0,0 kWh/m²

3b Pumper 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Belysning 980 kWh 11,4 kWh/m²

5   Teknisk utstyr 1508 kWh 17,5 kWh/m²

6a Romkjøling 0 kWh 0,0 kWh/m²

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt netto energibehov, sum 1-6 13542 kWh 157,3 kWh/m²

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

1a Direkte el. 13768 kWh 159,9 kWh/m²

1b El. Varmepumpe 0 kWh 0,0 kWh/m²

1c El. solenergi 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Olje 0 kWh 0,0 kWh/m²

3   Gass 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Fjernvarme 0 kWh 0,0 kWh/m²

5   Biobrensel 0 kWh 0,0 kWh/m²

Annen energikilde 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt levert energi, sum 1-6 13768 kWh 159,9 kWh/m²
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Energibudsjett og levert energi med naturlig ventilasjon og lekkasjetall 2,5. 

 

Energibudsjett og levert energi for balansert ventilasjon fra Lunos lekkasjetall 6 

 

Energibudsjett og levert energi med balansert ventilasjon fra Lunos og lekkasjetall 2,5 

 

Energibudsjett og levert energi med balansert ventilasjon fra Flexit og lekkasjetall 6 

 

Energibudsjett og levert energi med balansert ventilasjon fra Flexit og lekkasjetall 2,5. 

Etterisolering 

Yttervegg utvendig 

 

Energibudsjett og levert energi med 10 cm utlektet isolasjon uten kjeller 

Energibudsjett
Energipost Energibehov Spesifikt energibehov

1a Romoppvarming 7937 kWh 92,2 kWh/m²

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Varmtvann (tappevann) 2715 kWh 31,5 kWh/m²

3a Vifter 86 kWh 1,0 kWh/m²

3b Pumper 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Belysning 980 kWh 11,4 kWh/m²

5   Teknisk utstyr 1508 kWh 17,5 kWh/m²

6a Romkjøling 0 kWh 0,0 kWh/m²

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt netto energibehov, sum 1-6 13227 kWh 153,6 kWh/m²

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

1a Direkte el. 13445 kWh 156,2 kWh/m²

1b El. Varmepumpe 0 kWh 0,0 kWh/m²

1c El. solenergi 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Olje 0 kWh 0,0 kWh/m²

3   Gass 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Fjernvarme 0 kWh 0,0 kWh/m²

5   Biobrensel 0 kWh 0,0 kWh/m²

Annen energikilde 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt levert energi, sum 1-6 13445 kWh 156,2 kWh/m²

Energibudsjett
Energipost Energibehov Spesifikt energibehov

1a Romoppvarming 6034 kWh 70,1 kWh/m²

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Varmtvann (tappevann) 2715 kWh 31,5 kWh/m²

3a Vifter 86 kWh 1,0 kWh/m²

3b Pumper 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Belysning 980 kWh 11,4 kWh/m²

5   Teknisk utstyr 1508 kWh 17,5 kWh/m²

6a Romkjøling 0 kWh 0,0 kWh/m²

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt netto energibehov, sum 1-6 11324 kWh 131,5 kWh/m²

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

1a Direkte el. 11502 kWh 133,6 kWh/m²

1b El. Varmepumpe 0 kWh 0,0 kWh/m²

1c El. solenergi 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Olje 0 kWh 0,0 kWh/m²

3   Gass 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Fjernvarme 0 kWh 0,0 kWh/m²

5   Biobrensel 0 kWh 0,0 kWh/m²

Annen energikilde 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt levert energi, sum 1-6 11502 kWh 133,6 kWh/m²

Energibudsjett
Energipost Energibehov Spesifikt energibehov

1a Romoppvarming 7406 kWh 86,0 kWh/m²

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Varmtvann (tappevann) 2715 kWh 31,5 kWh/m²

3a Vifter 327 kWh 3,8 kWh/m²

3b Pumper 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Belysning 980 kWh 11,4 kWh/m²

5   Teknisk utstyr 1508 kWh 17,5 kWh/m²

6a Romkjøling 0 kWh 0,0 kWh/m²

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt netto energibehov, sum 1-6 12937 kWh 150,3 kWh/m²

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

1a Direkte el. 13144 kWh 152,7 kWh/m²

1b El. Varmepumpe 0 kWh 0,0 kWh/m²

1c El. solenergi 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Olje 0 kWh 0,0 kWh/m²

3   Gass 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Fjernvarme 0 kWh 0,0 kWh/m²

5   Biobrensel 0 kWh 0,0 kWh/m²

Annen energikilde 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt levert energi, sum 1-6 13144 kWh 152,7 kWh/m²

Energibudsjett
Energipost Energibehov Spesifikt energibehov

1a Romoppvarming 5783 kWh 67,2 kWh/m²

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Varmtvann (tappevann) 2715 kWh 31,5 kWh/m²

3a Vifter 327 kWh 3,8 kWh/m²

3b Pumper 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Belysning 980 kWh 11,4 kWh/m²

5   Teknisk utstyr 1508 kWh 17,5 kWh/m²

6a Romkjøling 0 kWh 0,0 kWh/m²

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt netto energibehov, sum 1-6 11314 kWh 131,4 kWh/m²

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

1a Direkte el. 11488 kWh 133,4 kWh/m²

1b El. Varmepumpe 0 kWh 0,0 kWh/m²

1c El. solenergi 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Olje 0 kWh 0,0 kWh/m²

3   Gass 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Fjernvarme 0 kWh 0,0 kWh/m²

5   Biobrensel 0 kWh 0,0 kWh/m²

Annen energikilde 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt levert energi, sum 1-6 11488 kWh 133,4 kWh/m²

Energibudsjett
Energipost Energibehov Spesifikt energibehov

1a Romoppvarming 7309 kWh 84,9 kWh/m²

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Varmtvann (tappevann) 2715 kWh 31,5 kWh/m²

3a Vifter 0 kWh 0,0 kWh/m²

3b Pumper 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Belysning 980 kWh 11,4 kWh/m²

5   Teknisk utstyr 1508 kWh 17,5 kWh/m²

6a Romkjøling 0 kWh 0,0 kWh/m²

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt netto energibehov, sum 1-6 12513 kWh 145,3 kWh/m²

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

1a Direkte el. 12718 kWh 147,7 kWh/m²

1b El. Varmepumpe 0 kWh 0,0 kWh/m²

1c El. solenergi 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Olje 0 kWh 0,0 kWh/m²

3   Gass 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Fjernvarme 0 kWh 0,0 kWh/m²

5   Biobrensel 0 kWh 0,0 kWh/m²

Annen energikilde 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt levert energi, sum 1-6 12718 kWh 147,7 kWh/m²
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Energibudsjett og levert energi med 15 cm utlektet isolasjon uten kjeller. 

 

Energibudsjett og levert energi med 10 cm utlektet isolasjon inkludert kjeller 

 

Energibudsjett og levert energi med 15 cm utlektet isolasjon inkludert kjeller. 

Yttervegg innvendig 

 

Energibudsjett og levert energi med 5 cm utlektet isolasjon uten kjeller 

 

Energibudsjett og levert energi med 5 cm utlektet isolasjon inkludert kjeller. 

Energibudsjett
Energipost Energibehov Spesifikt energibehov

1a Romoppvarming 7090 kWh 82,3 kWh/m²

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Varmtvann (tappevann) 2715 kWh 31,5 kWh/m²

3a Vifter 0 kWh 0,0 kWh/m²

3b Pumper 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Belysning 980 kWh 11,4 kWh/m²

5   Teknisk utstyr 1508 kWh 17,5 kWh/m²

6a Romkjøling 0 kWh 0,0 kWh/m²

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt netto energibehov, sum 1-6 12294 kWh 142,8 kWh/m²

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

1a Direkte el. 12494 kWh 145,1 kWh/m²

1b El. Varmepumpe 0 kWh 0,0 kWh/m²

1c El. solenergi 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Olje 0 kWh 0,0 kWh/m²

3   Gass 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Fjernvarme 0 kWh 0,0 kWh/m²

5   Biobrensel 0 kWh 0,0 kWh/m²

Annen energikilde 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt levert energi, sum 1-6 12494 kWh 145,1 kWh/m²

Energibudsjett
Energipost Energibehov Spesifikt energibehov

1a Romoppvarming 13858 kWh 111,0 kWh/m²

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Varmtvann (tappevann) 2640 kWh 21,1 kWh/m²

3a Vifter 0 kWh 0,0 kWh/m²

3b Pumper 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Belysning 980 kWh 7,8 kWh/m²

5   Teknisk utstyr 1508 kWh 12,1 kWh/m²

6a Romkjøling 0 kWh 0,0 kWh/m²

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt netto energibehov, sum 1-6 18987 kWh 152,0 kWh/m²

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

1a Direkte el. 19323 kWh 154,7 kWh/m²

1b El. Varmepumpe 0 kWh 0,0 kWh/m²

1c El. solenergi 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Olje 0 kWh 0,0 kWh/m²

3   Gass 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Fjernvarme 0 kWh 0,0 kWh/m²

5   Biobrensel 0 kWh 0,0 kWh/m²

Annen energikilde 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt levert energi, sum 1-6 19323 kWh 154,7 kWh/m²

Energibudsjett
Energipost Energibehov Spesifikt energibehov

1a Romoppvarming 13315 kWh 106,6 kWh/m²

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Varmtvann (tappevann) 2640 kWh 21,1 kWh/m²

3a Vifter 0 kWh 0,0 kWh/m²

3b Pumper 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Belysning 980 kWh 7,8 kWh/m²

5   Teknisk utstyr 1508 kWh 12,1 kWh/m²

6a Romkjøling 0 kWh 0,0 kWh/m²

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt netto energibehov, sum 1-6 18443 kWh 147,7 kWh/m²

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

1a Direkte el. 18769 kWh 150,3 kWh/m²

1b El. Varmepumpe 0 kWh 0,0 kWh/m²

1c El. solenergi 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Olje 0 kWh 0,0 kWh/m²

3   Gass 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Fjernvarme 0 kWh 0,0 kWh/m²

5   Biobrensel 0 kWh 0,0 kWh/m²

Annen energikilde 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt levert energi, sum 1-6 18769 kWh 150,3 kWh/m²

Energibudsjett
Energipost Energibehov Spesifikt energibehov

1a Romoppvarming 7398 kWh 85,9 kWh/m²

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Varmtvann (tappevann) 2715 kWh 31,5 kWh/m²

3a Vifter 0 kWh 0,0 kWh/m²

3b Pumper 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Belysning 980 kWh 11,4 kWh/m²

5   Teknisk utstyr 1508 kWh 17,5 kWh/m²

6a Romkjøling 0 kWh 0,0 kWh/m²

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt netto energibehov, sum 1-6 12602 kWh 146,4 kWh/m²

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

1a Direkte el. 12808 kWh 148,8 kWh/m²

1b El. Varmepumpe 0 kWh 0,0 kWh/m²

1c El. solenergi 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Olje 0 kWh 0,0 kWh/m²

3   Gass 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Fjernvarme 0 kWh 0,0 kWh/m²

5   Biobrensel 0 kWh 0,0 kWh/m²

Annen energikilde 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt levert energi, sum 1-6 12808 kWh 148,8 kWh/m²

Energibudsjett
Energipost Energibehov Spesifikt energibehov

1a Romoppvarming 13636 kWh 109,2 kWh/m²

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Varmtvann (tappevann) 2640 kWh 21,1 kWh/m²

3a Vifter 0 kWh 0,0 kWh/m²

3b Pumper 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Belysning 980 kWh 7,8 kWh/m²

5   Teknisk utstyr 1508 kWh 12,1 kWh/m²

6a Romkjøling 0 kWh 0,0 kWh/m²

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt netto energibehov, sum 1-6 18764 kWh 150,2 kWh/m²

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

1a Direkte el. 19096 kWh 152,9 kWh/m²

1b El. Varmepumpe 0 kWh 0,0 kWh/m²

1c El. solenergi 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Olje 0 kWh 0,0 kWh/m²

3   Gass 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Fjernvarme 0 kWh 0,0 kWh/m²

5   Biobrensel 0 kWh 0,0 kWh/m²

Annen energikilde 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt levert energi, sum 1-6 19096 kWh 152,9 kWh/m²
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Loft 

 

Energibudsjett og levert energi med 10 cm utlektet isolasjon på loft. 

Bytte vinduer 

 

Energibudsjett og levert energi etter at det store vinduet i stuen er byttet. 

 

Energibudsjett og levert energi etter at alle vinduer bortsett fra gjesterom og kjeller er byttet. 

 

Energibudsjett og levert energi etter at alle vinduer bortsett fra kjeller er byttet. 

Alle foreslåtte tiltak 

 

Energibudsjett og levert energi etter at alle vinduer er byttet med balansert ventilasjon fra Lunos og 

15 cm utlektet isolasjon på vegger og etterisolert loft. Uten kjeller. 

Energibudsjett
Energipost Energibehov Spesifikt energibehov

1a Romoppvarming 9264 kWh 107,6 kWh/m²

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Varmtvann (tappevann) 2715 kWh 31,5 kWh/m²

3a Vifter 0 kWh 0,0 kWh/m²

3b Pumper 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Belysning 980 kWh 11,4 kWh/m²

5   Teknisk utstyr 1508 kWh 17,5 kWh/m²

6a Romkjøling 0 kWh 0,0 kWh/m²

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt netto energibehov, sum 1-6 14468 kWh 168,0 kWh/m²

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

1a Direkte el. 14712 kWh 170,9 kWh/m²

1b El. Varmepumpe 0 kWh 0,0 kWh/m²

1c El. solenergi 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Olje 0 kWh 0,0 kWh/m²

3   Gass 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Fjernvarme 0 kWh 0,0 kWh/m²

5   Biobrensel 0 kWh 0,0 kWh/m²

Annen energikilde 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt levert energi, sum 1-6 14712 kWh 170,9 kWh/m²

Energibudsjett
Energipost Energibehov Spesifikt energibehov

1a Romoppvarming 9000 kWh 104,5 kWh/m²

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Varmtvann (tappevann) 2715 kWh 31,5 kWh/m²

3a Vifter 0 kWh 0,0 kWh/m²

3b Pumper 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Belysning 980 kWh 11,4 kWh/m²

5   Teknisk utstyr 1508 kWh 17,5 kWh/m²

6a Romkjøling 0 kWh 0,0 kWh/m²

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt netto energibehov, sum 1-6 14204 kWh 165,0 kWh/m²

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

1a Direkte el. 14443 kWh 167,7 kWh/m²

1b El. Varmepumpe 0 kWh 0,0 kWh/m²

1c El. solenergi 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Olje 0 kWh 0,0 kWh/m²

3   Gass 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Fjernvarme 0 kWh 0,0 kWh/m²

5   Biobrensel 0 kWh 0,0 kWh/m²

Annen energikilde 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt levert energi, sum 1-6 14443 kWh 167,7 kWh/m²

Energibudsjett
Energipost Energibehov Spesifikt energibehov

1a Romoppvarming 8315 kWh 96,6 kWh/m²

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Varmtvann (tappevann) 2715 kWh 31,5 kWh/m²

3a Vifter 0 kWh 0,0 kWh/m²

3b Pumper 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Belysning 980 kWh 11,4 kWh/m²

5   Teknisk utstyr 1508 kWh 17,5 kWh/m²

6a Romkjøling 0 kWh 0,0 kWh/m²

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt netto energibehov, sum 1-6 13519 kWh 157,0 kWh/m²

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

1a Direkte el. 13744 kWh 159,6 kWh/m²

1b El. Varmepumpe 0 kWh 0,0 kWh/m²

1c El. solenergi 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Olje 0 kWh 0,0 kWh/m²

3   Gass 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Fjernvarme 0 kWh 0,0 kWh/m²

5   Biobrensel 0 kWh 0,0 kWh/m²

Annen energikilde 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt levert energi, sum 1-6 13744 kWh 159,6 kWh/m²

Energibudsjett
Energipost Energibehov Spesifikt energibehov

1a Romoppvarming 8147 kWh 94,6 kWh/m²

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Varmtvann (tappevann) 2715 kWh 31,5 kWh/m²

3a Vifter 0 kWh 0,0 kWh/m²

3b Pumper 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Belysning 980 kWh 11,4 kWh/m²

5   Teknisk utstyr 1508 kWh 17,5 kWh/m²

6a Romkjøling 0 kWh 0,0 kWh/m²

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt netto energibehov, sum 1-6 13351 kWh 155,1 kWh/m²

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

1a Direkte el. 13573 kWh 157,6 kWh/m²

1b El. Varmepumpe 0 kWh 0,0 kWh/m²

1c El. solenergi 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Olje 0 kWh 0,0 kWh/m²

3   Gass 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Fjernvarme 0 kWh 0,0 kWh/m²

5   Biobrensel 0 kWh 0,0 kWh/m²

Annen energikilde 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt levert energi, sum 1-6 13573 kWh 157,6 kWh/m²

Energibudsjett
Energipost Energibehov Spesifikt energibehov

1a Romoppvarming 3180 kWh 36,9 kWh/m²

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Varmtvann (tappevann) 2640 kWh 30,7 kWh/m²

3a Vifter 86 kWh 1,0 kWh/m²

3b Pumper 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Belysning 980 kWh 11,4 kWh/m²

5   Teknisk utstyr 1508 kWh 17,5 kWh/m²

6a Romkjøling 0 kWh 0,0 kWh/m²

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt netto energibehov, sum 1-6 8395 kWh 97,5 kWh/m²

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

1a Direkte el. 8513 kWh 98,9 kWh/m²

1b El. Varmepumpe 0 kWh 0,0 kWh/m²

1c El. solenergi 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Olje 0 kWh 0,0 kWh/m²

3   Gass 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Fjernvarme 0 kWh 0,0 kWh/m²

5   Biobrensel 0 kWh 0,0 kWh/m²

Annen energikilde 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt levert energi, sum 1-6 8513 kWh 98,9 kWh/m²
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Energibudsjett og levert energi etter at alle vinduer er byttet med balansert ventilasjon fra Lunos og 

15 cm utlektet isolasjon på vegger og etterisolert loft. Med kjeller. 

 

  

Energibudsjett
Energipost Energibehov Spesifikt energibehov

1a Romoppvarming 8724 kWh 69,8 kWh/m²

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Varmtvann (tappevann) 2640 kWh 21,1 kWh/m²

3a Vifter 107 kWh 0,9 kWh/m²

3b Pumper 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Belysning 980 kWh 7,8 kWh/m²

5   Teknisk utstyr 1508 kWh 12,1 kWh/m²

6a Romkjøling 0 kWh 0,0 kWh/m²

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt netto energibehov, sum 1-6 13959 kWh 111,8 kWh/m²

Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

1a Direkte el. 14191 kWh 113,6 kWh/m²

1b El. Varmepumpe 0 kWh 0,0 kWh/m²

1c El. solenergi 0 kWh 0,0 kWh/m²

2   Olje 0 kWh 0,0 kWh/m²

3   Gass 0 kWh 0,0 kWh/m²

4   Fjernvarme 0 kWh 0,0 kWh/m²

5   Biobrensel 0 kWh 0,0 kWh/m²

Annen energikilde 0 kWh 0,0 kWh/m²

Totalt levert energi, sum 1-6 14191 kWh 113,6 kWh/m²
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Nettkunder finner strømfakturaene under Ditt kundeforhold > Fakturaoversikt. 
 

 

 

Vedlegg 2 – Strømforbruk leilighet 96 

 

      

Anlegg:      

 

 

Forbruk siste 3 år:  
 

År  Forbruk kWh  
 

2012   17765   
 

2013   15531   
 

 

  

 

 

 

Vis liste    Vis graf     
  

 

Avlesninger:  
 

Dato  Målerstand  Avlest  Forbruk kWh  Ant. dager  
   
01.01.14   553745   Stipulert   52   1 

31.12.13   553693   Internett   3261   62 

30.10.13   550432   Internett Din Kundekonto   1965   59 

01.09.13   548467   Stipulert   81   3 

29.08.13   548386   Internett Din Kundekonto   1405   61 

29.06.13   546981   Internett Din Kundekonto   2055   61 

29.04.13   544926   Internett   3386   61 

27.02.13   541540   Internett   3326   57 

01.01.13   538214   Stipulert   376   5 

27.12.12   537838   Internett Din Kundekonto   3502   57 

31.10.12   534336   Internett   1884   37 

24.09.12   532452   Stipulert   904   24 

31.08.12   531548   Internett   1900   62 

30.06.12   529648   Internett   2064   54 

07.05.12   527584   Internett Din Kundekonto   337   14 

23.04.12   527247   Telefonavlest - kunde   3104   55 

28.02.12   524143   Internett Din Kundekonto   3693   58 

01.01.12   520450   Stipulert   97   2 

30.12.11   520353   Internett Din Kundekonto   3322   61 

30.10.11   517031   Internett Din Kundekonto   2128   60 

31.08.11   514903   Internett Din Kundekonto   1636   62 

30.06.11   513267   Internett Din Kundekonto   2215   61 

30.04.11   511052   Internett Din Kundekonto   2667   62 

27.02.11   508385   Internett Din Kundekonto   3052   57 

01.01.11   505333   Stipulert   143   2 

30.12.10   505190   Internett Din Kundekonto   3832   61 

30.10.10   501358   Internett Din Kundekonto   2265   60 

31.08.10   499093   Internett Din Kundekonto   1626   62 

30.06.10   497467   Internett Din Kundekonto   2398   60 

https://bkk-web.bkk.no/dinkonto/cgi-bin/kf21.cgi
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01.05.10   495069   Internett Din Kundekonto   2047   47 

15.03.10   493022   Stipulert   907   16 

27.02.10   492115   Internett Din Kundekonto   2853   57 

01.01.10   489262   Stipulert   150   2 

30.12.09   489112   Internett Din Kundekonto   2913   61 

30.10.09   486199   Internett Din Kundekonto   2185   60 

31.08.09   484014   Internett Din Kundekonto   1493   59 

03.07.09   482521   Internett Din Kundekonto   2199   63 

01.05.09   480322   Internett Din Kundekonto   3370   62 

28.02.09   476952   Internett Din Kundekonto   3704   58 

01.01.09   473247   Stipulert   75   1 

31.12.08   473172   Internett Din Kundekonto   4034   62 

30.10.08   469138   Internett Din Kundekonto   2625   61 

30.08.08   466513   Internett Din Kundekonto   1643   63 

28.06.08   464870   Internett   2371   60 

29.04.08   462499   Internett Din Kundekonto   3885   61 

28.02.08   458614   Internett Din Kundekonto   4082   58 

01.01.08   454532   Stipulert   130   2 

30.12.07   454402   Internett Din Kundekonto   4132   60 

31.10.07   450270   Internett   3143   62 

30.08.07   447127   Internett Din Kundekonto   1869   61 

30.06.07   445258   Internett Din Kundekonto   2234   60 

01.05.07   443023   Stipulert   53   1 

30.04.07   442970   Internett Din Kundekonto   3766   62 

27.02.07   439204   Internett Din Kundekonto   3964   57 

01.01.07   435240   Stipulert   150   2 

30.12.06   435090   Internett Din Kundekonto   3573   56 

04.11.06   431517   Internett Din Kundekonto   2812   67 

29.08.06   428705   Internett   1833   60 

30.06.06   426872   Internett   2510   63 

28.04.06   424362   Internett   4403   62 

25.02.06   419959   Internett   4250   54 

02.01.06   415709   Internett   0   3 

30.12.05   415709   Internett   3937   56 

04.11.05   411772   Internett   2899   60 

05.09.05   408873   Internett   2239   63 

04.07.05   406634   Internett   3076   63 

02.05.05   403558   Internett   3609   56 

07.03.05   399949   Stipulert   350   4 

03.03.05   399599   Internett   4800   59 

03.01.05   394799   Internett   4701   63 

01.11.04   390098   Internett   2836   56 

06.09.04   387262   Internett   2375   63 

05.07.04   384887   Internett   3318   63 

03.05.04   381569   Internett   4697   63 

01.03.04   376872   Internett   5136   56 

05.01.04   371736   Internett   4850   66 

31.10.03   366886   Internett   3449   64 

28.08.03   363437   Internett   565   17 

11.08.03   362872   Internett   1207   34 

08.07.03   361665   Internett   2784   64 

05.05.03   358881   Internett   4196   63 

03.03.03   354685   Internett   4214   56 

06.01.03   350471   Internett   5019   63 

04.11.02   345452   Internett   1473   21 

14.10.02   343979   Avlest av kunden   0   0 
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