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Målsetning 

Arkitektenes tilgang til energioptimert byggeri. 

Ofte fokuseres debatten om passivhus og energioptimert byggeri, 
på tekniske spørsmål. Det blir mye snakk om u-verdier, lekkasjetall, 
ballansert ventilasjon og tilhørende varmegjenvinningsprosent. 
Vi har en tro på at prosjektering av passivhus også bør omhandler 
arkitektoniske parametre som form, overflate, romstørrelse, 
plassering av vinduer, avskjerming og orientering på tomten.  

Prosjektet har hatt to mål.  Det primære målet med prosjektet 
har været å avdekke i hvilken grad det vi kaller arkitektoniske 
parametre spiller inn på det samlede energiregnskap: Gjør det en 
forskjel om huset er høyt eller lavt, om det er fast solavskjerming 
som takutstikk, om har eksponerte overflater av betong eller 
kled med tre. Vor tese er var at disse parametre bør kunne brukes 
positivt i den tidlige prosjektfase for å skape boligkvaliteter og 
ikke som tekniske begrensninger i den senere prosjektering  

Det sekundære mål har ganske enkelt vært å avdekke hvilke 
muligheter vi har som arkitekter, for å avdekke energispørsmål 
i den tidlige prosjekteringsfase. Som arkitekter er vi vant til å 
skape de grunnleggende rammer for et byggeprosjekt gjennom 
en forprosjektfase hvor vi skisserer os frem til ønskede 
løsninger i samarbeide med byggherren.  For å klare dette uten 
ta spesialkonsulenter med på råd fra første streken, da er det en 
fordel om vi på egen hånd kan avklare grunnleggene spørsmål 
om forholdet mellom arkitektur og energi. 
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Arkitektur, energi og boligkvaliteter.

For å undersøke hvordan arkitektur og energi spiller sammen 
har vi avgrenset en rekke bygningsmessige forhold som vi 
forventer har en effekt på energieffektiviteten. Disse forhold er 
arkitektoniske virkemidler som vi bruker aktivt eller må forholde 
os til i prosjektering av et byggeri:  

- Byggets form

- Byggets størrelse

- Geografisk plassering

- Orientering av fasader 

- Skjermende bygningsdeler

- Materialenes varmelagringskapasitet

- Romhøyder

- Saltak med kaldt loft eller flatt varmt tak  

- Takvinduer

Vi har gjort virtuelle forsøk med hver enkelt forhold og beregnet 
energieffektiviteten i forskjellige oppstillinger. På denne måte 
har vi avklaret hvordan arkitektoniske forhold resulterer i bedre 
eller dårligere energieffektivitet og om det i det hele tatt går å 
beregne alle forholdene med det verktøy vi har valgt. 

Forundersøkelse

Energioptimert byggeri, hva er det?

Som et utgangspunkt for prosjektet har vi hatt behov for å 
undersøke hvilke kriterier som legges til grunn for betegnelsen 
passivhus og lavenergihus. Vi har tatt utgangspunkt i norsk 
standard NS3700 fra 2010, som oppstiller blant annet følgende 
kriterier for energieffektivitet:

- Netto energibehov til oppvarming

- Minstekrav til u-verdi for bygningsdeler

- Lekkasjetall

- Normalisert kuldebroverdi 

- Varmegjenvinning for ventilasjonsanlegg 

- Varmetapstall

- Energiforsyning

Vi har i dette prosjekt primært brukt ”netto energibehov til 
oppvarming” som den overordnede måleenhet for vurdering 
av energieffektivitet. I henhold til NS 3700 skal et passivhus i 
utgangspunktet ikke behøve mer energi til oppvarming enn 15 
kWh/m2/år.   

I utgangspunktet har det ikke været et mål at dette prosjekt 
skulle handle spesielt om passivhus, eller noen annen form for 
energiklassifisert byggeri, men standardene er en god retningslinje 
for å kunne måle og sammenlikne resultater. 

Hvordan bygges dette

I tillegg til kriterier og beregningsformer har det vært nyttig 
å avklare hvilke byggetekniske krav som er avgjørende i 
prosjekteringen av lavenergihus og passivhus. Disse er parametre 
som er gjeldende i alle former for moderne byggeri og er ikke 
noe som er spesielt for passivhus: 

- Høy varmeisolasjon

- Tetthet i alle sammenføyninger

- Minimering av kuldebroer

- Mekanisk ventilasjon med varmegjenvinning 

Disse egenskapene er en forutsetning for energieffektivt byggeri, 
og noe som må sikres igjennom prosjektering, materialevalg 
og ikke minst i utførelsesfasen. Vi har i denne teoretiske del av 
konsentrert oss mest om hvordan arkitektoniske forhold påvirker 
energieffektiviteten. 
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Metoden (Ecodesigner og Archicad)

Eco-designer

Til å gjøre kjappe beregninger som det er mulig å sammenligne 
behøvde vi et verktøy som var brukervennlig og lett tilgjengelig, 
men likevel tilpass detaljert til å gi brukbare resultater. Vi valgte 
å benytte energiberegningsprogrammet Eco-designer, som er et 
tilleggsprogram til DAK-programmet Archicad som vi anvende 
i den daglige arkitekturprosjektering. Med utgangspunkt i en 
3D-model skap i Achicad beregner vi med Ecodesigner raskt og 
enkelt energiforbruket for det prosjekterte byggeri. Til å analysere 
resultatene vises det månedelige energiforbruk som et diagram, 
med informasjon om hvilke kilder energien kommer fra og hva 
energien brukes til. Som energikilder vises blant annet solvarme, 
elektrisk oppvarming, fjernvarme, og avgitt kroppsvarme. 
Energiforbruket deles bl.a. opp i avstråling, ventilasjon(med 
varmegjenvinning), og varmt vann. Grafen viser i tillegg behovet 
for naturlig kjøling, dvs. om huset er i risiko for overoppheting, 
noe som er svært aktuelt å ta hensyn til i høyisolerte hus. 

Programmet beregner direkte på 3D-modellen og klarer selv å 
beregne utvendige overflater, vindusarealer, sol-orientering, 
noe som er en stor fordel når vi i forveien prosjekterer i 3D. 
Programmet klarer i tillegg selv å beregne u-verdier med 
utgangspunkt i veggtykkelser og materialesammensetning, men 
her er det også mulig å overstyre, for eksempel der produsenten 
av et komponent selv oppgir u-verdien. Noen faste parametre må 
brukeren bidra med, som normert kuldebroverdi, lekkasjetall, 
effekt av varmegjenvinning med mer. 

Programmet har selvfølgelig sine begrensninger, noe som vi erfarte 
gjennom arbeidet og noen av de konfigurasjonene vi ønskede å 
se nærmere på var ikke mulige å beregne med programmet. Dette 
er beskrevet nærmere i evaluering av prosjektet. 

Oppstillingen av testrekke

For å kunne belyse en rekkes forskjellige fysiske parametre og 
sammenlikne resultatene tok vi utgangspunkt i en forsimplet 
byggingsmodell, med en kvadratisk grunnplan på 8x8m (innvendig 
mål), to etasjer, 20% vindusareal jevnt fordelt på fasadene. 
De tekniske parametre som komponentenes isolasjonsevne 
og lekkasjetall ble innstilt i samsvar med minimumskravene 
for et passivhus i henhold til NS3700. Bygningsmodellen er 
idealisert og de faktiske resultater målt som energiforbruk pr. m2 
pr. år er primært vist for å kunne sammenlikne de forskjellige 
oppstillinger.

Med utgangpunkt i basismodellen endrede vi på et enkelt parameter 
av gangen og lot beregningsprogrammet beregne energiforbruket, 
til sammenlikning med basismodellen. På denne måte får vi raske 
svar på om endringen har negativ ellerpositiv effekt og hvor stor 
betydning endringene har for energiregnskapet.  

Resultatvisning i programmet Ecodesigner.  

Ecodesigner viser energiforbruket til oppvarming som kwh/m2/
år. I tillegg vises energiforbruket som diagram (se over) fordelt 
på årets måneder og delt mellom tilført og forbrukt energi. 
”Solar gain” er ut trykk for tilført solenergi. ”Green energi” er 
i dette tilfelle den energi som gjenvindes i ventilasjonsanleggets 
varmegjenvinner. ”Natural cooling”betyr at det her er behov for 
kjøling. Det er et uttrykk for at boligen lett overopphetes. 
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Forsøksrekken

0 Basismodellen 
Første testrekke vi gjorde var med henblikk på å se effekten av 
nødvendige tekniske installasjoner som ballansert ventilasjon, 
varme gjenvinning og solavskjerming.

0.1 Tett og velisolert men uten tekniske installasjoner
Første test med basis huset som beskrevet, men uten noen av 
de nødvendige tekniske installasjoner. Huset er tett og velisolert, 
men har svært dårlig inneklima pga manglende friskluft og over-
oppheting på sommeren. Energiforbruk til oppvarming: 32,61 
kwh/m2/år.

0.2 Mekanisk ventilasjon
Samme hus som før, men nå med mekanisk ventilasjon som sør-
ger for et luftskifte tilsvarende kravene til boliger. Inneklimaet er 
forbedret men det går ut over energiregnskapet da all varm luft 
dras ut med ventilasjonsanlegget. Resultat: 40,16 kwh/m2/år.

0.3 Varmegjenvinning
Samme hus som før med mekanisk ventilasjon, og nå med var-
megjenvinner som gjenvinner 85% av varmen fra luften som dras 
ut.  Energiregnskapet er nå helt nede på 10.12 kwh/m2/år. Det er 
fortsatt problemer med overoppheting om sommeren 

0.4 Solavskjerming (utgangspunkt for senere tests)
For å redusere problemene med overoppheting på sommeren, 
installeres det mekanisk regulerbar solavskjerming på alle vin-
duer Problemene med overoppheting reduseres til et minimum. 
Energiforbruket stiger ganske litt til 10,79 kwh/m2/år. Dette er 
resultat av mindre varmetilskudd fra solen på vinteren.

Konklusjon
De tekniske installasjoner spiller en vesentlig rolle i den ener-
gieffektive bolig. Når det bygges så tette og superisolerte kon-
struksjoner, er det strengt nødvendig med kontrollert utlufting 
og gjenvinding av varmen, for å opprettholde et tilfresstillende 
inneklima. Høyisolerende konstruksjoner medfører samtidig en 
risiko for overoppheting, da huset krever veldig lite energi for å 
varmes opp til en behagelig innetemperatur.

1 Orientering av vinduer på fasadene
Denne testrekken tar fatt på et av vor sentrale spørsmål. Hvor 
stor betydning har orienteringen og plasseringen av vinduer for 
energiregnskapet? 

1.0 Basishuset med vinduer jevnt fordelt.
Basishuset fra før (test 0.4) er brukt som utgangspunkt. Vinduene 
er jevnt fordelt på huset fire fasader. Oppvarmningsbehovet er 
10,79 kwh/m2/år.

1.1 Ingen vinduer mot nord
Samme hus som før men nå er vindusarealet fra nordsiden er 
flyttet til sørfasaden. Dvs 50% av huset vindueareal er vendt mot 
sør. Resultat: 10,53 kwh/m2/år. Dette gir bare en liten reduksjon 
på 0,26, som følge av økt varmetilskudd på vinteren. Samtidig 
involverer dette en fare for ytterligere overoppheting på somme-
ren, men dette minimeres med fleksibel solavskjerming. 

1.2 Bare vinduer mot øst og vest.
Samme utgangspunkt som før men nå er vindusareal jevnt fordelt 
bare på øst og vestfasadene. Resultat 11,61 kwh/m2/år, en liten 
økning på 0,82 i forhold til den helt jevne fordeling. 

Konklusjon
Vindusplassering har en effekt på energiforbruket men kanskje 
ikke i så høy grad som en skulle tro. Solvarme bidrar noe til 
oppvarmingen på vinteren, og sørvendte vinduer har en positiv 
effekt. Effekten av svært store sørvendte vindusarealer er dog 
begrenset og kan i  høyere grad være med til å forårsake overopp-
heting på sommeren. 
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2 Bygningens størrelse 
Vi ønskede å undersøke den umiddelbare sammenheng mellom 
boligens størrelse og den relative energieffektivitet. Spørsmålet 
er om et større hus krever mer energi pr kvadratmeter enn et 
mindre hus. 

2.0 Basishuset 8x8m
Basishuset som tidligere, med to etasjer det vil sige 128 m2 opp-
varmet areal. Oppvarmningsbehovet er 10,79 kwh/m2/år.

2.1 Økt grunnplan 9x9 m.
Vi økte størrelsen på huset til 9x9 meter dvs162 m2 oppvarmet 
areal. Vinduene utgjør fortsatt 20% av fasadearealet. Resultat: 
13,65 kwh/m2/år

2.2 10x10 m. 
Samme som før men med grunnplan 10x10 meter, altså 20 0m2 
oppvarmet areal. Resultat: 16,79 kwh/m2/år

Konklusjon 
Forsøket viser at det relative oppvarmingsbehovet målt pr kva-
dratmeter oppvarmet areal økes med størrelsen på boligen. En 
mindre bolig er altså mer energieffektiv enn en stor. 

3 Bygningens form
Utgangspunktet her var at en kompakt tilnærmet kubeformet 
bygningskropp i utgangspunktet er det mest optimale for energi-
effektiviteten. Vi ønskede å undersøke/bekrefte at dette var tilfel-
let og hvor stor betydning dette har. 

3.0 Basishuset, kvadratisk.
Basishuset som tidligere. 128m2 oppvarmet areal. Oppvarm-
ningsbehovet er 10,79 kwh/m2/år.

3.1 Langstrakt orientert mot øst/vest
Samme areal som før men bygget som et langt smalt hus på 
4x16m med lengste fasadene mot øst/vest. Vinduene er fordelt 
som før dvs. like store vinduer på alle fasader; samlet set 20 % 
av total fasadeareal. Energiforbruket til oppvarming er vesent-
lig høyere enn : 16,21 kwh/m2/år, en økning 5,42 i forhold til 
utgangspunktet.

3.2 Langstrakt, orientert mot sør/nord
Samme hus som før men rotert med de største fasadene mot sør/
nord.  Energiforbruk: 15,54 kwh/m2/år, en økning på 4,75. i for-
hold til utgangspunktet, men 0,67 mindre enn test 3.1.

3.3 Langstrakt, bare med vinduer mot sør.
Samme hus som før med lengste fasadene mot sør/nord, men nå 
er hele vindusarealet flyttet til sørfasaden. Oppvarmningsbeho-
vet blir 15,06 kwh/m2/år. Dette skyldes tilskuddsvarme fra solen 
men dette har lite betydning og energiforbruket er fortsatt langt 
over basishuset. 

Konklusjon
Dette bekrefter at en kompakt bygningskropp er det mest ener-
gieffektive. Orientering i forhold til solen har faktisk noe mer å 
si på en langstrakt bygningskropp og bevisst plassering av vin-
dusåpninger mot sør gir en positiv effekt. Effekten ved å holde 
på varmen som det kompakte kan, overstiger langt den positive 
effekt ved passiv solvarme.



EnErhaugEn arkitEktkontor

�0
EnErgi, funksjonalitEt og bokvalitEtEr i nybygdE boligEr i mur

tEstProsjEkt ��

EnErhaugEn arkitEktkontor

EnErgi, funksjonalitEt og bokvalitEtEr i nybygdE boligEr i mur
tEstProsjEkt

4 Skjermende bygningsdeler (delvis uavklart) 

Vi ønskede å undersøke effekten av solavskjermende bygningsdeler, 
fasadefremspring, takutstikk, utkragende etasjer med mer.  Her 
er sammenhengen mellom arkitektur og energi tydelig, og dette 
var et av de mest sentrale mål for prosjektet. Dessverre viste 
programmet seg ikke å være i stand til å beregne dette. 

 4.1 Mekanisk justerbar solavskjerming
Basishuset som tidligere, med justerbar solavskjerming. Opp-
varmningsbehovet er 10,79 kwh/m2/år.

4.2 Fast solavskjerming.
Samme hus med takutstikk eller annen form for fast solavskjer-
ming. Oppvarmningsbehovet er 11.14 kwh/m2/år. Litt høyere 
enn med justerbar solavskjerming. 

4.3 Ingen solavskjerming
Samme hus men uten noen form for solavskjerming. 
Energiforbruket til oppvarming er nå enda lavere 10.12 kwh/m2/
år, men huset blir overopphetet på sommeren. 

Konklusjon
Det er i programmet innlagt som en mulig parameter at det skjer-
mes for uønsket sol som årsaker overoppheting. Det viste seg 
dessverre at det ikke var mulig å regne på spesifikt 3D-model-
lerte fremspring i fasaden eller store takutstikk. Der mulig å angi, 
som en parameter i beregningsprogrammet, om det er fast solav-
skjerming eller mekanisk justerbar skjerming, men beregning av 
dette tar ikke utgangspunkt i den faktiske 3D-modell. 
Resultatet er likevel ganske tydelig: Fleksibel solavskjerming er 
mere effektiv enn fast og  uten noen form for solavskjerming vil 
et høyisolert hus få store problemer med overoppheting på som-
meren.

5.0 Materialenes varmekapasitet. (uavklart)

Det er mulig å innstille forskjellige materialers egenskaper i 
programmet, men det er usikkert om programmet tar materialenes 
varmekapasitet med i beregningen. Det lykkes os ikke at nå til 
resultater som entydig påviser effekten av dette. 

Konklusjon 
Vi har fortsatt en tro på at tunge materialers temperaturregule-
rende egenskaper, har en positiv effekt på både energiregnskapet 
og på inneklimaet, men hvor stor denne effekt er har vi ikke klart 
å undersøke.

6.0 Atrium, (delvis uavklart)
Utgangspunktet for dette er ideen om at et større volum luft kre-
ver mer energi til oppvarming. Spørsmålet er hvor stor innvir-
ken for eksempel et dobbelhøy gjennomgående rom; et atrium, 
som strekker seg over to etasjer har. Programmet klarer egentlig 
ikke å sige så mye er om dette enn vi selv kan regne os frem til. 
Energiforbruket forblir det samme da volumet ikke endres, men 
størrelsen på oppvarmet gulvareal blir mindre, tilsvarende atriets 
areal.

7.0 Takform (uavklart)
Vi ønskede å undersøke om forskjellige takformer er mer eller 
mindre energieffektive. Dette vil sige saltak med kaldt loft i for-
hold til flatt varmt tak. Dette gav i testmodellen ikke noe utslag.

8.0 Takvinduer (uavklart)
Med bakgrunn i viten om at varm luft stiger opp, var vi interes-
serte i å undersøke om takvinduer gir større varmetap enn lavt 
plasserte fasadevinduer. Programmet klarer dessverre ikke å be-
regne takvinduer.   
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Konklusjon/evaluering 
Den overordnede konklusjon må være at vi dessverre ikke kom 
så lang med testprosjektene som vi gjerne ville. Testprogram-
mets store fordel er at det er veldig lett å bruke og kan gjøre 
beregninger enkelt og kjapt. I en prosjekteringssammenheng er 
dette en stor fordel, at man i forbindelse med DAK prosjekterin-
gen kan gjøre beregninger direkte på den aktuelle modell man 
arbeider med.
I forhold til testprosjektet har programmet dessverre sine be-
grensninger, og det viste seg dessverre ikke mulig å beregne alle 
parametrene vi ønskede å undersøke. 
Følgende er en oppsummering av testresultatene. 
Orientering av vinduer
Mindre betydning enn en skulle tro. Let overvekt av vinduer mot 
sør kan være en fordel, men en jevn fordeling på husets fasader 
er et bra utgangspunkt. 

Størrelse
Større hus er mindre energieffektive enn mindre hus.

Form: 
Husets form har stor betydning. Kompakt hus, har mindre over-
flateareal krever langt mindre energi til oppvarming. Optimal 
orientering av fasadene kan bidra noe til energiregnskapet, men 
det har forholdsmessig lite effekt. 

Skjermende bygningsdeler
Solavskjerming er et absolutt krav for at unngå overoppheting. 
Fleksibel avskjerming gir best mulighet for å utnytte passiv sol-
varme. 

Atrium Takform og Takvinduer
Uavklart


