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1. SAMMENDRAG 
Trondheim kommune skal rehabilitere Brundalen trygdeboliger. Boligene skal bygges om til 
omsorgsboliger og inngå som boligdelen i Brundalen Helse- og velferdssenter, som også 
består av et eksisterende sykehjem og et nytt et nytt kultur- og aktivitetssenter. Kultur- og 
aktivitetssenteret omtales som ”KA-bygget”. Energiprosjektet prosjektet berører ikke 
eksisterende sykehjem. 
I sin overordnede miljømålsetning for egne eiendommer har Trondheim kommune vedtatt at 
eiendommene skal ha ”fleksible energiløsninger” og det skal foretas ” energiberegninger 
sammen med prosjekteringsgrunnlaget”. 
 
Målsetningen for energiprosjektet for Brundalen Helse- og Velferdssenter er å sette et 
styrende mål på spesifikt energiforbruk for prosjekterings- og byggefasen. Målsetningen vil 
bli etterprøvd når bygget har vært ett år i normal drift. Det er en forutsetning at energimålet er 
bedre enn rammekrav i TEK07, og det er også et ønske om å kunne klassifisere bygget etter 
lavenergi- eller passivhusstandard.  
 
Energisimulering viser at begge byggene, omsorgsboligene og KA-bygget, kan ligge i 
klassen for lavenergibygg med et spesifikt mål på hhv. 85 og 100 kWh/m2

 

 for byggene. Dette 
vil antagelig tilsvare energiklasse B når den nye energimerkeordningen trer i kraft i 2010. I 
energimerkeordningen er det også foreslått at bygg som benytter fjernvarme, biobrensel 
og/eller solenergi til oppvarming skal belønnes for dette via et eget merke for 
oppvarmingsløsninger. Ved Brundalen Helse- og Velferdssenter vil det bli benyttet 100 % 
fjernvarme til romoppvarming, ventilasjonsluft og tappevann. 

For å oppnå målsetningen, som er strengere enn rammekrav i TEK07, er det i foreslått tiltak 
som vist i 

Midlere energipris: 0.80 kr/kWh

Ti
lta

kn
r.

Tiltaknavn
Energibesparelse / 
konvertert energi

Reduksjon i 
kostnader

Energibesparelse 
/ konvertert energi

Reduksjon i 
kostnader 0-

3

3-
5

5-
10

>
10

Tiltak som gir måloppnåelse:
7.1 Energioppfølging 76 250 kWh/år 61 000 kr/år 7 113 kWh/år 5 691 kr/år x
7.2 Drifts- og vedlikeholdsinstruks 72 438 kWh/år 57 950 kr/år 7 113 kWh/år 5 690 kr/år x
7.3 Bruk av lavenergibelysning 78 840 kWh/år 63 072 kr/år 0 kWh/år 0 kr/år x
7.4 Bruk av LED-teknologi i nødlys og dekorbelysning 7 358 kWh/år 5 887 kr/år 5 570 kWh/år 4 456 kr/år x
7.5 Lysstyring 0 kWh/år 0 kr/år 2 616 kWh/år 2 093 kr/år x
7.6 Behovsstyring av ventilasjon 0 kWh/år 0 kr/år 1 137 kWh/år 910 kr/år x
7.7 Varmegjenvinning av ventilasjonsluft 309 856 kWh/år 247 885 kr/år 1 573 kWh/år 1 258 kr/år x
7.8 Termostatiske radiatorventiler 12 743 kWh/år 10 195 kr/år 1 523 kWh/år 1 218 kr/år x
7.9 Utvendig solavskjerming 0 kWh/år 0 kr/år 38 700 kWh/år 30 960 kr/år x

7.10 Etterisolering 42 909 kWh/år 34 327 kr/år 9 203 kWh/år 7 363 kr/år x
7.11 Utskifting av vinduer og dører 115 850 kWh/år 92 680 kr/år 7 369 kWh/år 5 896 kr/år x
7.12 Bruk av fjernvarme 469 078 kWh/år 375 262 kr/år 44 080 kWh/år 35 264 kr/år

Fjernvarme ikke inkl. i besparelsen av energi og kostnader 
SUM: 716 245 kWh/år 572 996 kr/år 81 918 kWh/år 65 534 kr/år

KA-bygget-Grunnlag for lønnsomhet
Omsorgsboligene-Grunnlag for 

lønnsomhet

Anslått 
inntjeningstid 

[år]

 
Tabell 1.1 under: 
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Tabell 1.1 Oversikt over netto energiforbruk, krav til energibesparelse og forslag til tiltak 
 
 
Rapporten bygger på energidata fra Trondheim kommune, befaring i eksisterende 
bygningsmasse, og innspill fra RIV og ARK i prosjektgruppen. 
 
Før gjennomføring av anbefalte tiltak bør det innhentes mer nøyaktige budsjettpriser i 
forbindelse med prosjektering og anbud. 
 
2. INNLEDNING  
Denne rapporten er utarbeidet av Reinertsens AS ved rådgiver Brita Grønhaug. Oppdraget 
er gitt av Selberg Arkitektkontor AS for Trondheim kommune. Dokumentet er basert på 
befaring av det aktuelle bygg, utført mulighetsstudie, forslag til utforming av bygget, 
termograferingsrapport og energidata fra Trondheim kommune. Det er også tatt med innspill 
fra dialog, tegninger og beregninger med representanter fra Trondheim kommune, arkitekter 
fra Selvberg Arkitektkontor AS, rådgivere innen ventilasjon fra SWECO AS, samt øvrige 
deltagere i prosjektgruppen for Brundalen Helse- og Velferdssenter. 
 
Rapporten inneholder en enkel beskrivelse av status for energibruk samt mulige tiltak for 
energibesparelse ved rehabilitering av Brundalen Helse- og Velferdssenter. Beregninger i 
rapporten er anslag, og ikke basert på reelle målinger. Det er derfor knyttet noe usikkerhet til 
tallmaterialet som presenteres. I dokumentet og tabell 1.1 er det også en oversikt over tiltak 
hvor det anbefales å gjennomføre en mer detaljert analyse. Det er benyttet en 
gjennomsnittlig energipris på 80 øre/kWh ved beregning av kostnadsbesparelsen. 
 
Utfyllende beregning av presenterte energibesparelser for anbefalte tiltak er ikke vist i 
rapporten. Beregninger er utført ved hjelp av rådgivers beregningsverktøy basert på MS 
Excel, og kan ved behov fås ved henvendelse til rådgiver. 
 
 
3. BAKGRUNN FOR ENERGIPROSJEKTET 
Trondheim kommune skal rehabilitere Brundalen trygdeboliger til omsorgsboliger. Det er 
også planlagt et nytt kultur- og aktivitetssenter. Dette skal inneholde kulturenheten som i dag 
ligger i sokkel i trygdeboliger, og et nytt dagsenter. I tillegg til daglig drift vil bygget vil ha en 
utstrakt utleie. Bygget vil også ha en viktig funksjon som forbindelse mellom sykehjem og 
boliger. Heretter i rapporten vil senteret omtales som ”KA-bygget”, og de rehabiliterte 
trygdeboligene som ”Omsorgsboliger”.  
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Fra mulighetsstudiet for Brundalen trygdeboliger heter det at ”i studien er det vurdert å 
gjennomføre ombyggingsprosjektet med miljøoptimale løsninger..”. Det første punktet som er 
utformet vedrørende de miljøoptimale løsningene gjelder energi, utformet slik: 
”Energi- lavenergi eller passivhus”  
 
Det er behov for en videre utdypning av dette temaet i forprosjektfasen. Denne rapporten 
tilhører forprosjektfasen. 
 
Ny teknisk forskrift ble innført 1.februar 2007. Forskriften skal sørge for en skjerping av 
energikravene med 25 % for alle bygningskategorier. Fra 1.februar 2007 og frem til 1.august 
2009 kan byggherrer velge å benytte energikrav fra forskriften fra 1997, som en 
overgangsordning. Etter 1.august 2009 er TEK07 absolutt gjeldene.  
 
Trondheim kommune har besluttet å rehabilitere Brundalen Helse- og Velferdssenter etter ny 
Teknisk Forskrift 2007, og ønsker ikke å benytte overgangsordningen.Fra Standard Norge er 
det sendt ut for høring et forslag til ny standard vedrørende passiv- og lavenergibygg. 
Forslaget gjelder kun boligbygg. Høringsutkastet, ”prNS 3700 Kriterier for lavenergi- og 
passivhus - Boligbygninger”, hadde høringsfrist 14.april 2009. Trondheim kommune ønsket å 
benytte kriterier fra dette forslaget som et grunnlag for rehabiliteringen og nybyggingen av 
Brundalen Helse- og Velferdssenter.   
 
Bygningsmassen deles opp i to bygningskategorier: 

- Omsorgsboligene defineres som bygningskategori ”boligblokk” 
- KA-bygget defineres som bygningskategori ”kulturbygg” 
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4. DAGENS TILSTAND, ENERGIFORBRUK OG -KOSTNADER 
De eksisterende trygdeboligene er fra 1986. Bygget består av delvis stenderverksbygg med 
teglforblending og delvis betong med teglforblending. Teglfasaden viser lite tegn til skader. 
Isolasjonstykkelsene varierer fra 100-150 mm i vegger, 225 mm i tak og 60 mm i gulv mot 
grunn. Vinduene er, etter 1986-standard, gode 3-lags energiglass. Likevel har 
produktutviklingen ført til at de i dag er utdatert som det. U-verdien i eksisterende vinduer er , 
iflg. produsenten Scandi Glass JG, på ca. 2,0 W/m2K. Dagens lavenergivinduer kan leveres 
med halvert U-verdi i forhold til dette. Arealet er fordelt på 3 etasjer og er totalt på 8120 m2

 

 
(BTA). Bygget er i dag oppvarmet med direkte elektrisitet, dvs. elektriske varmeovner i hver 
leilighet. Det er ingen ventilasjon i bygget i dag, annet enn avtrekk fra bad og fellesarealer. 
Varmtvannsberedning foregår sentralt med 2 stk 2200 liters beredere med 30 kW elkolbe i 
hver. Belysning er en blanding av lysstoffrør, lavenergipærer og glødelamper, med manuell 
styring.  

 
4.1 ENERGIBRUK 

Forbruk av elektrisk kraft for 2007-2009 er hentet fra Trondheim kommunes 
energioppfølgingsverktøy og vist i Tabell 4.1 under: 
 

Energibærer 2006 2007 2008 Snitt 3 siste år
Spesifikk 
energibruk

Elektrisitet 1 900 000 kWh 1 150 000 kWh 1 525 000 kWh 1 525 000 kWh 188 kWh/m²·år

Innkjøpt mengde

 
Tabell 4.1 Årlig energibruk ved Brundalen trygdeboliger 

 
Spesifikk energiforbruk i boligdelen av bygget er noe høyt sammenlignet med 120 kWh/m², 
som er rammekrav til energibruk i TEK07. For KA-bygget er rammekravet på 180 kWh/m2

 

 i 
TEK07. 

I Enovas bygningstatistikk er steds- og temperaturkorrigert energibruk for boligblokker på 
246 kWh/m2

 

 i 2007. Utvalget av boligblokker som rapporterer inn er ikke representativt for 
boligblokker i Norge, da dette er utvalgte bygg som er med i prosjekter initiert av Enova. 
Disse boligblokkene er dermed forventet å ha et lavere energibruk enn de som ikke er med i 
statistikken, da de alle er med i prosjekt som gjennomfører tiltak som skal føre til 
energibesparelse. I denne sammenligningen vil energibruken ved Brundalen Trygdeboliger 
dermed vurderes som lavt. 

Et spesifikt energibruk ved en boligblokk på 188 kWh/m2

  

år er et godt resultat for bygg fra 
1986. 
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4.2 TERMOGRAFERING 
Termografering og tetthetsprøver ble gjennomført 18.03.09 ved 2 leiligheter og ett fellesrom i 
Brundalen trygdeboliger. Kontrollen ble utført av Termograferingsfirmaet Byggkontrollen AS 
ved Ola Nordhammar. De utvalgte målestedene lå i hver sin etasje. Ved termografering er 
det viktig at differansen mellom romtemperatur og utetemperatur er mer enn 10 K (10ºC). 
Ved måletidspunkt var utetemperatur mellom 1-4ºC og romtemperaturene fra 23-25ºC. 
Trykkdifferansen skal være 50 kPa mellom ute og inne, og vifter montert i døråpning sørger 
for det rette undertrykket ved målestedet. Resultatet fra termograferingen viste en del 
luftlekkasjer rundt vinduer og dører, og lekkasjene kan tyde på at det er dårlig innfesting ved 
monteringstidspunktet som har forårsaket dette.  
 

 
Bilde 4.1Termografering fra rom 310 ved Brundalen Trygdeboliger. De mørke feltene i høyre bilde 
viser luftlekkasjer i underkant av verandadør. Lufthastighet fra 1,1 m/s oppleves som trekk. Bildene er 
hentet fra termograferingsrapport for leilighet 310. 

 
Tetthetstallet for de tre rommene som ble undersøkt viste resultat på hhv. 1,1 luftveksling/h, 
0,82 luftveksling/h og 0,8 luftveksling/h. Dette er et tilfredsstillende resultat for tetthetstall. En 
boligblokk over 3 etasjer vil defineres i kategori ”øvrige” i Tabell 4.2 som er vist under. Krav i 
TEK07 viser at tetthetstallet skal være under 1,5 luftskifte/h, hvilket Brundalen trygdeboliger 
oppfyller.  
 

 
 Tabell 4.2 Krav til luftskifte pr. time hentet fra hhv TEK97 (tom 31.01.07) og TEK07 (fom 01.08.09). 
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4.3 PRØVER FRA BYGNINGSKROPPEN 
 
Isolasjon ble kontrollert for yttervegg og tak. Bakgrunn for dette var ønske om å kontrollere at 
bygget er utført som prosjektert og dokumentert på arbeidstegninger samt vurdere tilstanden 
på konstruksjoner og isolasjon. 
Det ble valgt ut typiske yttervegger og anvist lokalisering og størrelse på åpninger. Arbeidet 
ble utført av foretak med rammeavtale med Trondheim kommune. Det ble utarbeidet en 
kortfattet beskrivelse av arbeidet for utførelse hulltaking og tilbakeføring til opprinnelig 
tilstand. All hulltaking ble utført fra utside. Dette for å unngå å perforere diffusjonssperre. 
Hulltaking ble utført på vestvendt vegg, hvor veggen er blitt mest værbelastet. 
 

                  
Bilde 4.3.2 Hulltaking ved dekkeforkant.           Bilde 4.3.2 Hulltaking ved dekkeforkant 
 

4.3.1 Utendig forblendet betongvegg og bindingsverksvegg. 
Hulltaking ved dekkeforkant dokumenterer isolasjon på 100mm utenfor betong i sokkeetasje. 
Yttervegg i deler av sokkeletasje er utført i betong, utvendig isolert. Teglkledningen går i 
samme liv som etasjer over. Det er her detaljert og utført en noe knapp løsning, som har 
medført at drenering mellom tegl og isolasjon er blitt liten, ca. 10mm. Dette har resultert i at 
isolasjonen utenfor betongvegg er noe redusert i overflaten. Spesielt i overgangen mellom 
bindingsverk og betongvegg hvor overskuddspuss (bilde 4.3.5) er blitt samlet opp er 
isolasjonen redusert. Det er vurdert at isolasjonsverdien samlet for denne veggtypen er 
redusert fra 100 til 90mm tykkelse.  
 

             
Bilde 4.3.3/4.3.4 viser at isolasjon spesielt i overgangen mellom bind.verk og betong er 
redusert. Isolasjon nedenfor vurderes som i god stand.  
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Bilde 4.3.5 viser oppsamlet overskuddspuss i overgangen mellom bind. verksvegg og 
betongvegg. 
 
 
Utvendig forblendet teglvegg. Isolasjon innenfor GU (gips utvendig) er i god stand. GU 
vurderes også å være i  god stand. 
 
 

 
Bilde 4.3.6. Hulltaking i bindingsverksvegg. Utvendig forblendet med tegl. Isolasjon i god 
stand. Kontrollmåling isolasjonstykkelse utført. 
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4.3.2 Utvendig forblendet betongvegg og bindingsverksvegg – mot terreng. 
 
Her ble åpnet hull og gravd ut under terreng. 
Ut fra  tegningsunderlag var det uklart hvordan løsninger var utført. Kontroll dokumenterer 
pusset lettklinker som forblending på betongvegg. Dimensjon også kontrollert mot 
tegningsunderlag. 
 

 
 
Bilde 4.3.7/ 4.3.8. Hulltaking mot terreng for to ulike veggtyper.  
 
 
 

4.3.3 Tak – oppskalket tretak. 
 
Kontroll utført tykkelse og tilstand. Isolasjon utført som på tegningsunderlag. Øverst er lagt 
en isolasjonsmatte med vindtetting. Denne ligger enkelte steder svært uryddig. Det var god 
trekk gjennom det oppskalkede taket slik at den øverste isolasjonsmatta har en noe redusert 
effekt. Det var lav høyde og dårlig fremkommelig i denne konstruksjonen, slik at registrering 
ble utført kun fra adkomstluke. 

  
Bilde 4.3.9/ 4.3.10. Oppskalket tretak. Øverste isolasjonsmatte  ligger slik at isolasjonsevne 
er noe redusert. 
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5. MÅLSETNING TRONDHEIM KOMMUNE 
 
Trondheim kommune har vedtatte miljømålsetninger for sin eiendomsmasse ved nybygg og 
rehabilitering. Energi er ett av disse temaene, og en overordnet målsetning for Trondheim 
kommune gjelder også for prosjektet Brundalen Helse- og Velferdssenter: 

1. ”Trondheim bystyre har vedtatt at kommunale bygg skal ha fleksible energiløsninger” 
2. ”I hht byggforskriftene skal det utføres energiberegninger sammen med 

prosjekteringsgrunnlaget” 
 
Målsetningen for energiprosjektet for Brundalen Helse- og Velferdssenter er å sette et 
styrende mål på spesifikt energiforbruk for prosjekterings- og byggefasen. Målsetningen vil 
bli etterprøvd når bygget har vært ett år i normal drift. Det er en forutsetning at energimålet er 
bedre enn rammekrav i TEK07, og det er også et ønske om å kunne klassifisere bygget etter 
lavenergi- eller passivhusstandard. 
 
Det er ingen norsk standard som er vedtatt pr. i dag som setter kriteriene for passiv- eller 
lavenergibygg. Det er likevel en oppfatning i bygge- og miljøbransjen om at et bygg som skal 
kunne kalles passivhus benytter 50 % mindre energi enn et tilsvarende bygg satt opp etter 
krav fra TEK07. For lavenergibygg er det forventet 25 % redusert energibruk i forhold til 
TEK07. Enova har utarbeidet egne rammekrav til spesifikt energibruk i bygninger som skal 
kunne kalles passiv- eller lavenergibygg. Enova sine rammekrav er inndelt etter 
bygningskategorier.  
 
I den nye energimerkeordningen, hvor systemet for innrapportering er under utprøving i 
Trondheim og Elverum kommuner, er det også vurdert plassering av passivhus og 
lavenergihus. I løpet av 2010 skal energimerkeordning innføres for alle  nye bygg, og ved 
kjøp/salg/utleie av eksisterende bygg. Den beste energimerkeklassen får betegnelsen ”A” og 
passivhus skal plasseres i denne kategorien. Lavenergihus vil plasseres i klasse ”B”. Bygg 
som settes opp etter krav i TEK07 vil klassifiseres som ”C” eller ”D”, avhengig av hvilken 
bygningskategori bygget tilhører. Tabell 5.1 viser et forslag fra SINTEF vedrørende hvilket 
energibruk som gjelder for hver klasse i energimerkeordningen. Forslaget er ikke endelig 
vedtatt, og energimerkeordningen skal ut på høring med svarfrist i oktober 2009.  
 

  
Tabell 5.1 Forslag til spesifikt rammekrav, rapport SINTEF 2005 
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6. ENERGISIMULERINGER-SIMIEN 
Det er foretatt simulering av det reelle energibehovet og tilstanden ved Brundalen Helse- og 
Velferdsenter ved de høyeste sommertemperaturene. Simuleringene er foretatt separat for 
Omsorgsboligene og for KA-bygget. Programmet SIMIEN, utviklet av firmaet 
Programbyggerne, er benyttet. Programmet benytter dynamisk metode fra NS3031 for å 
foreta energiberegninger. Input som legges inn er både standardverdier og anbefalte verdier 
fra NS3031 og pr3700, men også byggherrens egne erfaringsverdier fra drift i Trondheim 
kommune er lagt inn.  
 
Omsorgsboligene 
Det ble beregnet 3 sluttalternativer, hvor det ble konkludert med alternativ 9c, se vedlegg 1. 
Alternativet vil tilsvare lavenergistandard dersom man legger til grunn at bygg med 
energibruk redusert ned med 25 % fra TEK07 kan kalles lavenergi. Ved forslag til 
energimerkeordningen vil bygget ligge i kategori B.  
 
Følgende INPUT-verdier er brukt for beregning i SIMIEN av Omsorgsboligene: 

Kategori – Boligblokk 
Arealer fra Ark 
250 mm isolasjon i vegg 

 500 mm isolasjon i tak  
Vindu U-verdi=1,0 
Lekkasjetall 0,8 
Normalisert kuldebro på 0,08 W/m2

Balansert ventilasjon med konstant luftmengde på 1,7 m
K 

3/hm
Varmegjenvinning 80 % 

2 

SFP-faktor 2,0 
Kjøling via ventilasjonsanlegg 
Ingen solavskjerming  
Internlaster som for passiv/lavenergi fra Høringsnotat prNS3700: 
Belysning 1,3 W/m
Utstyr 2,0 W/m

2 

Varmtvann 3,4 W/m
2 

2

 
  

Totalt energibudsjett: 83,7 kWh/m2 
 

 
Tabell 6.1 Energibudsjett beregnet i SIMIEN for Omsorgsboligene 
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I TEK07 er romoppvarming og varmtvann de største energipostene. Det er det også i 
energibudsjett for Omsorgsboligene, på hhv. 24 % og 35 % av det totale energibudsjettet. I 
Figur 6.1 under er det vist fordelingen av disse posten i TEK07, på 26 % for romoppvarming 
og 26 % for varmtvann.  
 
 

Rom-
oppvarming

26 %

Ventilasjons-
varme

6 %

Varmtvann
26 %

Vifter og 
pumper

8 %

Belysning
14 %

Teknisk utstyr
20 %

 
Figur 6.1 Fordeling av energiforbruk for boligblokk, i hht TEK07.   

 
KA-bygget 
Ved energisimuleringen er det lagt inn data etter NS3031 og pr3700 (forslag til standard for 
passivhus og lavenergiboliger), samt egen vurderte verdier i samsvar med RIV og 
byggherrens erfaringer med drift i Trondheim kommune. 
De ”reelle” verdier har vært: driftstid, luftmengder, belysning, internlaster, full belastning av 
personer ved arrangement i storstua. Se vedlegg 2. 
 
Følgende INPUT-verdier er brukt for energisimulering av KA-bygget: 

Kategori- Kulturbygg 
Arkitektens tegninger med oppdaterte glassarealer, totalt 18 % vindu- og dørareal 
250 mm isolasjon i vegg, gir U-verdi=0,15 W/m2

500 mm isolasjon i tak, gir U-verdi=0,08 W/m
K  

2

vindu U-verdi=1,0 W/m
K  

2

Lekkasjetall fra Høringsnotat prNS3700 0,6 (gir en infiltrasjon på 0,04 oms/h) 
K  

Kuldebro fra Høringsnotat prNS3700 0,03W/K/m
VAV i Storstua, luftmengder fra RIV (resultat sommersimulering 15/6-09) 

2 

Luftmengde i driftstid 30 m3/hm
Luftmengde utenom driftstid 2 m

2    
3/hm

Luftmengde utenom driftstid og med nattkjøling 30 m
2 

3/hm
Tilluftstemperatur 19ºC, i sommermåneder (mai-august) 16ºC 

2 

Balansert ventilasjon, konstant luftmengde i øvrige rom, fra RIV(foreløpig tabell) 
Luftmengde i driftstid 5,3 m3/hm2

Luftmengde utenom driftstid 2,5 m
. Tabell fra RIV. 

3/hm2

Luftmengde utenom driftstid og med nattkjøling 5,3 m
 (minste tillatte luftmengde 0,7 l/s) 

3/hm
Variabel tilluftstemperatur 16-19ºC 

2 

Driftstid for Storstua 2/3/52, kl. 12:00-14:00, alle tekniske anlegg og interne laster 
Driftstid for øvrige rom 11/5/52, kl. 7.30-18.30, alle tekniske anlegg og interne laster 
SFP-faktor 1,5 kW/m3

Varmegjenvinning 80 % 
/s 

Kjøling via ventilasjonsanlegg 
Solavskjerming med utvendig screen i glassfasade mot øst. Mot sør screen og fast 
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bygningsmessig solskjerm som takutstikk og balkong. 
 
Automatisk styring av screen, når solfluks overstiger 175 W/m2 
Alle andre vinduer har konstant solavskjerming 2-lags vindu med 1 energiglass. 
Internlaster:  
Tappevann er satt til 0 W/m2 for Storstua og 3,5 W/m2 

Teknisk utstyr satt til 2 W/m
for øvrig arealer 

2 for Storstua og 1 W/m2

Belysning satt til 35 W/m
 for øvrige arealer 

2

Belysning satt til 6,4 W/m
 for Storstua, forutsetter grunnbelysning av og scenelys på. 
2

 Varmetilskudd fra 80 personer i Storstua gir 92 W/m
, forutsetter styring av lys som f.eks bevegelsesfølere. 

2, 3,2 W/m2

 
 i øvrige arealer. 

Totalt energibudsjett: 102,2 kWh/m2 
Høyeste temperatur i sørfløy i KA-bygget er 26,2 ºC kl. 18:45 (driftstid til 
18.30) 

 
Tabell 6.2 Energibudsjett beregnet i SIMIEN for KA-bygget. 

 
I TEK07 er romoppvarming på 37 % den største energiposten for kulturbygg. Øvrige 
energiposter ligger omtrent likt, rundt 13-15 %, med unntak av varmtvann og teknisk utstyr. I 
beregnet energibudsjett for KA-bygget er energiposten på 34 % av det totale 
energibudsjettet. Figur 6.2 under viser hvordan energiforbruket forventes fordelt på ulike 
poster i kulturbygg etter rammekrav for energibruk i TEK07,  
 

Rom-
oppvarming; 

37 %

Ventilasjons-
varme; 15 %Varmtvann; 6 %

Vifter og 
pumper; 14 %

Belysning; 13 %

Teknisk utstyr;
2 %

Kjøling 15 %

 
Figur 6.2 Fordeling av energibruk for Kulturbygg, i hht TEK07 
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7. ANBEFALTE TILTAK  
Nedenfor følger forslag til tiltak for å redusere energibruken ved rehabilitering av Brundalen 
trygdeboliger og ved nybygging av KA-bygget. Hvert tiltak er enkelt beskrevet. En nærmere 
analyse av de enkelte tiltakene i prosjekteringsfasen vil gi mer nøyaktige anslag på 
besparelser, investeringskostnader og tilbakebetalingstid. Tiltaksbesparelsene er beregnet i 
forhold til forventet spesifikt energibruk fra de utførte SIMIEN-beregningene. 
 
 

7.1 ENERGIOPPFØLGING 
Etablering av et energioppfølgingssystem (EOS) er allerede gjennomført i Trondheim 
kommune. Energibesparelse knyttet til etablering av EOS alene ligger erfaringsmessig på 
mellom 5 % og 15 % av det forbruket som følges opp. Større energibevissthet, bedre 
oppfølgingsrutiner og bedre verktøy for å oppdage feil i anlegget tidlig er årsakene til at 
sparepotensialet er såpass stort. Individuell energimåling ved hver enkelt leilighet vil også 
være nødvendig for å motivere brukerne til å redusere energibruken i bygget.  
 
Det forutsettes videre at en energibesparelse på 5 % av virkelig energiforbruk opprettholdes 
for omsorgsboliger, og at KA-bygget får en fremtidig besparelse på 5 % av virkelig 
energibruk. 
 
Energisparepotensial: 
Omsorgsboligene: Samlet energibesparelse for tiltaket anslås til 76 300 kWh/år, som gir 
reduserte kostnader på 61 000 kr/år. 
KA-bygget: Samlet energibesparelse for tiltaket anslås til 7 100 kWh/år, som gir reduserte 
kostnader på 5 700 kr/år.  
 
Investering: 
Tiltaket er allerede gjennomført i Trondheim kommune, og Brundalen Helse- og 
Velferdssenter forventes å bli inkludert i eksisterende energioppfølgingssystem. Kostnader vil 
går til individuelle energimålere for elektrisitet, varme via vannbårent varmeanlegg og varmt 
tappevann pr. leilighet. Løsning hvor bygget totalt har ett abonnement på elektrisitet og ett på 
fjernvarme, mens målere pr. leilighet etableres som undermålere bør vurderes i 
prosjekteringsfasen, slik at abonnementskostnaden fra energileverandørene kan reduseres. 
Det må da tas hensyn til administrasjonskostnader for behandling av energifaktura internt, og 
om man kan benytte eksisterende organisasjon til dette.  
 
 

7.2 DRIFT- OG VEDLIKEHOLDS INSTRUKS 
Alle tekniske installasjoner krever riktig drift for å fungere optimalt. Dette gjelder spesielt på 
tekniske anlegg til ventilasjon, varme og belysning. Ved Brundalen Helse- og Velferdssenter 
vil det være bruk av fjernvarme som ikke krever like mye tilsyn som f.eks fyrrom med 
biobrensel eller varmepumpe. Det som vil kreve mest opplæring og tilsyn er derfor 
ventilasjonsanlegg og styringssystemet med innstillinger på temperaturer og driftstider. Det 
er en forutsetning for riktig drift at alle tekniske tiltak som gjennomføres er supplert med: 
 
• Opplæring av driftsansvarlig 
• Drifts- og vedlikeholdsinstruks, både til driftsansvarlig og til brukere 
• Merking og skilting 
• Nødvendig instrumentering for å se at driften er riktig 
 
Normalt inneholder instrukser anleggs- og systeminformasjon, driftstabeller, 
vedlikeholdsskjemaer, forbruksmateriell, automatikkskjemaer, tegninger, reparasjons- og 
kvitteringskort mm. Dette bør komprimeres til et minimum. Det bør prioriteres utarbeidelse av 
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oversiktlige flytskjemaer med beskrivelse i A3 - A1 format som lamineres og henges opp i 
tekniske rom. I tillegg bør det utarbeides egne brukermanualer for beboere. En lettfattelig 
instruks til de styringsmulighetene beboerne har på tekniske anlegg innenfor egen leilighet vil 
sørge for at de tekniske anlegg benyttes på den tiltenkte måten.  
 
Driftsinstruks som enestående tiltak vil erfaringsmessig gi en reduksjon av netto energibruk 
på 3-10 %. Det forutsettes videre en energibesparelse på 5 % av virkelig energiforbruk. 
 
Energisparepotensial: 
Omsorgsboligenen: Samlet energibesparelse for tiltaket anslås til 72 400 kWh/år, som gir 
reduserte kostnader på 58 000 kr/år. 
KA-bygget: Samlet energibesparelse for tiltaket anslås til 7 100 kWh/år, som gir reduserte 
kostnader på 5 700 kr/år. 
 
Investering: 
De tekniske rådgiverne utformer driftsinstruks for både driftsansvarlig og for brukere. Alle 
faggrupper innen de tekniske anlegg involveres.  
 
 

7.3 BRUK AV LAVENERGIBELYSNING 
Ved rehabilitering bør det bestrebes på å finne alternativer til vanlige glødepærer og erstatte 
disse med lavenergipærer/sparepærer. Sparepærer er omtrent 4 ganger dyrere enn 
tilsvarende glødepærer. Investeringen ansees likevel for å gå i null, da levetiden også er 4 
ganger så lang.  
 

Type lys
Antall 
lamper

Antall 
lys per 
lampe

Daglig 
brukstid

Antall 
bruksdager 
årlig

Årlig 
energiforbruk

Vanlige 
glødepærer 300 stk 1 stk 60 W/stk 18 000 W 16.0 timer 365 105 120 kWh

Sparepærer 300 stk 1 stk 15 W/stk 4 500 W 16.0 timer 365 26 280 kWh
Besparelse - - 22 500 W - - 78 840 kWh

Elektrisk effekt

 Tabell 7.1 Energibesparelse etter anslått 3 glødepærer pr. leilighet som byttes ut med sparepærer.  

 
Omtrent 50 % av redusert energiforbruk til belysning må erstattes av økt forbruk til 
oppvarming. Den øvrige halvparten bidrar imidlertid til redusert forbruk til kjøling i bygg som 
har dette installert. 
 
Energisparepotensial: 
Omsorgsboligene: Samlet energibesparelse for tiltaket anslås til 78 800 kWh/år, som gir 
reduserte kostnader på 63 100 kr/år. 
KA-bygget: Det er ikke beregnet noen energibesparelse, da bruk av lavenergibelysning er en 
forutsetning for å kunne bygge etter krav satt i TEK07. 
 
Investering: 
Utskiftning av gamle lysarmaturer og montering av lavenergiarmatur og 
lavenergipærer/sparepærer. 
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7.4 BRUK AV LED-TEKNOLOGI I NØDLYS OG TIL DEKORBELYSNING 
Nødlys og dekorbelysning (spotlamper) i eldre bygg består av armaturer som trekker 
unødvendig mye energi i forhold til dagens armaturer med LED-teknologi. Ved utskiftning til 
LED-lys vil energibruken reduseres. Besparelsen avhenger av opprinnelige lyskilde, i nyere 
bygg er det vanlig å benytte halogenpærer til spot-/dekorbelysning. LED-lys bruker 3 W for 
tilsvarende lys som kommer fra en 20 W halogenpære i spotbelysning. I nødlysarmatur 
benyttes det som regel T5 rør, med installert effekt på 8 W. I tillegg vil driftskostnadene bli 
redusert, da det ikke vil være behov for like hyppig utskiftninger av lysrør. Dette fordi LED-lys 
har meget lang levetid, over 50 000 driftstimer.  
 
.Bruk av LED til nødlys-Omsorgsboligene Før Etter 
Anslag antall lamper 120 stk 120 stk 
Antall lys per lampe 1 stk 1 stk 
Elektrisk effekt per stk 8 W/stk 1 W/stk 
Total elektrisk effect 960 W 120 W 
Daglig brukstid 24.0 timer 24.0 timer 
Antall bruksdager årlig 365 365 

Årlig energiforbruk 8 410 kWh 1 051 
kWh 

      
Redusert energiforbruk til belysning: 7 358 kWh   

Tabell 7.2 Energiberegning ved bruk av LED til nødlys ved omsorgsboligene. 

 
Bruk av LED til nødlys-KA-bygget Før Etter 
Anslag antall lamper 20 stk 20 stk 
Antall lys per lampe 1 stk 1 stk 
Elektrisk effekt per stk 8 W/stk 1 W/stk 
Total elektrisk effect 160 W 20 W 

Daglig brukstid 24.0 timer 24.0 
timer 

Antall bruksdager årlig 365 365 
Årlig energiforbruk 1 402 kWh 175 kWh 
      

Redusert energiforbruk til belysning: 1 226 kWh   

Tabell 7.3 Energiberegning ved bruk av LED til nødlys ved KA-bygget. 

 
Bruk av LED til dekorbelysning-KA-bygget Før Etter 
Anslag antall lamper 100 stk 100 stk 
Antall lys per lampe 1 stk 1 stk 
Elektrisk effekt per stk 20 W/stk 3 W/stk 
Total elektrisk effect 2 000 W 300 W 
Daglig brukstid 7.0 timer 7.0 timer 
Antall bruksdager årlig 365 365 
Årlig energiforbruk 5 110 kWh 767 kWh 
      

Redusert energiforbruk til belysning: 4 344 kWh   

Tabell 7.4 Energiberegning ved bruk av LED til dekorbelysning ved KA-bygget. 
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Bilde 7.1 Nødlys med LED-teknologi 

 
Energisparepotensial: 
Omsorgsboligene: Samlet energibesparelse for tiltaket anslås til 7 400 kWh/år, som gir 
reduserte kostnader på 5 900 kr/år. 
KA-bygget: Bruk av halogenpærer og T5-rør er normalt etter dagens standard i TEK07, 
energibesparelsen er derfor beregnet ut fra dette. Samlet energibesparelse for tiltaket anslås 
til 5 600 kWh/år, som gir reduserte kostnader på 4 500 kr/år. 
 
Investering: 
Investeringen omfatter nye nødlysarmaturer med LED-teknologi, montering samt 
elektrikerarbeid for hvert tilkoblingspunkt.  
 
 

7.5 LYSSTYRING  
Mye av lyset kan stå på store deler av døgnet ved kun bruk av manuelle brytere til belysning. 
Dette gjelder spesielt i fellesarealer. Det kan ofte også mangle styring av utelys. Ved å 
installere utstyr for regulering av lysbruken, vil driftstiden for belysningsanlegget reduseres. 
 
Lysstyring som enestående tiltak vil erfaringsmessig gi en reduksjon av netto energibruk til 
belysning på 30 - 50 % i eksisterende bygg uten lysstyring. Ved beregning mot forskrifter er 
det tillatt å redusere effekt til belysning med inntil 20 % dersom det kan dokumenteres at 
system for lysstyring vil bli benyttet. Det forutsettes videre en energibesparelse på 20 % av 
beregnet energiforbruk til belysning i KA-bygget. En lavere besparelse ved Omsorgsboligene 
kunne vært brukt ved beregning av dette tiltaket, men energibesparelsen vil være usikker 
pga hver enkelt bruker sin råderett over belysningen i egen leilighet. Tiltaket er derfor ikke 
beregnet for omsorgsboligene.  
 
 
Energisparepotensial: 
Omsorgsboligene: Tiltaket er ikke beregnet for boligene, da brukerne vil påvirke besparelsen 
i stort omfang.  
KA-bygget: Samlet energibesparelse for tiltaket er beregnet ut fra nytt bygg uten 
styringssystem. Beregningen er utført i SIMIEN med gjennomsnittlig installert effekt på 11,6 
W/m2 med reduksjon ned til 10,2 W/m2

 

. Energibesparelsen er dermed beregnet til 2 600 
kWh/år, som gir reduserte kostnader på 2 100 kr/år. 

Investering: 
I fellesområder benyttes det tilstedeværelsesfølere i kombinasjon med dagslyssensor. Det 
kan også etableres tilstedeværelsesføler hvor man ved bryter fysisk må slå lyset på, mens 
uten bevegelse i rommet vil belysning slå seg av automatisk. For styring av 
utendørsbelysning benyttes det dagslyssensor og bevegelsesføler. I leilighetene kan det evt. 
etableres sentralbryter for ”LYS AV” som skal brukes når man forlater leiligheten, dette er 
ikke medregnet i besparelsene.  
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7.6 BEHOVSSTYRING AV VENTILASJON.  
Behovsstyring av ventilasjonsanlegg er en energiøkonomisk måte å drifte anleggene på. 
Dette hindrer sløsing av energi, samt forlenger levetiden og serviceintervallet på utstyret. 
Ved ”Storstua” i KA-bygget vil det være veldig aktuelt å benytte både CO2 og temperatur 
som indikator for styring av anlegget. Tiltaket forutsetter følere og frekvensstyrte vifter. 
Luftmengder reguleres da i forhold til konsentrasjon av forurensning (CO2
 

) i avtrekksluft.  

Storstua i KA-bygget 
Luftmengde full: 2 600 m³/h –  170 m³/h (full - redusert) 
Endring av driftstid: fulldrift senkes fra 11 t til 2 t pr dag, redusert drift øker fra 0 t til 9 t pr. 
dag. 
 

 
Besparelse: 1 100 kWh/år tilsvarende 900 kr/år 

 
Energisparepotensial: 
Omsorgsboligene: Tiltaket er ikke aktuelt i boliger, da det her er ønsket konstant luftmengde. 
KA-bygget: Tiltaket beregnes ut fra antagelsen om at uten styring vil ventilasjonsaggregatet 
for storstua gå 11 timer i døgnet på full hastighet og dermed full luftmengde. Antar at det kun 
er behov for 2 timer med full luftmengde i snitt pr. dag. Utenom driftstid skal anlegget være 
helt avslått. 
Samlet energibesparelse for tiltaket anslås til 1 100 kWh/år, som gir reduserte kostnader på  
900 kr/år. 
 
Investering: 
Montering av følere til temperatur og/eller CO2

 

, frekvensstyrte vifter, motorstyrte spjeld og 
automatikk til å reguleringen.  

 
7.7 VARMEGJENVINNING AV VENTILASJONSLUFT 

I det eksisterende bygget fra 1986 er det ingen varmegjenvinning, da bygget kun har 
avtrekksventilasjon. TEK07 stiller krav til at varmegjenvinning skal ha en virkningsgrad på 70 
% eller bedre. Ved Brundalen Helse- og Velferdssenter er det besluttet å installere balansert 
ventilasjon og benytte en gjenvinningsgrad på 80 % eller mer. Roterende varmeveksler er 
den type varmegjenvinning som gir best virkningsgrad 
 
Energisparepotensial: 
Omsorgsboligene: Det har tidligere ikke vært varmegjenvinning, kun avtrekk i boligene. 
Energibesparelsen er beregnet ut fra krav til luftmengde på 1,7 m3

KA-bygget: Samlet energibesparelse er beregnet fra krav i TEK07 på 70 % og til krav i 
prosjektet på 80 % varmegjennvinning. Samlet energibesparelse for tiltaket anslås til 1 600 
kWh/år, som gir reduserte kostnader på 1 300 kr/år. 

/h, uten gjenvinning. 
Samlet energibesparelse for tiltaket anslås til 309 900 kWh/år, som gir reduserte kostnader 
på 247 900 kr/år. 

 
Investering: 
Merkostnad til roterende varmegjenvinnere med forbedret virkningsgrad. 
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7.8 TERMOSTATISKE RADIATORVENTILER 
Ved vannbåren varme kan man velge radiatorer som har manuelle radiatorventiler. Ved å 
investere i termostatiske radiatorventiler kan man oppnå en god besparelse i 
fyringssesongen. De termostatiske radiatorventilene sørger for at det holdes en jevn 
temperatur i rommet. Ventilene kan også låses, slik at beboere kun har mulighet til å endre 
innstillingen innenfor et gitt område. Dette for å unngå overtemperaturer eller evt. at radiator 
fryser ved kuldegrader og lufting. I mulighetsstudiet er det foreslått bruk av termostatiske 
radiatorventiler. Besparelsen som oppnås i det tilhørende arealet vil erfaringsmessig være 5-
10 % av energibruken. I tillegg vil beboerne oppleve en bedre komfort og inneklima pga. 
riktige temperaturer.  
 
Det forutsettes videre en energibesparelse på 5 % av oppvarmingsbehovet. 
 
Energisparepotensial: 
Det er forutsatt at ovenstående tiltak allerede er gjennomført. 
Omsorgsboliger: Av oppvarmingsbehovet vil samlet energibesparelse for tiltaket anslås til  
12 700 kWh/år, som gir reduserte kostnader på 10 200 kr/år. 
KA-bygget: Av oppvarmingsbehovet vil samlet energibesparelse for tiltaket anslås til  
1 500 kWh/år, som gir reduserte kostnader på 1 200 kr/år. 
 
Investering: 
Radiatorer med tilhørende termostatiske ventiler må monteres av rørlegger.  
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7.9 UTVENDIG SOLAVSKJERMING  
Utvendig solavskjerming med automatisk styring anbefales for å redusere kjølebehov. 
Solavskjermingen kan også benyttes om natten og i tomme lokaler for å redusere 
varmetapet fra bygningskroppen. Vår og sommer vil det være aktuelt å ha solavskjerming 
nede før solen kommer, for å hindre unødvendig oppvarming før driftstid pga solinnstråling. 
Ved automatisk styring vil solavskjerming tre i kraft når solinnstrålingen tilsvarer 175 lux/m2

 

 
eller mer. Det kan velges utvendige persienner eller utvendig screen (duk).  

 
Bilde 7.2 Eksempel på solavskjerming som screen, bilde fra Vental AS. 

 
Energisparepotensial: 
Omsorgsboligene: Tiltaket med automatisk solavskjerming skal ikke gjennomføres på 
Omsorgsboligene. Solavskjerming vil i stedet styres manuelt og individuelt av hver beboer.  
KA-bygget: Beregning i SIMIEN uten solavskjerming gir en samlet energibesparelse til 
kjøling på 38 700 kWh/år, som gir reduserte kostnader på 31 000 kr/år. Simuleringen viser at 
uten bruk av solavskjerming blir det behov for mer installert effekt på kjølebatterier og økte 
luftmengder for å holde en tilfredsstillende romtemperatur.   
 
Investering: 
Montering av utvendig screen (duk) med motorstyring på de glassarealer mot sør og øst på 
KA-bygget som ikke har permanent bygningsmessig avskjerming. Styringen reguleres av 
solinnstrålingens styrke. 
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7.10 ETTERISOLERING  
Bygningsmessige enøktiltak er ofte kostbare tiltak og dette medfører at inntjeningstiden for 
slike tiltak ofte er lang, og at kostnaden ikke kan forsvares med energibesparelse alene. 
Etterisolering bør derfor vurderes ved renovering av fasader og vedlikeholdsbehov. Det er 
viktig at tiltakene ikke fører til et dårligere inneklima. Det er derfor mest gunstig å etterisolere 
en fasade fra utsiden. Da unngår man flytting av duggpunktet i veggens konstruksjon, 
samtidig som kuldebroer reduseres. En økonomisk fordel kan også være at innvendig areal 
opprettholdes. Ved innvendig etterisolering er det viktig å utføre isolering på teknisk riktig 
måte, slik at fuktdannelse ikke vil oppstå i skjøter. Det kan være utfordrende å få til gode nok 
klemte skjøter i overgang mellom vegg og tak, vegg og gulv, og hjørner.  
 Ved Brundalen Trygdeboliger viser teglstenfasaden få tegn på skader. Det er ut fra 
vedlikeholdshensyn ikke nødvendig å totalrehabilitere denne fasaden. Det er med hensyn til 
energibruk og krav i TEK07 at etterisolering av bygningskroppen er et ønske.  
 
Arkitekter har hatt dialog med ”mursenteret” og byggforsk. Det er der gjort oppmerksom på 
de utfordringer, og problem, en innvendig etterisolering kan føre til. 
 
Beregninger av energibesparelser har tatt utgangspunkt i forbedret U-verdi og graddagstall 
(G) for Trondheim. For Brundalen Trygdeboliger er det satt opp i Tabell 7.5 de eksisterende 
U-verdier, krav til U-verdier for lavenergiboliger og passivhus fra forslag til standard 
prNS3700.  
 

 
Tabell 7.5 Beregning av U-verdier ved eksisterende bygningskropp. 

 
Det er valgt bedre U-verdier for tak enn minstekrav i TEK07. Tak ved Brundalen Helse- og 
Velferdssenter skal ha en isolasjonstykkelse på 500 mm, og dette gir U-verdi på 0,08 W/m2K. 
Yttervegger skal ha en U-verdi på 0,15 W/m2K, mens minstekrav i TEK07 er 0,22 W/m2

 
K 

 
 
 

150 mm stender 
m/forblending 180 betong

180 betong m/ 
forblending

180 betong m/ 
forblending u/ 

200 betong 
m/forblending Tak

Gulv (mot 
grunn)

H H H H H O N
0.04 m²·K/W 0.04 m²·K/W 0.04 m²·K/W 0.04 m²·K/W 0.04 m²·K/W 0.04 m²·K/W 0.04 m²·K/W
0.13 m²·K/W 0.13 m²·K/W 0.13 m²·K/W 0.13 m²·K/W 0.13 m²·K/W 0.10 m²·K/W 0.17 m²·K/W

1. Uventilert Tykkelse [0-300 mm]: 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Varmemotstand 0.18 m²·K/W 0.18 m²·K/W 0.18 m²·K/W 0.18 m²·K/W
Tykkelse [mm]: 150 mm 0 mm 100 mm 90 mm 100 mm 225 mm 60 mm

Varmekonduktivitet (λ): 0.036 W/m·K 0.036 W/m·K 0.036 W/m·K 0.036 W/m·K 0.036 W/m·K 0.036 W/m·K 0.036 W/m·K
Varmemotstand: 4.17 m²·K/W 0.00 m²·K/W 2.78 m²·K/W 2.50 m²·K/W 2.78 m²·K/W 6.25 m²·K/W 1.67 m²·K/W

Tykkelse [mm]: 26 mm 0 mm
Varmekonduktivitet (λ): 16.67 W/m·K 16.67 W/m·K

Varmemotstand: 0.00 m²·K/W 0.00 m²·K/W
Tykkelse [mm]: 110 mm 0 mm

Varmekonduktivitet (λ): 6.25 W/m·K 6.25 W/m·K
Varmemotstand: 0.02 m²·K/W 0.00 m²·K/W

Tykkelse [mm]: 180 mm 180 mm 180 mm 200 mm 200 mm 60 mm
Varmekonduktivitet (λ): 1.70 W/m·K 1.70 W/m·K 1.70 W/m·K 1.70 W/m·K 1.70 W/m·K 1.70 W/m·K

Varmemotstand: 0.11 m²·K/W 0.11 m²·K/W 0.11 m²·K/W 0.12 m²·K/W 0.12 m²·K/W 0.04 m²·K/W
Tykkelse [mm]: 0 mm

Varmekonduktivitet (λ): 0.00 W/m·K
Varmemotstand:

4.53 m²·K/W 0.28 m²·K/W 3.23 m²·K/W 2.95 m²·K/W 3.24 m²·K/W 6.51 m²·K/W 1.91 m²·K/W
0.22 W/m²·K 3.62 W/m²·K 0.31 W/m²·K 0.34 W/m²·K 0.31 W/m²·K 0.15 W/m²·K 0.52 W/m²·K
0.18 W/m²·K 0.18 W/m²·K 0.18 W/m²·K 0.18 W/m²·K 0.18 W/m²·K 0.13 W/m²·K 0.15 W/m²·K
0.15 W/m²·K 0.15 W/m²·K 0.15 W/m²·K 0.15 W/m²·K 0.13 W/m²·K 0.15 W/m²·K

Retning på varmestrøm ,
Horisontal [H],

Oppover [O],
Nedover [N]

Ytre varmemotstand (R se ):
Indre varmemotstand (R si ):

U-verdi minstekrav lavenergi:
U-verdi minstekrav for passivhus:

U-verdi for bygningsdel:

1. Material-sjikt, 
mineralull

2. Material-sjikt, 
gips

3. Material-sjikt, 
teglvegg

4. Material-sjikt, 
betong

5. Material-sjikt, 
Leca

Samlet varmemotstand, RTOT:
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Tabell 7.6 Oversikt over minstekrav til U-verdier i TEK07 

 
Energisparepotensial: 
Omsorgsboligene: Samlet energibesparelse er beregnet for rehabilitering av eksisterende 
vegger og tak for omsorgsboligene. Energibesparelsen for tiltaket anslås til 42 900 kWh/år, 
som gir reduserte kostnader på 34 300 kr/år. 
KA-bygget: Samlet energibesparelse er beregnet for bedre U-verdier enn det minstekrav i 
TEK07 tillater. Energibesparelsen for tiltaket anslås til 9 200 kWh/år, som gir reduserte 
kostnader på 7 400 kr/år 
 
 
Investering: 
Vegger i Omsorgsboligene:  

• Etterisoleres innvendig med 100-150 mm isolasjon. 
• Ytterveggsfelt hvor glass-stuer rives og blir yttervegg isoleres utvendig med 250mm. 
• Yttervegg hvor det er inntrukne balkonger rives, og nye vegger etableres i tilnærmet 

samme ytterveggsliv som eksist. vegg. Nye vegger 250mm min. ull. 
• Tak skiftes ut og nytt tak har 500 mm isolasjon. 

 
I KA-bygget følges krav til U-verdier på 0,15 W/m2K og tak med en U-verdi på 0,08 W/m2

 

K, 
tilsvarende hhv 250 mm og 500 mm isolasjon. 
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7.11 UTSKIFTING AV VINDUER OG DØRER 
Dårlige vinduer står for store deler av varmetapet i et bygg. Bygningsmessige enøktiltak er 
ofte kostbare tiltak og dette medfører at inntjeningstiden for slike tiltak ofte er lang og at 
kostnaden ikke kan forsvares med energibesparelse alene. Utskifting av vinduer bør derfor 
vurderes ved en rehabilitering, oppussing eller etter at vinduenes levetid er passert. Nye 
vinduer vil også gi betraktelig bedre støydemping og vil være enklere å vedlikeholde. 
Byggets vinduer er fra bygget ble oppført i 1986, og utskifting kan gi en betydelig 
energibesparelse. Produktutviklingen tilsier også at levetiden for vinduene er utløpt. Ved 
innfesting av nye vinduer er det viktig å sørge for at dette blir utført korrekt. Termografering 
viste tydelige mangler ved montering av vinduer og dører ved oppsetting av eksisterende 
bygg, og termografering bør også utføres underveis i byggeprosessen for Brundalen Helse- 
og Velferdssenter. Minstekrav i TEK07 etter energitiltaksmetoden krever U-verdier for 
vinduer og dører på minimum 1,6 W/m2K. Minstekrav i høringsutkast ”prNS 3700” til vinduer 
og dører er 1,2 W/m2K for lavenergivinduer og 0,8 W/m2K for passivhusvinduer. Ved valg av 
nye vinduer ved Brundalen Helse- og Velferdssenter anbefales det vinduer med en U-verdi 
på 1,0 W/m2

 

K. Dette tilsvarer vinduer som benyttes i lavenergibygg. Det har også vært 
vurdert bruk av vinduer som benyttes i passivhus. Ulempen med slike vinduer er at det da er 
absolutt nødvendig med 3-lags glass, i motsetning til lavenergivinduer som kan leveres som 
2-lagsglass. Pga av tyngden kan det være en utfordring å montere 3-lagsglass-vinduer i 
store glassfelt/glassfasader, og man kan også få dugg på utsiden av vinduet ved enkelte 
klimaforhold. Det kan derfor være aktuelt med 3-lagsglass kun i mindre vindusfelt. 
Kostnadene ved bruk av passiv-vinduer i forhold til lavenergivinduer er også stor i forhold til 
den energibesparelsen som disse vinduene tilsvarer.  

Energisparepotensial: 
Omsorgsboligene: Samlet energibesparelse er beregnet etter eksisterende vindustype, og 
utskiftning til vinduer med U-verdi på 1,0 W/m2

KA-bygget: Samlet energibesparelse er beregnet etter minstekrav i TEK07. 
Energibesparelsen for tiltaket anslås til 7 400 kWh/år, som gir reduserte kostnader på  
5 900 kr/år. 

K. Energibesparelsen for tiltaket anslås til  
115 900 kWh/år, som gir reduserte kostnader på 92 700 kr/år. 

 
 
Investering: 
Innkjøp og montering av lavenergivinduer. Ved montering kreves ekstra nøyaktighet (bruk av 
mer tid) for å unngå fremtidige luft- og varmelekkasjer.  
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7.12 BRUK AV FJERNVARME 
Brundalen Trygdeboliger har i dag oppvarming via direkte elektrisitet. Bygget ligger i 
konsesjonsområdet til Trondheim Energi, som leverer fjernvarme. Fjernvarme er ansett som 
en delvis fornybar energikilde, avhengig av hvilken brenselsammensetning som benyttes. 
Trondheim Energi baserer forbrenningen til fjernvarme på 70-80 % søppel. Det resterende 
behovet for energi dekkes av biobrensel, varmepumper, deponigass, naturgass (LNG), 
propan/butan gass (LPG), strøm og fyringsolje. Ved Brundalen Trygdeboliger har Trondheim 
kommune besluttet å benytte fjernvarme etter rehabilitering, det er en forutsetning for videre 
prosjektering av oppvarmingsbehov i bygget. TEK07 stiller krav til at minimum 40 % av 
energibehovet til romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmt tappevann skal komme fra 
andre energikilder enn elektrisitet og/eller fossile brensler. Ved bruk av fjernvarme vil dette 
kravet oppfylles med 100 % dekning av de nevnte energipostene i hht. TEK07, til tross for at 
inntil 30 % av energikilden kan være fossilt brensel i fjernvarmeanlegget.  
 
Fjernvarme 
Overgang til fjernvarme er et miljøvennlig tiltak da det ofte erstatter oljekjeler med dårlig 
virkningsgrad. I tillegg dekkes en del av energien fra nye fornybare energikilder. Det regnes 
ingen netto energibesparelse for tiltaket, men det regnes som årlig konvertert energimengde. 
Ved Brundalen trygdeboliger vil fjernvarmen være erstatning for en høyverdig energikilde, 
elektrisitet, som ikke er ønsket brukt til oppvarming. Bruk av elektrisitet i dag fører til et 
importbehov i Norge, elektrisitet som kan være produsert ved kull-, gass- eller atomkraftverk. 
Derfor er det ønskelig å legge om energibruk fra elektrisitet til andre energikilder, fortrinnsvis 
fornybare. Fjernvarmen skal dekke energibehov til både romoppvarming, ventilasjonsluft og 
tappevann ved Brundalen Helse- og Velferdssenter. Unntaket er hettvann til kjøkkendrift, her 
vil det bli behov for en ekstra bereder basert på el-kolber. Det stilles strenge krav til høye nok 
temperaturer ved drift av storkjøkken.  
 
 
Energisparepotensial: 
Overgang fra elektrisitet til fjernvarme gir ingen direkte energibesparelse, men gir en miljø- 
og samfunnsgevinst.  
Omsorgsboligene: Konvertering av energi for tiltaket anslås til 469 100 kWh/år. 
KA-bygget: Konverteringen av energi for tiltaket anslås til 44 100 kWh/år. 
 
Investering: 
Montering av vannbårent varmeanlegg i hele bygget, radiatorer med termostatiske ventiler, 
vannbårne varmebatterier til ventilasjon, varmeveksler til vannbåren varme og varmeveksler 
til varmt tappevann. 
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8. ARKITEKTONISKE PROBLEMSTILLINGER EKSISTERENDE 

BYGG 
 
Utflytting av yttervegg hvor det i eksisterende løsning er inntrukne balkonger, gir en vesentlig 
endring av byggets karakter. Med inntrukne balkonger har bygget en arkitektonisk kvalitet 
som er utfordrende å ”beholde”. Kort beskrevet består denne kvaliteten av en variasjon som 
dannes av en oppbrutt bygningskropp, dybden på tilbaketrukne nisjer og spillet i lys og 
skygge som oppstår av dette. 
Når balkonger fjernes og yttervegg flyttes ut blir denne ”automatiske” kvaliteten borte, og ”ny” 
løsning må danne andre kvaliteter.  
Behov for 250mm isolasjon i ny vegg gjør at tegl ikke kan benyttes som ny kledning, slik at et 
nytt materiale må introduseres. Som utgangspunkt for valg var intensjonen å utvikle løsning 
og materialbruk som hadde tilsvarende bestandighet som tegl mht. vedlikehold, og en 
karakter som tilfører bygget tilsvarende arkitektonisk kvalitet som tidligere løsning. 
 
 

 
Foto 8.1 Eksisterende bygg. 

 
Illustrasjon 8.2 Fasade av ny løsning hvor yttervegg er flyttet ut ved eksist. balkonger. Grå felt er 
felter hvor vegg er flyttet ut og ny vegg etablert. Røde felter er eksist. teglvegger. Ved bruk av kledning 
av båndtekking i metall (zink oppnås en løsning hvor nytt veggliv ligger ca.80mm innenfor teglliv. Det 
gir mulighet for et tydelig møte mellom materialer, og er en viktig detalj for det nye arkitektoniske 
uttrykket. 
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9. KONKLUSJON 
 
For å oppnå målsetningens spesifikke energibruk forutsettes at følgende tiltak gjennomføres: 
  
Bygningsmessige tiltak: 

- Bruk av lavenergibelysning 
- Bruk av LED-teknologi i nødlys og dekorbelysning 
- Varmegjenvinnning av ventilasjonsluft 
- Termostatiske radiatorventiler 
- Utvendig solavskjerming 
- Etterisolering av vegger, isolasjonstykkelse til 250 mm 
- Nytt tak, isolasjonstykkelse på 500 mm 
- vinduer med U-verdi på 1,0 W/m2K 
- dører med U-verdi på 1,0 W/m2K 

 
Driftsrelaterte anbefalinger: 

- Energioppfølging 
- Drifts- og vedlikeholdsinstruks 
- Lysstyring 
- Behovsstyring av ventilasjon 

 
 
 
Det reelle energibehov til omsorgsboligene som boligblokk vil være, etter avrundet beregning 
i SIMIEN på 83,7 kWh/m2:   85 kWh/m2

 
. 

Det reelle energibehovet til KA-bygget som kulturbygg vil være, etter avrundet beregning i 
SIMIEN på 102,2 kWh/m2:  100 kWh/m2

 
. 

Forutsetning er at driftsparametere overholdes, det gjelder driftstid, temperaturer, bruk av 
solavskjerming o.l som kan påvirkes av brukerne i bygget.  
 
Byggene kan dermed klassifiseres som ”lavenergibygg” i hht at energibruken er mer enn 
25 % redusert i forhold til rammekrav fra TEK07. Det antas at når energimerkeordningen trer 
i kraft kan byggene få energimerke B. 
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Trondheim kommune skal rehabilitere Brundalen trygdeboliger. Boligene skal bygges om til 
omsorgsboliger og inngå som boligdelen i Brundalen Helse- og velferdssenter, som også 
består av et eksisterende sykehjem og et nytt et nytt kultur- og aktivitetssenter”KA-bygget”. 
 
Målsetningen for energiprosjektet ved Brundalen Helse- og Velferdssenter er å sette et 
styrende mål på spesifikt energiforbruk for prosjekterings- og byggefasen. Målsetningen vil 
bli etterprøvd når bygget har vært ett år i normal drift.  
 
Energisimulering viser at byggene, omsorgsboligene og KA-bygget, kan ligge i klassen for 
lavenergibygg med et spesifikt mål på hhv. 85 og 100 kWh/m2

 

 for byggene. Ved Brundalen 
Helse- og Velferdssenter vil det bli benyttet fjernvarme til romoppvarming, ventilasjonsluft og 
tappevann. 

Fra Standard Norge er det sendt ut for høring et forslag til ny standard vedrørende passiv- 
og lavenergibygg. Høringsutkastet, ”prNS 3700 Kriterier for lavenergi- og passivhus - 
Boligbygninger”, gjelder kun boligbygg. Trondheim kommune ønsket å benytte kriterier fra 
dette forslaget som grunnlag energiberegninger av Brundalen Helse- og Velferdssenter.   
 
DAGENS TILSTAND, ENERGIFORBRUK OG -KOSTNADER 
Brundalen trygdeboliger er fra 1986. Bygget består av stenderverks- og betongbygg med 
teglforblending. Teglfasaden viser lite tegn til skader. Isolasjonstykkelsene varierer fra 100-
150 mm i vegger, 225 mm i tak og 60 mm i gulv. Vinduene er 3-lags fra 1986, med U-verdi 
på ca. 2,0 W/m2K. Termografering og tetthetsprøver i 3 leiligheter viser at bygningskroppen 
har varmelekkasjer som følge av feil/dårlig montering av vinduer og dører, men er ellers i 
god stand. Arealet er totalt på 8120 m2

 

 (BTA). Bygget er oppvarmet med elektriske 
varmeovner, avtrekksventilasjon og sentral varmtvannsbereding. Belysning er en blanding 
av lysstoffrør, lavenergipærer og glødelamper, med manuell styring.  

I Enovas bygningstatistikk er innrapportert energibruk for boligblokker på 246 kWh/m2 i 
2007. I denne sammenligningen vil energibruken ved Brundalen Trygdeboliger vurderes som 
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lavt med et spesifikt energibruk på 188 kWh/m2

 
år. 

ENERGISIMULERINGER-SIMIEN 
Det er foretatt simulering av det reelle energibehovet og tilstanden ved Brundalen Helse- og 
Velferdsenter ved de høyeste sommertemperaturene. Simuleringene er foretatt separat for 
Omsorgsboligene og for KA-bygget. Programmet SIMIEN, utviklet av firmaet 
Programbyggerne, er benyttet. Input som legges inn er både standardverdier og anbefalte 
verdier fra NS3031 og pr3700, men også byggherrens egne erfaringsverdier for drift er lagt 
inn.  
 
Omsorgsboligene: 

 
Tabell 1 Energibudsjett beregnet i SIMIEN for Omsorgsboligene 

 
KA-bygget: 

 
Tabell 2 Energibudsjett beregnet i SIMIEN for KA-bygget. 
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KONKLUSJON 

Det reelle energibehov til omsorgsboligene som boligblokk vil være, etter avrundet 
beregning i SIMIEN på 83,7 kWh/m2:   85 kWh/m2

 
. 

Det reelle energibehovet til KA-bygget som kulturbygg vil være, etter avrundet beregning i 
SIMIEN på 102,2 kWh/m2:.    100 kWh/m2

 
. 

Forutsetning er at driftsparametere overholdes, det gjelder driftstid, temperaturer, bruk av 
solavskjerming o.l som kan påvirkes av brukerne i bygget.  
 
Byggene kan dermed klassifiseres som ”lavenergibygg” i hht at energibruken er mer enn 
25 % redusert i forhold til rammekrav fra TEK07. Det antas at når energimerkeordningen trer 
i kraft kan byggene få energimerke B. 
 
 
For å oppnå denne målsetningen på spesifikt energibruk må følgende tiltak gjennomføres: 
  
Bygningsmessige tiltak: 

- Bruk av lavenergibelysning 
- Bruk av LED-teknologi i nødlys og dekorbelysning 
- Varmegjenvinnning av ventilasjonsluft på 80 % 
- Termostatiske radiatorventiler 
- Utvendig solavskjerming 
- Etterisolering av vegger, isolasjonstykkelse til 250 mm 
- Nytt tak, isolasjonstykkelse på 500 mm 
- Vinduer med U-verdi på 1,0 W/m2K 
- Dører med U-verdi på 1,0 W/m2K 

 
 
Driftsrelaterte anbefalinger: 

- Energioppfølging 
- Drifts- og vedlikeholdsinstruks 
- Lysstyring 
- Behovsstyring av ventilasjon 
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