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1 Bakgrunn 
Denne rapporten er utarbeidet med støtte fra Husbanken og skal bl.a. benyttes som referanselitteratur ved 
etterutdanningskurs om lavenergiboliger og passivhus ved NTNU.  Rapporten er basert på resultater fra 
forskningsprogrammet REBO [Buvik et al 2013], [Kjølle et al 2013], hvor det ble gjort studier av flere 
oppgraderingsprosjekter med fokus på miljøvennlig energibruk, universell utforming og beboermedvirkning 
i planprosessen.  
 
Rapporten er utført av Inger Andresen (prosjektleder, NTNU), Matthias Haase (SINTEF Byggforsk) og 
Tommy Kleiven (SINTEF Byggforsk).  
 

2 Innledning 
Energioppgradering av eksisterende bygninger blir sett på som et av de viktigste tiltakene for å nå 
klimagassmålene i 2050. I etterkant av Arnstadutvalgets rapport "Energieffektivisering av bygg" [Arnstad 
2010] tas det sikte på såkalt ambisiøs oppgradering ("deep-renovation") med 70-75 % redusert behov for 
energi, noe som i praksis vil være en energireduksjon til passivhus-, eller lavenerginivå etter 
nybyggskriteriene. Samtidig med å imøtekomme europeiske og internasjonale forpliktelser står 
energieffektivisering og utvikling av bærekraftige løsninger frem som nye og fremtidsrettede 
markedsmuligheter innenfor byggenæringen. Å nå dette ambisjonsnivået vil bety nye måter å rehabilitere på 
og vil kreve en betydelig innsats fra myndigheter og byggenæring, men også nye holdninger blant de som 
eier og bor i byggene. En slik utvikling reiser flere spørsmål om hvordan vi vil videreutvikle de eksisterende 
boligene og hvordan vi ønsker å bo i fremtiden.  
 
Etterkrigstidens boligblokker utgjør et betydelig volum av boligmassen i norske byer og tettsteder. Samtidig 
har denne delen av boligmassen betydelige utfordringer knyttet til oppgradering av boligkvalitet, 
energistandard og universell utforming. REBO-programmet hadde som mål å utvikle et kunnskapsgrunnlag 
og vise eksempler på kvalitetsmessig gode og kostnadseffektive løsninger ved oppgradering av boligmassen. 
Kunnskapen er nyttig for beslutningstakere som kommunale etater, eiendomsforvaltere, 
borettslag/boligbyggelag, rådgivere og arkitekter. 
 
I REBO-programmet ble viktige bokvaliteter som universell utforming, energieffektivitet og god komfort 
sett i sammenheng, og det ble vist at disse kvalitetene med fordel kan støtte opp under hverandre for å gi et 
godt helhetlig resultat.  
 
I denne rapporten er det kun fokusert på energiaspektene ved 3 av boligprosjektene i REBO-prosjektet. De 
tre case-studiene som er presentert her, er de prosjektene fra REBO som hadde mest ambisiøse energimål.  
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3 Sammendrag av de 3 case-studiene 
 
Tabell 1: Sammendrag av boligprosjektene Brogården, Myhrerenga og Backa Röd 

Case Brogården Myhrerenga Backa Röd 

 
  

Sted Alingsås, Sverige Skedsmo, Akershus, Norge Göteborg, Sverige 

Byggeår 1971-73 1968-1970 1971 

Nøkkeltall 299 leiligheter, 16 blokker, 3 -4 
etasjer 

168 leiligheter, 7 blokker, 3 
etasjer 

16 leiligheter, 1 blokk, 1 
oppgang, 4 etasjer 

År 
oppgradert 

2008-2010 2011 2009 

Eierform Alingsåshem (kommunalt 
foretak) 

Borettslag Poseidon (kommunalt foretak) 

Kostnader ukjent 74 mill. NOK 14 mill. SEK 

Økonomisk 
konsekvens 

Husleieøkning. Konsekvens: 
noe utskiftning av beboere 

Husleieøkning (billigere enn 
ved tradisjonell oppgradering 
pga. energieffektivisering) 

Husleieøkning. Konsekvens: 
noe utskiftning av beboere 

Tilstand før 
oppgradering 

Svært dårlig forfatning. 
Uansett stort 
oppgraderingsbehov 

Svært dårlig forfatning. 
Uansett stort 
oppgraderingsbehov 

Behov for større 
vedlikeholdstiltak, men ikke 
omfattende oppgradering.  

Mål og 
ambisjoner 

Oppgradering etter passivhus 
konseptet, omfattende 
energieffektivisering. Høyt 
fokus på universell utforming. 

Oppgradering/energieffektivi-
sering etter 
passivhuskonseptet 

Energieffektivisering etter 
passivhuskonseptet. 
Medvirkning. 

Tiltak/ 

resultat 

Energibehov redusert med ca. 
65 %. Tiltak på bygningskropp, 
ventilasjon, og belysning. 

Energibehov redusert med ca. 
70 % (beregnet). Tiltak på 
bygningskropp, ventilasjon, 
solfangere, varmepumper.  

Energibehov redusert med ca. 
70%. Tiltak på bygningskropp 
og ventilasjon.  

Gjenstående 
utfordringer 

Bruke konseptet videre i 
området og til andre 
boligområder 

Behov for oppgradering 
avløpsrør og bad, samt enkelte 
detaljer 

Gjennomføring av tilsvarende 
tiltak til resten av området 
(pga. økonomi). Heis 

Beboer-
medvirkning 

"Hyresgästforening" som 
arbeidet med beboernes 
interesser i prosjektet 

Påvirkning gjennom 
borettslagets demokratiske 
prosesser 

Beboermedvirkning i 
områdeutvikling, men ikke 
direkte ift. oppgradering av 
blokken 
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4 Brogården, Alingsås 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Før oppgradering Figur 2. Etter oppgradering. 

 

Temperaturforhold:  
 
 
 
 

 

Adresse: Knektegårdsgatan 39B-xx, Alingsås, utenfor Göteborg. 

Byggeier: Alingsåshem (utleieboliger) 
  
Før oppgradering:   
Byggeår, ferdigstilt: 1971-73 
Antall leiligheter 16 blokker med totalt 299 leiligheter fordelt på 3 etasjer, delvis med kjeller 
Oppvarmet areal: Ca. 19.350 m2 
Varmeforsyning: Fjernvarme 
Arkitekt: ukjent 
  
Etter oppgradering:   
Renovering, ferdigstilt:  Oppstart våren 2008, ferdig 2010  
Antall leiligheter: 264 
Oppvarmet areal: Ca. 19.500 m2 
Varmeforsyning: Fjernvarme 
Arkitekt:  EFEM Arkitektkontor AB, Creacon AB 
Rådgivende bygg:  WSP Sverige AB 
Rådgivende VVS: 
Hovedentreprenør: 

Anderson & Hultmark AB 
Skanska Sverige AB 

Årsmiddeltemperatur Göteborg: 7,9 °C 
Dimensjonerende vintertemperatur: -13 °C 
Årsmidlere horisontal solstråling:  112 W/m² 
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Organisering 
Brogården eies av Alingsåshem som leier ut leilighetene. Kommunen er Alingsåshems viktigste 
oppdragsgiver. 

Arkitektur  
Arkitekturen er typisk for ”miljonprogrammet”, de mange boligblokkene som ble bygd i Sverige i perioden 
mellom 1963 og 1975. Denne arkitekturen ønsket man å bevare. Målet var at måten Brogården oppgraderes 
på skulle kunne overføres til de andre miljonprogramboligene. Oppgraderingsløsningene kan dermed 
videreføres til ca. 400.000 lignende leiligheter. 

Tilstand før oppgradering   
Brogården var i svært dårlig forfatning før oppgradering, med spesielle utfordringer mht: 
 

 Dårlig isolering, utette bygg (eldre prefabrikasjon)  

 Dårlig ventilasjon 

 Ikke tilgjengelig for funksjonshemmede  

 Kaldras fra vinduene 

 Kuldebroer 

 Ødelagte rør 

 Nedslitt fasadekledning 

 Dårlig teknisk stand på vinduer 

 Høyt energibruk 

 Dårlig lydisolering 
 

  
 

Bærende konstruksjoner bestod av prefabrikkerte elementer av betong med bæring i gavlvegger og 
skillevegger mellom leilighetene.  
 
Balkongene var trukket inn i ytterveggskonstruksjonen, og balkonggulvet var en utkraging fra dekkene i 
bygget uten kuldebrobryter. Figur 5 viser at dette skapte store kuldebroer og meget lave innvendige 
overflatetemperaturer.  
 

 
Figur 4. Konstruksjonsdetalj yttervegg, langfasader [Janson 2010]. 
 

Figur 3. Nedslitt teglfasade [Janson 2010] 
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Gulv på grunn var uisolert og bestod av 2 lag betong med et lag sand imellom. Under gulvet var det et lag 
med grus. Det var følgelig store varmetap fra gulvet, og en hovedutfordring i prosjektet var hvordan man 
skulle få til å redusere dette.   

 
Figur 5. Inntrukne balkonger med kuldebroer i overgangen mellom balkonggulv og innvendig gulv [Janson 
2010] 
 
Takkonstruksjonen bestod av en luftet loftskonstruksjon isolert med mineralull og celluloseisolasjon, se 
figur 6. 
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Figur 6. Opprinnelig tak-konstruksjon [Janson 2010]. 
 

Tabell 2. Konstruksjoner og installasjoner før oppgradering 

Bygningsdel Ytelse  Løsning  

Yttervegger U-verdi 0,32 W/(m²K) Trestendervegg med 100 +30 mm mineralull, uluftet 
teglfasade 

Tak U-verdi 0,21 W/(m²K) 30 + 150 mm mineralull på betongdekke under luftet kaldt 
tak 

Golv  U-verdi 0,44 W/(m²K) Noe isolasjon på betong 

Vinduer  U-verdi 2,0 W/(m²K) 2+1 lags med PVC-karm fra 1980-tallet 

Dører  U-verdi 2,7 W/(m²K)  

Ventilasjon Ingen varmegjenvinning Mekanisk avtrekksventilasjon, tilluft gjennom ventiler i 
vinduskarm.  

Varmeanlegg- og 
forsyning 

 Vannbåren oppvarming med radiatorer i alle rom, tilknyttet 
fjernvarmenett som er basert på flisfyring. 

 

Oppgraderingsprosessen  
Ønsket om oppgradering kom ikke fra beboerne selv, men fra Alingsåshem som forvalter, drifter og leier ut 
leilighetene i disse bygårdene.  Det var viktig for dem å bevare den opprinnelige stilen på boligene. 
Kvalitetene ved boligene ble dokumentert gjennom foto.  
 
Det første huset ble planlagt som en ”prototyp”, og oppgraderingen av denne bygningen ble brukt som en 
læringsarena for resten av prosjektet. Tekniske løsninger, for eksempel veggkonstruksjonen, ble endret etter 
utprøving i det første huset.  
 
Det var et tett samarbeid mellom Alingsåshem og Alingsås kommune. Alingsåshem var opptatt av å ha 
støtte fra kommunen i det ambisiøse oppgraderingsprosjektet. Detaljprosjektering og bygging ble 
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gjennomført som partnering1. Arkitekten tegnet bare generelle detaljer, mens ”konstruktøren” WSP hadde 
ansvaret ellers, inkludert fukt- og energiberegninger. Utviklingen av veggløsningen skjedde i samarbeid 
mellom Skanska og WSP. Energiberegninger, utredninger og simuleringer ble dessuten gjennomført av 
doktorgradsstipendiat Ulla Janson fra Lunds Universitet, som fulgte opp prosjektet.  
 
Oppgraderingen ble gjennomført etter passivhusprinsippet med etterisolering av gulv, loft og gavlvegger, 
helt nye langvegger, utskifting til passivhusvinduer og -inngangsdører, omfattende tiltak for å minske 
kuldebroer og luftlekkasjer samt installering av balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning. 
Målet var at blokkene skulle oppfylle den svenske passivhusstandarden, hvor hovedkriteriet er at 
effektbehovet for oppvarming ikke overskrider 10 W/m². Med dette er det mulig å varme opp leilighetene 
med ventilasjonsluft.  
 

 
Figur 7. Oppgradering av bygningskroppen ble foretatt under telt. Foto: Skanska AB. 
 
Det var spesielt to områder hvor kuldebroer ble minsket drastisk. Det første var i forbindelse med 
etterisolering av fundamentene, noe som også var viktig for å kompensere for små etterisoleringsmuligheter 
i gulvet. Det gamle betonggulvet ble beholdt, slik at det bare var plass til 6 cm etterisolering på et 
utjevningslag av cellbetong2. Det andre er at de gamle, delvis inntrukne balkongene ble fjernet og erstattet 
med nye, større balkonger på egen bærekonstruksjon. På denne måten ble det gjennomgående isolasjon 
mellom betongdekkene og balkongplatene. Stuearealet ble samtidig økt ettersom de nye balkongene står 
utenfor selve bygningskroppen, som nå fikk rette yttervegger langs hele langfasaden uten inntrukne deler. På 
samme måte ble også veggene ved inngangsdørene rettet ut. Slik ble trapperommene noe større og 
bygningskroppen ble mer kompakt med mindre varmetapsareal. 
 

                                                      
1 Partnering er en samarbeidsform der byggherre, rådgivere og entreprenører tidlig i prosessen etablerer et åpent og tillitsfullt 
samarbeid i et bygg- eller anleggsprosjekt. En partneringavtale er en tilleggsavtale til selve entreprisekontrakten. Til forskjell fra 
tradisjonell entreprise, involveres entreprenøren og andre viktige premissgivere allerede i prosjektets ide- og utviklingsfase, og 
samarbeider tett med kunden gjennom hele prosjektet. 
2 Betong tilsatt EPS-kuler for bedre varmeisoleringsevne, varmekonduktivitet ca. 0,07 W/mK. 
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Gamle balkonger ble skjært bort og nye balkonger ble montert utenpå veggen, på prefabrikkerte 
betongelementer. Beboerne kunne velge om de ville ha innglasset balkong eller ikke.  
 
 
 
 

 
Figur 8. Snitt av konstruksjonsløsning med balkonger, før oppgradering til venstre, og etter oppgradering til 
høyre. Illustrasjon: WSP. 
 
 
 
 

 
Figur 9. Langfasade med balkonger, før og etter renovering. Foto: Ulla Janson.  
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Figur 10. Etterisolering av fundamenter med 270 mm EPS montert i en stålramme [Janson 2010]. 
 

 
Figur 11. Isolering av gulv: Det øverste laget med betong ble hugget bort, sandlaget ble fjernet, og det ble 
støpt et utjevningslag av 3-6 cm cellbetong. Gulvet ble så isolert med 6 cm EPS [Janson 2010].  
 
Ytterveggene i langfasadene ble erstattet med nye yttervegger, delvis grunnet eksisterende isolasjon viste 
tegn på fuktskader, og delvis for å få en mer rasjonell byggeprosess. Entreprenøren valgte en 
stålkonstruksjon med 3 lags mineralullisolasjon, se figur 12 og 13. 
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Bærende konstruksjoner i gavlvegger ble beholdt, og isolert utvending med 3 lags isolasjon av mineralull. 
På det første bygget ble det montert en plastfolie på utsiden av betongveggen, men på de etterfølgende 
byggene ble det valgt å legge denne på innsiden, pga av at den ujevne betongoverflaten kunne gi skader på 
folien. 
 

 
Figur 12. Nye yttervegger på langfasader. Foto: Ulla Janson.  
 

  
Figur 13. Isolering av gavlvegger [Janson 2010]. 

 
I det første huset ble det installert separate ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning i hver leilighet. 
Trappehus fikk også egne aggregat. Evalueringen etter innflytting viste imidlertid at driften ble vanskelig å 
håndtere for beboerne. De etterfølgende husene fikk derfor ett sentralt aggregat for hvert bygg. De 
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eksisterende radiatorene i leilighetene ble fjernet, da rommene blir varmet kun gjennom overtemperatur på 
ventilasjonsluften. Unntaket var baderommene som fikk håndkletørkere på 70W som tilleggsoppvarming.  
 
Det ble også lagt vekt på å få et lavt energibehov i fellesarealene. Mye glass i de nye inngangsdørene slipper 
inn mer dagslys, og det ble installert LED-belysning med svært lavt effektbehov, delvis styrt av bevegelses-
sensorer. Et annet tiltak var lavenergiheiser som bruker lite strøm. Alingsåshem ønsket imidlertid at 
kjelleren skulle oppvarmes til 18 °C. Dette medførte større energibehov enn nødvendig, selv om 
kjellerveggene ble isolert. 
 
Løsninger har blitt evaluert underveis i byggeprosessen, og det har vært et stort fokus på arbeidernes 
erfaring med materialer og konstruksjoner. Det har underveis blitt utviklet nye, enklere løsninger for 
veggisolasjonen. Opprinnelig var det tenkt å beholde ytterveggene, og legge isolasjonen utenpå. Dette viste 
seg å være vanskelig, derfor ble hele ytterveggen revet og bygget opp på ny i resten av 
oppgraderingsprosjektet.  
 
Entreprenøren fortalte om et sosialt arbeidssted med et unikt samarbeid arbeiderne imellom. Det har vært et 
stort fokus på læring gjennom utarbeidelse av prototypen; den første blokka som ble oppgradert. Prosjektet 
har helt klart ført til kompetanseheving blant de involverte arbeiderne.   
 
Det ble jobbet med miljøet på byggeplassen gjennom en felles studiereise til ulike passivhus før arbeidet ble 
igangsatt. Dette gav arbeiderne en felles referanseramme som har vært positiv for prosjektet. 
 
Beboerne måtte flytte ut under oppgraderingsprosjektet. Alingsåshem holdt av leiligheter i området, slik at 
beboerne hadde et annet sted å bo mens renoveringen pågikk i deres blokk. Ikke alle flyttet tilbake, 
anslagsvis var det ca. 25 % av de som bodde der som ikke flyttet tilbake. En del syntes det ble for dyrt å bo 
der etter oppgradering, med en gjennomsnittlig husleieøkning på 230 svenske kroner pr kvadratmeter pr år 
(ca. 27%). I tillegg betaler beboerne selv for sitt forbruk av elektrisitet og vann. En del eldre flyttet til 
eldreboliger, noen barnefamilier trengte større plass, og flyttet av den grunn. 

Status etter oppgradering 
Alle overflater ble oppgradert, balkonger og stuer ble større, de fleste leiligheter fikk også fått større bad. 
Istedenfor utelukkende to typer toromsleiligheter, ble det et større innslag av fireroms. Et flertall av 
leilighetene ble gjort tilgjengelige for rullestol. Estetisk sett oppleves blokkenes eksteriør som før, men de 
nye keramiske fasadeplatene gir på nært hold en annen opplevelse enn den opprinnelige teglfasaden. 
Arkitekten ønsket mer nyanser i fargen enn det viste seg å bli. 
 
Beboerne er generelt fornøyd med leilighetene etter oppgraderingen. De kommenterer spesielt de brede 
vinduskarmene som ble planlagt slik da veggene ble utvidet etter passivhus konseptet. De er også svært 
fornøyde med at det ikke er ovner i leiligheten som kan sette begrensinger for møbleringsløsninger.  
 
Mange av beboerne var skeptiske til oppvarming via luft, og var redde for at det skulle bli kaldt i de 
rommene man ikke oppholdt seg i. Men innekomforten har vært god, og temperaturen jevn gjennom en kald 
vinter, bortsett fra noen mindre problemer i gavlleiligheter. Det ble heller ikke registrert klager over for 
varmt soverom. 
 
Beboerne mener luftkvaliteten er mye bedre etter oppgraderingen, de opplever aldri lenger å komme hjem til 
en leilighet med ”innestengt luft”. Dette har vært ekstra gunstig for allergikere. Vaktmesteren bytter ut filter 
to ganger i året. Regulering av luftmengder oppleves imidlertid som vanskelig for noen. 
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Figur 14. Ny fasade med keramiske plater som kledning. Foto: Ulla Janson. 
 
 

Tabell 3. Konstruksjoner og installasjoner 

Bygningsdel / Installasjon Ytelse Løsning  

Yttervegger, hovedfasade U-veridi 0,11 W/m²K 95 + 195 +120 +70 mm mineralull mellom stålstendere, 
keramiske fasadeplater 

Tak 0,13 W/m²K 300 mm mineralull på betongdekke 

Golv  0,16 W/m²K 60 mm EPS på cellbetong og eksisterende betongplate 

Vinduer  0,85 W/m²K Vinduer med isolert trekarm og 3 lags glass med LE-
belegg og argongassfylling.  

Dører  0,75 W/m²K Dobbelfalsede passivhusdører 

Ventilasjonsanlegg 

- VarmegjenvinnIing 

- SFP-faktor 

 

85% temp. virkn. grad  

1,5 kW 

 

Sentralt ventilasjonsaggregat
3
, roterende varmevekser.  

Varmeanlegg- og forsyning  Oppvarming med via ventilasjonsluft. Hånkletørrere på 
bad som tilsatsvarme. Tilknyttet fjernvarmenett som er 
basert på flisfyring. 

Belysning  LED med bevegelsesensor i alle trappeoppganger.  

 
 
 
 

                                                      
3 I den første blokka ble det brukt separate aggregater for hver leilighet. Dette ble endret for de resterende blokkene for få mer effektiv 
drift og vedlikehold. 
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Tabell 4. Energibehov per kvm bruksareal, fordelt på energiposter. 

 Før oppgradering, målt 

kWh/(m²år) 

Etter oppgradering, målt 
(hus D)

4
 

kWh/(m²år) 

Etter oppgradering, 
beregnet 

kWh/(m²år) 

Romoppvarming 115 19 27 

Varmt tappevann  42 18 25 

Lys og utstyr 59 39 40 

Sum 216 76 92 

  
 

                                                      
4 Måledata er klimakorrigert. Basert på målinger i 2011. 
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5 Myhrerenga borettslag, Skedsmo kommune 
 

   
Figur 15. Før oppgradering. Foto: Michael Klinski Figur 16. Etter oppgradering. Foto: Tina Hauglund 
 
 

Temperaturforhold  
Årsmiddeltemperatur Gardermoen: 5,3 °C  
Dimensjonerende vintertemperatur: -22 °C 
Årsmidlere horisontal solstråling:  106 W/m² 
 
 
 
 

Adresse: Åsenhagen 3-15, 2020 Skedsmokorset 
Byggeier: Myhrerenga Borettslag 
  
Før oppgradering   
Byggeår, ferdigstilt: 1968-1970 
Antall leiligheter: 168 i 7 blokker på 3 etasjer med kjeller, kun 2- og 3-roms på hhv. 54 og 68 kvm 
Oppvarmet areal: 9366 m2 
Varmeforsyning: Elektrisk og oljekjel, vannbåren med radiatorer 
Arkitekt: USBL arkitektkontoret 
  
Etter oppgradering   
Renovering, ferdigstilt: 2011 
Antall leiligheter: 168 
Oppvarmet areal: 9366 m2 
Varmeforsyning: Varmepumper, solfangere, elektrisk (spisslast) 
Arkitekt:  Arkitektskap AS 
Rådgivende bygg: Norconsult, SINTEF Byggforsk 
Rådgivende VVS: Norconsult, SINTEF Byggforsk 
Hovedentreprenør: Agathon Borgen 
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Organisering 
Myhrerenga Borettslag er tilknyttet Boligbyggelaget USBL som forretningsfører og har en ansatt vaktmester 
som bl.a. drifter fyrhuset. Styret har jobbet langsiktig med planer om fasadeoppgradering, slik at det med 
noe økt månedlig husleie allerede er bygget opp reserver for investering. 

Arkitektur  
Langfasadene i de sju helt like blokkene hadde en utpreget horisontal virkning med små vinduer, både på 
balkong- og inngangsside. Sammen med forholdsvis mørke balkonger og trapperom kunne dette skape en 
noe trist stemning. Det var ikke ønske om å beholde det arkitektoniske uttrykket. Gavlene bestod av store 
elementer med overflater av naturbetong. 
         

 
Figur 17. Eksisterende planløsning med to leiligheter per etasje og oppgang (Illustrasjon: Arkitektskap). 
Snitt (USBL). 
 

Tilstand før oppgradering   
 Dårlig isolering, store kuldebroer, luftlekkasjer 

 Omfattende skader med sprekker i fasadeplater, fukt under balkonger og råte i vinduer 

 Avtrekksventilasjon 

 Høyt energiforbruk 

 Felles fyrhus for oppvarming og varmtvann, radiatorer i alle rom 

 Beboere klager over dårlig inneklima, trekk og kalde gulv 
 

Figur 18. Sprekker i gavlvegg og råte i vinduskarm. Foto: Romerikes Blad. 
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Tabell 5. Konstruksjoner og installasjoner  

Bygningsdel Ytelse Løsning  

Yttervegger, hovedfasade U-verdi  0,40 W/m²K Trestendervegg med 10 cm isolasjon, luftet kledning 

Yttervegger, gavler U-verdi 0,45 W/m²K Betong sandwichelementer med 8 cm isolasjon  

Tak U-verdi 0,35 W/m²K Oppforet luftet tretak over betongdekke, 10 cm isolasjon 

Golv  U-verdi 0,58 W/m²K Betongdekke mot uoppvarmet kjeller, 5 cm isolasjon 
mellom etasjeskiller og sementgulv 

Vinduer  U-verdi 2,8 W/m²K Trevinduer med 2-lags isolerglass, fra 1980-tallet 

Dører  U-verdi 2,7 W/m²K  

Ventilasjon Ingen 
varmegjenvinning 

Avtrekksventilasjon 

Varmeanlegg- og forsyning Vannbasert med 
radiatorer 

Elektrisk kjel på 450 kW, to oljekjeler på 650 og 390 kW i 
sentralt fyrhus. Varmtvannsbereder i tilknytning med el-
element til sommerbruk. 

 

Tabell 6 viser registrert (målt) totalt energibruk i 2007 per m2 bruksareal, fordelt på energikilder og 
inkludert husholdningsstrøm. Målingen skiller ikke mellom ulike energiposter, og det er heller ikke 
individuell måling for hver leilighet. 
 
Tabell 6. Registret energibruk 2007. 

 Energibruk 

kWh/m²år 

Elektrisk < 225 

Olje > 50 

Sum 275 
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Oppgraderingsprosessen  
 

 
Figur 19. Før oppgradering, 
balkongfasade. Foto: OBOS. 

Figur 20. Etter oppgradering, balkongfasade. Foto: Tina Hauglund 

 

Utgangspunkt for prosessen var – i tillegg til store skader og et stort oppgraderingsbehov – beboernes ønsker 
om oppgradering, som de kom fram på tidligere møter: 

 Utbedring og estetisk oppgradering av fasaden 

 Tilleggsisolering 

 Nye vinduer og dører 

 Større balkonger med opsjon for innglassing 

 Mer lys i og markering av trapperommene 

 Opprydding utomhus 
 

Arkitektskap AS utredet allerede i 2006 og 2007 forskjellige muligheter for fasadeoppgradering 
[Arkitektskap 2006 og 2007]. Forslagene omfattet også etterisolering og utskifting av vinduer, men det ble 
ikke foreslått spesielt ambisiøse grep for energisparing. Det samme gjelder en analyse for energi-
økonomisering, som ble gjennomført i 2007 [AEI 2007]. Beboerne hadde som følge av dette "i prinsippet" 
bestemt seg for å gjennomføre en fasadeoppgradering og en oppgradering av balkonger og uteområder. I 
denne situasjonen, og i samarbeid med boligbyggelaget USBL, tok Husbanken Region øst kontakt med 
styret i Myhrerenga BRL for å diskutere om det var ønskelig å komme virkelig langt ned i energibehovet 
med et helhetlig konsept – i stedet for bare å etterisolere noe. 
 
På et beboermøte i vinter 2008 presenterte Husbankens arkitekt resultater fra en første utredning som 
SINTEF Byggforsk hadde utarbeidet. Beboerne reagerte veldig positivt. Ved siden av spart energi og lavere 
månedlige kostnader var tilleggsverdiene viktig i diskusjonen, og da i aller første rekke betydelig bedre 
inneklima og komfort. Utredningen konkluderte også med at vedlikeholdskostnadene ville synke, mens 
leilighetene ville få mye høyere standard, og dermed også gi høyere salgsverdi. 
 

Ett av forslagene i den første SINTEF-utredningen var å fjerne de delvis inntrukne balkongene, utvide 
stuene slik at en får en slett, gjennomgående fasade og bygge nye, større og frittstående balkonger utenfor 
bygningskroppen. Med dette ville en nærmest eliminere kuldebroene og øke stuearealet betydelig. Noen 
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beboere reagerte spesielt positivt på dette forslaget, som ville medføre økt bruks- og salgsverdi, i tillegg til å 
være svært gunstig for energieffektivisering. 
 
Styret i borettslaget sa ja til å utrede konseptet nærmere. Husbanken ga tilskudd til tilstandsvurdering, slik at 
SINTEF Byggforsk kunne sette i gang med arbeidet. Våren 2008 ble det gjennomført et verksted med 
beboerrepresentanter, USBL, Byggforsk, og Husbanken m.fl., som diskuterte elementer i konseptet samt 
detaljløsninger. Fordeler og ulemper med balkongforslaget ble også drøftet. Konklusjonen var imidlertid å 
ikke anbefale å gå videre med det, selv om det var best energi- og komfortmessig. Begrunnelsen var ikke 
bare høyere kostnader, men også at nye stuevegger ville medføre mye innvendig arbeid i leilighetene med 
betydelige ulemper for beboerne som muligens ville måtte flytte ut for en stund. [Dokka Klinski 2009] 
 
På to ytterligere informasjonsmøter ble det stilt og besvart mange, også kritiske spørsmål. Det var delte 
meninger om balkongspørsmålet, men den generelle stemningen var fortsatt positiv. Tidlig i 2009 ble det 
ambisiøse oppgraderingsprosjektet endelig vedtatt på ekstraordinær generalforsamling. Etter vedtaket i 
generalforsamlingen ble oppgraderingen planlagt i detalj og utarbeidet et anbudsgrunnlag i tett samarbeid 
mellom arkitekt, USBL og SINTEF Byggforsk. Etter at fem av seks interesserte entreprenørfirmaer hadde 
levert tilbud, ble det gjennomført en optimeringsrunde for å havne innenfor vedtatt budsjett. Noen av de 
”optimale” løsningene som ble utviklet i detaljprosjekteringen, måtte derfor justeres noe.  
 
Boligblokkene hadde store kuldebroer ved tilstøtende vegger og etasjeskillere samt ved overgang 
etasjeskiller, vegg og balkong. Man måtte derfor legge stor vekt på å eliminere eller redusere disse mest 
mulig. I langveggene er det foreslått et relativt nytt fasadeisoleringssystem. Den eksisterende 
bindingsverksveggen med 10 cm isolasjon ble 
montert en 18 mm OSB-plate med tapede 
skjøter. Deretter ble det montert 200 mm tykt 
fasadeisoleringssystem direkte på OSB-
platene. Dette reduserer U-verdien i 
ytterveggen fra ca. 0,5 W/m2 K til ca. 0,12 
W/m2 K. Gavlveggene ble isolert på samme 
måte med 200 mm kontinuerlig isolasjon, som 
ble skrudd på betongveggen, og gir U-verdi på 
ca. 0,15 W/m2 K.  

 
Kjellerveggene ble isolert på utvendig side 
med 200 mm EPS helt ned til fundamentene. 
Denne veggoppbyggingen eliminerer langt på 
vei kuldebroene ved betongdekker og 
betongskillevegger. Balkongplatene ble fjernet 
og erstattet med nye, større plater på søyler 
utenfor bygningskroppen, slik at 
fasadeisolasjonen ikke ble brutt.  Dette er 
mulig fordi platene ikke har forbindelse med 
betongdekkene, men ligger på braketter festet i 
tverrveggene. 

Alle vinduer og balkongdører ble byttet ut med 
såkalte passivhusvinduer med U-verdi på 0,80 
W/m2 K eller bedre. Vinduene ble plassert ca. 20 
cm inn i vegglivet og festet i det eksisterende 
stenderverket innenfor isolasjonen. I tillegg 
overdekkes karmen med noe utvendig isolasjon.     

Figur 21. Yttervegg med innsetting av nytt vindu. 
Illustrasjon: Arkitektskap. 
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Alt i alt ble den normaliserte kuldebroverdien redusert fra ca. 0,15 W/m2K til 0,05 W/m2K etter 
rehabilitering. 
 

 
Figur 22. Isolasjon av fasader og innfesting av nye balkonger. Illustrasjon: Arkitektskap. 
 
Det kan være utfordrende å håndtere varmetap, fuktproblematikk og økonomisk gode løsninger med de 
rammene en eksisterende bygningskropp gir. Takkonstruksjonen i Myhrerenga-blokkene er et godt 
eksempel på dette. Taket er flatt oppfôret tretak med bare 100 mm eksisterende isolasjon og et fall på 
takflaten som har gitt fra 25 til 40 cm spalte til lufting. For å redusere den gjennomsnittlige U-verdien fra ca. 
0,4 W/m2 K ned til ca. 0,13 W/m2 K, valgte man å fylle hele luftrommet med innblåst isolasjon, noe som 
gjør taket til et kompakt, uluftet tretak. Primært bør slike oppforede tretak erstattes av et nytt kompakt tak. I 
dette spesielle tilfellet har man likevel valgt denne løsningen med innblåsing som et pilotforsøk bl.a. for å 
holde kostnadene nede. Normalt ville man fjernet den eksisterende takkonstruksjonen og erstatte den med et 
godt isolerende, tradisjonelt kompakttak. Forsøket med kompakt, uluftet tretak ble likevel gjort under 
betingelse av kontinuerlig fuktovervåkning. Løsningen er sårbar for fuktskader fordi eventuell lekkasjefukt 
lukkes inne og kan forårsake råteskader i tretak-konstruksjonen. Det er derfor lagt sensorer i taket på 
utvalgte blokker for kontinuerlig fuktovervåkning. Ved tegn til fuktproblemer, vil man gripe inn og gjøre 
nødvendige utbedringer, eventuelt skifte taket til et tradisjonelt kompakttak. 
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Figur 23. Etterisolering av takkonstruksjon. Illustrasjon: Arkitektskap. 
 
Gulvet mot den uoppvarmede kjelleren var opprinnelig utstyrt med bare 5 cm EPS-isolasjon. U-verdien ble 
redusert fra ca. 0,60 W/m2 K til ca. 0,20 W/m2 K ved at 10 cm støvforseglende mineralullmatter ble festes til 
betonghimlingen i kjelleren. 
 
Kravet til lekkasjetall i passivhus-standarden er 0,6 h-1, og dette var også målet for prosjekteringen av 
Myhrerenga-rehabiliteringen. De eksisterende fasadeplatene og vindsperren ble fjernet, og diffusjonsåpne 
men lufttette OSB-plater ble skurdd på eksisterende stenderverk. For å oppfylle det strenge kravet til 
lekkasjetall, måtte OSB-platene danne et kontinuerlig lufttett lag. Dette oppnås ved en rekke tiltak. Alle 
plateskjøter tapes, og det tettes med selvklebende mansjetter rundt alle gjennomføringer i OSB-platene før 
isolasjonen forankres i dem. Det lufttette sjiktet ble videre sikret ved bruk av ekspanderende skumlist i den 
innvendige fugen rundt vinduene, og ved elastiske fuger ved overganger mot grunnmur, gavlvegger av 
betong og betongdekke i yttertak. Samtlige leiligheter ble trykktestet ved ferdigstillelse.  
 
Det ble fokusert spesielt på potensielle fuktproblemer i tak og rundt vinduer. Isolasjonen ble skrudd på 
ytterveggene, er godkjent for bruk uten vindsperre. Det ble imidlertid lagt vindsperre utenpå isolasjonen i 
den relativt lange byggeperioden, for å beskytte den mot skader og fukt i byggeperioden. Vinduene er 
trukket 15-20 cm inn i vegglivet, noe som gjør veggkonstruksjonen mer fuktutsatt enn ved en plassering 
lenger ute. En tetting mot eksisterende stenderverk ville ikke motvirke lekkasjer i tilstrekkelig grad. SINTEF 
Byggforsk har derfor arbeidet spesielt med å utvikle gode tetteløsninger, som også er rasjonelle å utføre, 
rundt vinduer og dører. Rundt vinduene vil det bli brukt en elastisk, formbar vindsperre med 
membranfunksjon som dermed sikrer mot lekkasjer. Den elastiske membranen tapes fast til vinduskarmen 
før vinduene settes inn, og til vindsperren som dekker ytterveggene. Det er jobbet spesielt med omhyggelig 
tetting i sårbare punkter som vinduets hjørner og sålbenken. Vindussmyg og sålbenk ble kledd med 
metallbeslag som slutter tett mot spor i vindusrammen. 
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Figur 24. Testing av tetteløsninger i laboratoriet. Bilder: www.arkitektur.no 
 
For å komme langt ned på vei mot et energibehov etter passivhusstandard, er det også helt avgjørende å ha 
et velfungerende balansert ventilasjonssystem med høyeffektiv varmegjenvinner. Man utredet først 
muligheten for individuelle ventilasjonsaggregater for hver leilighet, men det bød på problemer å nå 
passivhuskravene særlig for de små to-roms leilighetene. Små aggregater med roterende gjenvinnere for 
hver leilighet tilfredsstilte ikke kravet til spesifikk vifteeffekt (SFP) på 1,5 eller bedre selv om 
virkningsgraden ville vært god nok. En slik desentralisert ventilasjonsløsning ville også gitt ulemper for 
beboerne som filterskifte og noe mer inngrep i leilighetene.  
 
Hver blokkoppgang hadde en egen søppelsjakt som ikke lenger var i bruk. Disse ga mulighet til en 
sentralisert ventilasjonsløsning for de seks leilighetene i hver oppgang. Søppelsjaktene ble brukt til 
tilluftkanaler, mens de eksisterende avkastsjaktene ble brukt om igjen. Slik fikk man få en god 
ventilasjonsløsning som i tillegg begrenser behovet for kanalføring og innkassing/nedforing i leilighetene. 
Hver blokk fikk fire ventilasjonsaggregater på taket, ett for hver oppgang. Med en slik sentralisert løsning 
vil ventilasjonsanlegget ha en vifteeffekt på knappe 1.5 kW, varmegjenvinning på over 80% og god 
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sikkerhet mot overføring av forurensninger. Et problem med motstrøms varmegjenvinnere med høy 
virkningsgrad er tilising. Den høye virkningsgraden tilsier at det blir meget kaldt inne i varmeveksleren, og 
at man kan få problemer med at kondens fra nedkjølingen av fuktig fraluft fryser til is inne i veksleren. Det 
ble derfor foreslått en varmeveksler som reduserer dette problemet. Når det begynner å fryse til inne i 
veksleren, vil opptil 30 prosent av den allerede oppvarmede tilluften automatisk bli sendt i retur og blande 
seg med den kalde uteluften som tas inn. Slik heves temperaturen på uteluften og problemet med isdannelse 
reduseres. Den totale virkningsgraden på gjenvinneren reduseres imidlertid noe. 
 

 
Figur 25. Planløsning med ventilasjonsføringer, og bilde av innkasset ventilasjonskanal i en av leilighetene 
etter oppgradering. Illustrasjon: Arkitektskap. 
  
Med en tett og godt isolert bygningskropp og høyeffektiv varmegjenvinner vil effektbehovet til oppvarming 
ligge mellom 600 og 1400 W pr. leilighet. Dette dekkes av én radiator plassert i stuen. Ekstra godt isolerte 
passivhusvinduer eliminerer kaldrasproblemer slik at man ikke lenger trenger å ta hensyn til dette ved 
plassering av varmekilder. Det gamle oppvarmingssystemet bestod av el- og oljefyrte kjeler og store 
akkumulatortanker som taper mye varme. Etter rehabilitering vil det meste av oppvarmingsbehovet i 
oppvarmingssesongen dekkes av tre luft-til-vann varmepumper som reguleres i kaskade. Om sommeren vil 
vakuumsolfangere, som plasseres på taket av blokken nærmest energisentralen, dekke det meste av 
varmebehovet som for det meste er tappevann om sommeren. Det vil kun være behov for å benytte en av el-
kjelene som backup for varmepumper og solfangere i tillegg til å ta topper i oppvarmingssesongen. Det 
kombinerte solfanger- og varmepumpesystemet skal dekke 80% av oppvarmingsbehovet og 90% av 
varmtvannsbehovet. Hver leilighet fikk installert egne målere for forbruk av radiatorvarme, varmt tappevann 
og elektrisitet. 
 

 Figur 26. Luft-til vann varmepumper, utedel (til venstre) og vakuumrør-solfangere på tak (til høyre). 
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Status etter oppgradering 
 
Beboerne er intervjuet om evalueringen av resultatet: 

 Svært fornøyd med det estetiske resultatet av oppgraderingen 

 Glad for de utvidede balkongene 

 Svært fornøyd med inneklima og temperatur, også gjennom vinteren 
 
Tabell 7. Konstruksjoner og installasjoner. [Klinski Dokka 2010 a]  

Bygningsdel  Løsning  

Yttervegger, hovedfasade U-verdi 0,12 W/m²K Ny 10 cm isolasjon i eksisterende stendervegg + 20 cm 
tilleggsisolasjon på OSB-plate (Rockwool Flex system). Ny 
kledning  

Yttervegger, gavler U-verdi 0,15 W/m²K 20 cm tilleggsisolasjon på eksisterende betongelementer 
(Rockwool flex system). Ny teglforblending. 

Tak U-verdi 0,11 W/m²K Innblåst isolasjon i hele hulrommet mellom eksisterende 10 
cm isolasjon og oppforet tretak. Tilleggstykkelse ca. 25 cm i 
snitt. 

Golv  U-verdi 0,23 W/m²K 10 cm tilleggsisolasjon under kjellerhimling, 5 cm 
eksisterende isolasjon mellom kjellerdekke og gulv. 

Vinduer  U-verdi 0,80 W/m²K NorDan N-tech passivhusvinduer. 3 lags glass med 
argonggassfylling, LE-belegg, varmkant og isolert karm og 
ramme. 

Dører  U-verdi 1,20 W/m²K  

Lekkasjetall 0,88 oms/time Målt lekkasjetall etter overleverelse. 

Ventilasjonsanlegg 

- Varmegjenvinning 

- SFP-faktor 

 

79% temp. virkn. 
grad  

1,4 kW/(m³/s) 

 

Mekanisk balansert ventilasjonsanlegg. Felles aggretat pr. 
oppgang à 6 leiligheter. 

Varmeanlegg- og forsyning  Fyrhuset er beholdt, men er oppgradert med 4 stk CTC 
luft/vann varmepumper med en samlet effekt på 100 kW. I 
tillegg er det montert 44 stk CTC vakuumrørsolfangere på 
taket. Nye varmtvannsberedere. SD anlegg med tilhørende 
pumper og ventiler. Leilighetene hadde kun radiator i stue, 
disse ble skiftet til et lavtemperaturanlegg med konvektor. 
Spisslast dekkes av elektrokjel. 
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Tabell 8. Beregnet energi- og effektbehov pr m2 bruksareal [Dokka 2009, Klinski Dokka 2010 a] 

 Beregnet energibehov 

kWh/m²år 

Beregnet levert energi 
kWh/m²år 

Beregnet effektbehov 

W/m² 

Romoppvarming 25 15 20 

Varmt tappevann 30 15 - 

Vifter og pumper 10 10 - 

Belysning og utstyr 40 40 - 

Sum 105 80 20 

 

Totale entreprisekostnader for passivhusoppgraderingen var i underkant av 70 millioner kroner. I dette 
beløpet inngår også ny drenering for alle blokkene (2,1 millioner kroner) og utvidelse av balkongene (8,4 
millioner kroner). I tillegg kommer kostnader for prosjektering og byggeledelse på 4,5 millioner kroner. 
Merkostnader per kvadratmeter er ca. 1 900 kroner, sammenliknet med den opprinnelig planlagte 
fasadeoppgraderingen (også den med nye balkonger). Hvis en trekker fra støtte fra Enova, ble 
merkostnadene ca. 1 310 kr/m².  Husleie for en typisk tre-roms leilighet på 68 m2 vil imidlertid bli 400 
kroner lavere per måned ved oppgradering med passivhuskomponenter enn ved tradisjonell 
fasadeoppgradering. Dette skyldes ikke bare sparte energikostnader, men også at passivhusoppgraderingen 
kvalifiserer for gunstig lån gjennom Husbanken og for økonomisk tilskudd, såkalt forbildeprosjekt-støtte, fra 
Enova på 6,4 millioner kroner. 
 

 
Figur 27. Månedlige kostnader for enkel fasaderehabilitering sammenlignet med oppgradering med 
passivhuselementer5.  

                                                      
5 Lånerente 4,7% ved passivhus-rehabilitering (Husbanklån) og 5,7% ved vanlig fasaderehabilitering. Løpetid 30 år. Energipris 0,81 
øre/kWh. 
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6 Backa Rød, Göteborg 

 
Figur 28. Før oppgradering (til venstre, foto: Cathrine Gerle) og etter oppgradering (til høyre, foto: Johan 
Twedberg). 

 

Adresse: 

 

Katjas gata 119, Göteborg 

Byggeier: Poseidon 

  

Før oppgradering  

Byggeår, ferdigstilt: 1971 

Antall leiligheter:  16 leiligheter  

Oppvarmet areal: 1244 m² BOA, 1357 m² Atemp 

Varmeforsyning: Fjernvarme 

  

Etter oppgradering   

Renovering, ferdigstilt:  2009 

Antall leiligheter: 16 

Oppvarmet areal: Som før 

Varmeforsyning: Som før 

Arkitekt:  Pyramiden Arkitekter 

Rådgivende bygg:  Byggtekniska Byrån i Göteborg AB 

Rådgivende VVS: Anderson & Hultmark AB 

Hovedentreprenør:   

Temperaturforhold:  

 

Årsmiddeltemperatur Göteborg: 

Dimensjonerende vintertemperatur: 

Årsmidlere horisontal solstråling:  

Skanska 
 
 
7,9 °C 
-13 °C 
112 W/m² 
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Organisering 
Katjas gata 119 eies av Poseidon som leier ut leilighetene. Göteborg kommune eier selskapet AB Framtiden, 
som igjen eier Poseidon og andre utleieorganisasjoner (f.eks bostadsbolaget). Poseidon eier ca. 23 700 
leiligheter i Göteborgområdet, for det meste i eldre boligmasse. Poseidon har ikke egen driftsavdeling, men 
kjøper inn det de trenger av tjenester. Selskapet har et stort fokus på energieffektivisering.  

Arkitektur  
Katjas gata 119 er et punkthus, en boligblokk hvor heis og trappehus er samlet i husets kjerne, med 
leiligheter på alle sidene. Blokka er en del av miljonprogrammets boliger i Sverige, og ligger i det største 
sammenhengende område med boliger bygget i miljonprogrammet.  
 

Figur 29. Arkitekten var spesielt fornøyd med taket 
på blokka, ”S-taket” som gir inntrykk av ett tak i 

stedet for to.  
 
Arkitekten for oppgraderingen av Katjas gata 119 har jobbet siden 2004 med oppgraderingen av hele 
området Backa Rød, og hun beskriver flere arkitektoniske kvaliteter ved de karakteristiske blokkene og 
omgivelsene der. Boligblokkene har en fin skala, leiligheten har gode og fleksible planløsninger, bortsett fra 
at noen av blokkene har balkongene på nordsiden. Området er grønt med mange store trær, og har nærhet til 
friluftsområder. 

Tilstand før oppgradering 
Det var behov for større vedlikeholdstiltak, men ikke for omfattende oppgradering. I et opprinnelig installert 
balansert ventilasjonsanlegg ble tilluftsdelen tatt ut av drift tidligere, slik at det fungerte som et rent 
avtrekkssystem.   
 

Tabell 9. Konstruksjoner og installasjoner. 

 Ytelse Løsning  

Yttervegger, hovedfasade U-verdi 0,31 W/m²K Betongsandwichelementer 

Yttervegger, gavler Som over  

Tak  U-verdi  0,14 W/m²K  

Golv  U-verdi  0,40 W/m²K  

Vinduer  U-verdi  2,4 W/m²K  

Ventilasjon Ingen 
varmegjenvinning 

Avtrekksventilasjon 

Varmeanlegg- og forsyning  Vannbåren oppvarming med radiatorer i alle rom og er 
tilknyttet fjernvarmenettet. Fjernvarme i Gøteborg blir i 
hovedsak produsert av gass og dessuten brenning av avfall. 
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Tabell 10. Målt energibehov per m2 bruksareal. 

 Målt energibehov 

kWh/m²år 

Romoppvarming 134 

Varmt tappevann  32 

Distribusjonstap 4 

Vifter, pumper, felles el. 8 

Sum 178 

 

Oppgraderingsprosessen  
Prosjektet ble sett på som svært nyttig for overføring til andre miljonprogramblokker, derfor ble det tidlig 
opprettet en ekspertgruppe med eksperter fra Chalmers og Lunds tekniske høgskole, samt Sveriges tekniske 
forskningsinstitutt. Detaljprogrammeringen ble arbeidet fram i et nært samarbeid mellom konsulenter og 
entreprenører.  

  

Beboerne i Backa Rød ble invitert til å delta i oppgraderingen av nabolaget sitt siden oppstarten i 2004. I 
begynnelsen klagde beboerne over prosessen, men de innså etter hvert at de hadde reelle 
påvirkningsmuligheter. Området hadde lenge hatt et dårlig rykte, men Poseidon som eier de fleste 
boligblokkene der, satset på et prosjekt der man undersøkte kvalitetene ved området, og begynte å snakke 
positivt om stedet. Dette førte til at beboerne ble stoltere av å bo der.  
 
Planleggingsprosessen ble utført i samarbeid 
med beboerne. Prosjektlederen fra Poseidon 
har arrangert arbeidsverksted med beboerne 
jevnlig. Her har det vært stort oppmøte og 
positiv stemning. Beboerne har også hatt noen 
få valgmuligheter for interiør. De kunne også 
velge om de ville ha innglasset balkong eller 
ikke. 
 
Prosjekteringen startet i september 2008. 
Byggingen hadde oppstart januar 2009. 
Skanska og Poseidon gjorde prosjekteringen i 
partnering med Pyramiden Arkitekter. 
Arkitekten påpeker at prosjekteringen har vært 
spesielt interessant og spennende på grunn av 

samarbeidet med forskere og eksperter på 
ulike områder. Partneringsavtalen har også 
vært god for prosjektet. Arkitekten bruker 
ordet ”roligt”, gøy, om prosessen, gøy å være med, gøy at man kunne løse tekniske problemer med en gang 
”på bordet”, og få svar på kostnader og tekniske løsninger med det samme. Det har vært et prosjekt med 
positiv stemning, god kommunikasjon og god informasjonsflyt.  
 

Figur 30. Etterisolering av yttervegger med 2 x 100 mm 
EPS. Foto: Poseidon. 
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Oppgraderingen ble gjennomført etter passivhusprinsippet med etterisolering av kryperom, loft og 
gavlvegger, utskifting til ”nesten”-passivhusvinduer og –inngangs-dører, omfattende tiltak for å minske 
kuldebroer og luftlekkasjer samt installering av balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning. 
Målet var å komme ned til 60 kWh/m² i årlig energibruk for oppvarming, varmtvann og ”fastighetsel” 
(vifter, pumper, strøm på fellesareal). 
 
For å minimere kuldebroer drastisk, var det nødvendig å etterisolere fundamentene utvendig og også litt 
innvendig i kryperommet. I tillegg måtte hulrommet bli tett for å hindre dyr i å komme på besøk samt til å 
kunne ventilere det på en effektiv måte. Kryperommet var i løpet av årtiene blitt mye større enn opprinnelig 
fordi terrenget hadde sunket betydelig. Planen var å ventilere hulrommet med avkastluft etter 
varmegjenvinneren og etterisolere terrenget under med 500 mm Leca.  
 
De eksisterende balkongplatene var egne elementer som lett kunne fjernes og erstattes med nye, større, på 
egen bærekonstruksjon. Slik kunne det bli gjennomgående isolasjon mellom gamle betongveggelementer og 
nye balkongplater.  

 
Figur 31. Snitt som viser isolasjonsløsninger i ytterkonstruskjonene. Illustasjon: Poseidon. 
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Opprinnelig var det tenkt å varme opp med tilluft som får nødvendig temperatur gjennom 
ettervarmebatterier i hver leilighet. Det ble imidlertid konkludert med at styringen kunne bli et problem i 
tilfelle brann. Det ble derfor bestemt at det fortsatt skulle være oppvarming med radiatorer. De gamle ble 
erstattet med nye, som i praksis er lite i bruk ettersom varmegjenvinneren i ventilasjonsaggregatet er 
tilstrekkelig så lenge det ikke er veldig kalt ute. 
 

 
Figur 32. Snitt med ventilasjonsløsning etter oppgradering. Illustrasjon: Poseidon. 
 

 
Figur 33. Det ble benyttet et teltbasert system for fuktbeskyttelse. Foto: Poseidon. 
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Status etter oppgradering 
Det viste seg at oppgraderingen ble for dyr for mange av beboerne. 
Poseidon satte opp leien så lite som mulig (se siste punkt om 
kostnader), men det ble likevel for dyrt for noen av beboerne, 
spesielt for de som ble arbeidsledige som et resultat av 
finanskrisen. Kun 4 av 16 beboere flyttet tilbake da 
oppgraderingen var ferdigstilt. Ikke all utflytting skyldtes økning i 
husleie. Noen kjøpte endelig enebolig/ rekkehus, fordi utflyttingen 
gav dem en ekstra dytt til å gjøre det de lenge hadde tenkt på.  
 
Temperatur og fukt måles kontinuerlig, og målingene 
sammenlignes med tilsvarende hus som ikke er oppgradert. Målt 
energibruk ble lavere enn forventet, ref tabell 11.  
 
Det var en del diskusjoner om estetiske utfordringer. Vinduene er 
satt utenpå det opprinnelige vegglivet. Med dette sitter vinduene 
omtrent like dypt som før, slik at det originale fasadeuttrykket er 
opprettholdt. Dette er et eksempel på at en løsning kan være god 
både teknisk og estetisk.  
 

Figur 34. Montering av vinduer.  
Foto: Poseidon. 

 
Strømforbruket måles og debiteres etter oppgraderingen individuelt.  Beboerne betaler bare for det vannet de 
faktisk bruker. Dette har ført til at de bruker mindre varmtvann enn før. Atferdsendringen kan skyldes at de 
har blitt mer bevisst på varmtvannsforbruket sitt.  
 
Tabell 11. Konstruksjoner og installasjoner  

 U-verdi  Løsning  

Yttervegger, hovedfasade 0,12 W/m²K Puss direkte på 2 x 100 mm EPS på eksisterende 
betongsandwichelementer 

Yttervegger, gavler 0,12 W/m²K Puss direkte på 2 x 100 mm EPS på eksisterende 
betongsandwichelementer 

Tak 0,10 W/m²K 500 mm mineralull  

Golv  0,10 W/m²K 500 mm Leca på terreng. Dessuten isolert fundament med U = 0,3 

Vinduer  0,9 W/m²K   

Ventilasjon 85% virkningsgrad 

SFP 1,5 

Balansert mekanisk ventilasjon med varmegjenvinning. Ett sentralt 
aggregat plassert i teknisk rom loftet. Roterende gjenvinner.  

Varmeanlegg- og forsyning  Radiatorer i hver leilighet. Fjernvarme. Vannbesparende armaturer.  

`   
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Tabell 12. Beregnet og målt energibruk før og etter oppgraderingen. 

Post  Energibehov før 
oppgradering, målt  

kWh/m²år 

Energibehov etter 
oppgradering, beregnet  

kWh/m²år 

Energibehov etter 
oppgradering, målt  

kWh/m²år 

Romoppvarming 133 25 19 

Varmt tappevann  32 25 21 

Distribusjonstap 5 4 4 

Vifter, pumper, felles el. 8 6 8 

Sum 170 60  52 

 
Totale kostnader for oppgraderingsprosjektet av Katjas gata 119 var ca. 14 mill. svenske kr. En normal 
oppgradering ville kostet ca. 800 000 svenske kr pr leilighet, en oppgradering til lavenergihus gav et tillegg 
på 240 000 svenske kr pr leilighet.  
 
Poseidon diskuterte også mulighetene av å oppgradere områdevis i stedet for enkelthus. Da må husene 
tømmes først, og beboerne flyttes. Da kan man få inn nye leieboere og heve husleien. Oppgradering 
områdevis kunne også påvirke omdømmet til et boligfelt positivt, og dette kunne også gjøre det naturlig å 
sette opp husleien. Beboere fra andre steder i Göteborg vil sannsynligvis synes leien er billig når de ikke er 
vant til det lave nivået husleiene har ligget på i dette området. Problemet er at det er vanskelig å kalkulere 
med at omdømmet til et område endres i positiv retning, og en bedring i image/omdømme tar mange år. 
 
Diskusjonen om kostnader og lønnsomhet er like mye et spørsmål om tekniske løsninger. Erfaringen med 
Katjas gata 119 viste at den største investeringen var det nye ventilasjonsrommet på taket. Lønnsomme tiltak 
var tilleggsisolering og nye vinduer, men ikke balansert ventilasjon med eget påbygg. Nye balkonger var 
heller ikke lønnsomt i forhold til sparte utgifter til oppvarming, men likevel nødvendig for å minimere 
kuldebroer. Lønnsomheten av oppgraderingsprosjektet avhenger selvfølgelig også av energiprisene i 
framover. For å øke lønnsomheten til oppgraderingsprosjektene, ser Poseidon også etter bygninger med 
spesielt stort energiforbruk og manglende vedlikehold.  
 

Poseidon gjennomfører innemiljøundersøkelser i sine utleiegårder hvert 5.år. Undersøkelsene pågår hvert år 
i ulike deler av bygningsmassen deres. Denne undersøkelsen i Katjas gata 119, viste at etter oppgraderingen 
var det: 

 Mindre støy som hørtes utenfra. 
 Bedre luftkvalitet enn før. 
 Bedre ventilasjon. 
 Mer støy fra naboer (mulig forklaring: fordi man hørte mindre støy fra trafikken utenfor, ble lydene 

fra naboleilighetene tydeligere, man manglet ”bakgrunnsstøyen”). 
 Noen beboere klagde på trekk i løpet av vinteren. Dette skyldtes et teknisk problem i 

ventilasjonsrommet, og det er nå utbedret. 
 Totalt sett var beboerne fornøyd med oppgraderingen. Spesielt liker beboerne de nye store 

balkongene.  
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7 Oppsummering 
 
Tabell 13 viser at alle prosjektene oppnådde betydelige energireduksjoner ved oppgraderingen, med 60-70% 
reduksjon i energibruk.  
 
Tabell 13. Prosentvis reduksjon i energibruken som følge av oppgraderingen. 

 
Brogården Myhrerenga 

1
 Backa Rød 

Romoppvarming 83 % - 86 % 

Varmt tappevann  73 % - 34 % 

Lys og utstyr 34 % - 0 % 

Sum 65 % 71 % 71 % 

1: Målinger etter oppgradering ikke tilgjengelig  
 
Tabell 14 forsøker å gi en oversikt over problemstillinger som kan være utslagsgivende for å sette i gang en 
større oppgradering. Det er viktig å påpeke at prosjektene ikke er direkte sammenlignbare hverken i 
ambisjonsnivå, omfang, eller fremgangsmåte. Dermed kan man ikke uten videre dra generelle konklusjoner, 
til det er også utvalget for lite, men som oversikt gir tabellen en indikasjon på noen av problemstillingene 
som har vært sentrale i de enkelte prosjektene. En bredere beskrivelse av prosjektene finnes i REBO 
delrapportene. 
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Tabell 14. Oversikt over problemstillingene knyttet til opprinnelig 
tilstand. 

B
ro

g
å

rd
en

  

M
y

h
reren

g
a

  

B
a

ck
a

 R
ö

d
  

B
ygn

in
gsk

valiteter 

Beboer- / Eier- 
forhold 

Beboere vurderer å flytte    

Ønske om oppgradering fra beboere  •  

Ønske om oppgradering fra andre parter •  • 

Nabolag Mangler ved uteområder • • • 

Belastet område 
  

• 

Ledige leiligheter    

Arkitektur Ønske om nytt arkitektonisk utrykk 
 

• • 

Synlig forfall på fasader • • 
 

Bevaringsverdig 
   

Funksjon Behov for å omdisponere leilighetstyper 
   

Lite funksjonelle romløsninger 
   

Våtrom eller kjøkken skal fornyes • 
 

• 

Vanskelig tilgjengelig for funksjonshemmede • 
  

Innemiljø Klager på inneklima 
 

• 
 

Kaldras fra vinduer, trekk • • 
 

Hygieniske problemer pga. fuktproduksjon 
   

Rapporterte bygnings relaterte plager 
   

Farlige materialer (inkl. asbest i yttervegg o.l.)    

Installasjoner Høyt energiforbruk • •  

Utgått levetid EL-anlegg   • 

Utgått levetid VVS-anlegg • • • 

Bygningsfysikk 
 

Dårlig isolasjon • • • 

Kuldebroer • • • 

Luftlekkasjer • • 
 

Dårlig ventilasjon • • 
 

Fukt- / råteskader eller sprekker i fasade 
 

• 
 

Omfattende vannlekkasjer 
   

Brannfarlige mangler 
   

Klimatilpasning 
   

T
E

K
 

Funksjonskrav 
 

Konstruksjonssikkerhet    

Sikkerhet ved brann    

Tilgjengelighet og universell utforming •   

Ø
k

on
om

i 

Insentiv Høyt energiforbruk gir høye fellesutgifter  •  

Høye driftskostnader til vedlikehold    

Attraktivitet for utleie- / øke salgsverdi  •  

Nedbetalt Husbanklån    
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Oppgradering av klimaskallet 
Klimaskallet er den delen av bygningskroppen som beskytter mot ytre påvirkninger og legger til rette for et 
godt innemiljø. Over tid vil degradering fra blant annet vær og vind føre til skader og påvirke levetiden på 
bygningsdelene. Samtidig kan bruksendringer og forventninger til innemiljøet ha endret seg siden boligen 
opprinnelig ble oppført. I prosjektene ble det rapportert om klager på inneklima og relaterte plager i tilfeller 
der det er gjort grundige undersøkelser. Generelt er utilstrekkelig varmekomfort et utbredt fenomen i eldre 
boliger. Typiske problem er kalde golv, kaldras, kalde flater på dårlig isolerte vinduer/vegger og høy 
lufthastighet innendørs som følge av trekk. Vanlige årsaker er utette og dårlig isolerte klimaskall, store 
vindusflater med høyt varmetap, samt kuldebroer og luftlekkasjer i overgang mot golv, yttervegg og i 
vinduskant.  
 
Ser man på oversikten i tabell 14 oppgis dårlig isolasjon og ulike former for byggetekniske mangler i alle 
prosjektene. Så fort det oppstår sprekker eller skader vil fasader og kjellermurer være spesielt utsatt for fukt 
og råteskader som i sin tur kan utløse behov for strakstiltak. Hvis valget faller på større fasadeoppgradering 
anbefales det i pilotprosjektene at etterisolering og valg av vinduer gjøres etter passivhusprinsippet. 
Potensialet  avhenger av bærekonstruksjon sett i forhold til oppbygning og plassering av eksisterende 
klimaskall. I denne forbindelse må utbedring av skader, tetthet og kuldebroer utredes nøye i hvert enkelt 
tilfelle. Ved trinnvis oppgradering der bare noen bygningskomponenter er berørt, f.eks. ved foreliggende 
fasadeoppgradering etter at vinduene allerede er fornyet noen år tidligere, må man spesielt tilstrebe gode 
tekniske mellomløsninger. 
 
Diagrammet nedenfor beskriver lagvis oppbygging av bygningsdeler før og etter oppgradering av 
klimaskallet. Hvert enkelt prosjekt er representert med en fargekode. Størrelsen på stolpene i diagrammet 
viser til beregnet U-verdi før og etter oppgradering av yttervevgger, tak og gulv. I pilotprosjektene ble flere 
alternativer vurdert, i alle tilfeller et ambisiøst nivå. For å tydeligjøre ambisiøst nivå på 
byggningskomponenter er det merket av miniumskrav til U-verdi for lavenergihus og anbefalt nivå for 
passivshus [NS-3700]. Det skraverte området kan dermed betraktes som å tilsvare vanlige komponentytelser 
for moderne lavenergi- og passivhusboliger. 
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Figur 35. Oversikt over U-verdi og oppbygging av klimaskall før og etter oppgradering. Det skraverte 
område er ambisiøst nivå (anbefalte U-verdier for passivhus og tiltakskrav til komponenter) 
 
Boligblokker som i dag blir oppgradert med noen cm isolasjon, vil ikke være moden for ny oppgradering før 
om flere tiår. I mellomtida vil det ikke bli foretatt ytterligere etterisolering fordi det ikke vil være lønnsomt i 
seg selv. Det er derfor et viktig prinsipp å kople energieffektivisering til uansett nødvendig oppgradering.  
Det man investerer i etterisolering av enkelte bygningsdeler kan være i seg selv ikke lønnsomme tiltak. Når 
man passer på alle tiltak som varmetapstall, kuldebroer, tetthet, effektive varmegjenvinning og effektivt 
ventilasjon og sammenligner de med vanlige oppgraderingstiltak kan det gi store besparelser.  
 

Vinduer, dører og balkonger 
Hvis bygningskomponenter må utbedres eller skiftes ut, f.eks. på grunn av endt levetid eller store skader, så 
bør det alltid vurderes å utnytte anledningen for større oppgradering. Figuren viser at en forbedring av U-
verdier for yttervegger, tak, golv, og vinduer og dører ligger mellom 29 og 72 %. 
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Figur 36. Forbedring U-verdier. 
 
Ved utskifting av vinduer og balkongdører vil valg av passivhuskvkalitet bidra til vesentlig bedre 
varmekomfort foruten energisparing slik at det blir mindre behov for varmekilder i forbindelse med 
vinduene.Trelags glass fører gjerne til redusert dagslysgjennomgang, og ved valg av lav-emisjonsbelegg  
bør man søke kompromiss mellom lystransmisjon og varmeegenskaper. Ved montering flyttes som regel 
vinduene lenger ut i vegglivet enn opprinnelig (etter utvendig tilleggsisolering), og kan festes til 
eksisterende vegg i ny kasse, eller til OSB (Myhrerenga) [Kaufmann 2009].  
 
Tilpasset plassering i det nye isolasjonssjiktet omfatter vurdering av arkitektonisk utrykk, regntetthet, 
kuldebroer og overflatetemperaturer. Beslagutforming og god tetthet må vektlegges ved alle overganger og 
skjøter. Tilbakemeldinger fra Brogården viser at beboerne er spesielt tilfreds med å ha fått bredere 
vinduskarmer som ble planlagt slik da veggtykkelsen ble utvidet etter passivhuskonseptet. 
 
Nye balkongløsninger vært en viktig del av oppgraderingskonseptene for beboerne. Utbedring og utskifting 
av balkongdekker, innglassing, eller innbygging av delvis inntrukne balkonger, kan åpne for nye 
bruksmessige kvaliteter samtidig som man oppnår gode tekniske løsninger. Et gjennomgående trekk med 
eldre balkonger er at størrelsen ofte er mindre enn man forventer i dag. Både for Brogården, Backa Röd og 
Myhrerenga ønsket man å fjerne de delvis inntrukne balkongene og erstatte dem med nye større balkonger 
på egen bærekonstruksjon. Samtidig vurderte man i to av prosjektene å øke stuearealene ved å la de nye 
balkongene stå utenfor bygningskroppen, og slik få en plan sammenhengende fasade. I Myhrerenga reagerte 
beboerne i utgangspunktet positivt på forslaget som utover energieffektivisering ville medføre økt bruks- og 
salgsverdi, men man valgte etterhvert å gå bort fra det grunnet høyere kostnader og betydelige ulemper for 
beboerne (innvendige arbeider). I Brogården valgte man imidlertid et slik konsept, men så seg samtidig nødt 
til å erstatte langveggene, hvilket førte til at beboerne måtte flytte ut i løpet av anleggsperioden. Man valgte 
allikevel å være tro mot det opprinnelige utrykket selv med nye fasade og større balkonger.  
 
Innglassing av balkonger var sterkt ønsket av noen av beboerne og ble en tilvalgsmulighet. I et 
energieffektiviseringsperspektiv fører innbygning med glass til at balkongen blir halvklimatisert og kan 
forlenge bruksperioden vår og høst, men denne buffereffekten er svært avhengig av bruken, noe som også 
kan gjøre løsningen til et energisluk. Innglassing vil også gi dårligere dagslysforhold i bakenforliggende 
rom.  
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Ventilasjon 
Prinsippet "Bygg tett – ventiler rett" impliserer at når bygningene blir mer lufttette, blir det viktigere å finne 
et robust konsept for god ventilasjon av boligene. I eldre bygg er det ikke uvanlig at luftskifte og 
friskluftmengder varierer mye, noe som kan føre til problemer med fukt og dårlig luft i deler av tiden, og 
man kan oppleve ubehagelig trekk. I Nordre Gran borettslag gjennomførte SINTEF Byggforsk en 
spørreundersøkelse blant beboerne, samt befaringer og intervjuer før oppgraderingen. Denne viste at mange 
beboere var misfornøyd med inneklima i boligen sin [Klinski 2011]. Det ble påvist en klar sammenheng 
mellom antallet beboere i en leilighet, og opplevelse av dårlig luftkvalitet og temperatur. Også problemer 
med trekk og fukt økte, hvis det bodde flere personer i samme leilighet. Termografering og trykktesting i 
seks ulike leiligheter viste at de opprinnelige boligene hadde svært god lufttetthet med kun noe 
forbedringspotensial rundt vinduer og dører (målt lekkasjetall: 0,5 - 1,1) [Lian 2011], så beboernes klager på 
trekk skyldtes åpenbart ikke store luftlekkasjer [Klinski 2011]. I delrapporten blir kaldras, avstråling og 
trekk fra spalteventilene i de gamle og dårlig isolerte vinduene oppgitt som mulige forklaringer på klagene.  
 
I de fleste eldre leilighetsbygg slik som i de utvalgte boligblokkene vil det være mulig å montere en form for 
balansert boligventilasjon. I delrapporten "Nordre Gran: Energisystemer" gis det noen eksempler på 
prosjekter hvor slik ettermontering har blitt gjort, men det gis også utrykk for at det også er et stort antall 
oppgraderingsprosjekter i Norge der man velger å beholde det eksisterende ventilasjonssystemet (som regel 
avtrekksventilasjon). "Det finnes imidlertid ikke god dokumentasjon av prosjekter der man har forsøkt å 
redusere problemet med trekk ved hjelp av mer moderne friskluftventiler, eller hvordan man har lykkes med 
å redusere problemet med underventilasjon og fuktighet" [Schild 2011].  
 
I den samme rapporten beskrives fordeler og ulemper, i tillegg til råd for teknisk utførelse av tre prinsipielle 
ventilasjonsløsninger: avtrekksventilasjon, sentrale - og individuelle anlegg for balansert ventilasjon [Schild 
2011]. I anbefalingene til utførelse i pilotprosjektene omtales spesielt forhold som dreier seg om styring, 
vedlikehold, luftførsel, samt måter å unngå uønsket lukt, og støy. Andre tekniske forhold som går igjen er 
utforming av luftinntak, korte føringsveier og ytelse på enkeltkomponenter (varmegjenvinner, vifter o.l.). 
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Figur 37. Prinsippskisse for balansert ventilasjon med individuelle aggregater (et anlegg i hver leilighet) og 
prinsippskisse for en boligblokk med sentralt anlegg [Schild 2011].   
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Det skilles mellom to prinsipielle løsninger for distribusjon og plassering av aggregat for balansert 
ventilasjon: 

 Individuelle anlegg for balansert ventilasjon (per leilighet). Utføres i prinsippet som anlegg i småhus 
og kan benytte eksisterende vertikale sjakter for avkast. Det finnes plasseffektive aggregat på 
markedet som kan plasseres i nedsenket himling, eller integrert i kjøkkenhette.   

 Sentraliserte anlegg for balansert ventilasjon (per bygg, etasje, eller oppgang). Ventilasjons-
aggregatet kan stå i kjeller eller i teknisk rom på tak/loft. Kjøkkenhette trenger separat kanal til tak. 
Denne kan sløyfes ved å montere resirkulerende kjøkkenhetter med kullfilter. 

 
I Brogården ble det installert individuelle aggregater på badene i den første blokka (passivhus sertifisert 
småhus aggregat), noe som innebærer at beboerne har kontroll over sitt eget ventilasjonsaggregat (mulighet 
til å forsere luftmengder, justere tilluftstemperatur o.l.). Det viste seg imidlertid at filterbytte og vedlikehold 
av aggregater (300+) ville bli en utfordring, derfor endret Alingsåshem før neste byggetrinn til et sentralt 
system i hver blokk med teknisk rom i kjeller. I begge de svenske prosjektene ble det valgt sentral 
distribusjon med intensjoner om å varme opp leilighetene kun med ventilasjonsluft [Westholm 2009]. For at 
beboerne skulle ha muligheten til å påvirke temperaturen, monterte man ettervarmingsbatterier i hver 
leilighet (Brogården), men for Backa Röd gikk man bort i fra denne løsningen på grunn av at styringen 
kunne bli et problem i tilfelle brann. I prosjektet Myhrerenga ble det også i utgangspunktet vurdert 
individuelle ventilasjonsaggregat for hver leilighet, men man valgte å ikke gå videre med konseptet på grunn 
av vanskeligheter for å nå passivhus nivå for komponenter og beboerrelaterte hensyn (behov for inngrep, 
filterskifte og vedlikehold i hver enkelt leilighet). Et nytt konsept med aggregater plassert på taket over hver 
trappeoppgang ble også vurdert før man etter diskusjoner med entreprenøren bestemte seg for et sentralisert 
anlegg for hver blokk plassert i kjelleren. Man la vekt på korte kanalføringer i leilighetene, gjenbruk av 
avtrekksjaktene på kjøkkenet og bruk av tidligere søppelsjakt i hver oppgang som føringsvei for 
tilluftskanalene [Klinski 2009].  
 

Fra komponentutskifting til helheten 
Oppgradering av klimaskallet, ventilasjon og oppvarmingssystem, samt behovsstyring, belysning og teknisk 
utstyr må sees i sammenheng for å finne fram til gode og robuste helhetsløsninger. Kyoto pyramiden er en 
trinnvis strategi som ofte trekkes frem i denne sammenhengen, 
se figur 38.  Gjennom å prioritere energitiltak som reduserer 
energibehovet legges grunnlaget for en optimalisert 
dimensjonering av energisystemet. Tiltak som blant annet 
minsker kuldebroer, luftlekkasjer og varmetap gjennom 
bygningsdelene vil bidra til å redusere energibehovet for 
romoppvarming. Ved oppgradering til effektive tekniske 
installasjoner for ventilasjon, romoppvarming, eller varmtvann 
påvirkes varmekomforten og behovet for å levere energi til 
bygningen ytterligere. Samtidig blir det aktuelt å vurdere 
alternativer for hvor bygget skal hente den resterende energien 
fra. Et annet viktig grep er å bevisstgjøre beboerne på deres 
energibruk og eventuelt ta i bruk styringssystemer for å tilpasse 
installasjonene til beboernes behov. Tilsammen vil mange slike 
tiltak kunne bidra til å utnytte energien mer effektivt, bruke 
andre fornybare energikilder og oppnå større fleksibilitet i 
energiforsyning, enn før oppgradering.  
 

 

Kyoto-pyramiden  
for passiv energidesign 

 

Reduser varmetapet 

Velg  
energi- 
kilde 

Vis og kontroller 
energibruken 

Utnytt solenergi 

Reduser el-forbruket 

Figur 38. Kyoto-pyramiden [SINTEF 
og Husbanken 2005]. 
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I henhold til denne tankegangen bør tiltak tilpasses og løsninger dimensjoneres i forhold til hverandre. 
Utforming og tilstand på det eksisterende oppvarmingssystemet kan legge føringer i så måte. I de tre 
prosjektene presentert ovenfor var det opprinnelig vannbåren varme med radiatorer, men 
energioppgraderingen førte til at systemene kunne forenkles siden effektbehovet ble redusert. I Myhrerenga 
plugget man de eksisterende varmekildene bortsett fra radiator på badet og installerte en ny radiator i stua 
som varmer hele leiligheten. I Brogården gikk man enda lenger ved å basere oppvarmingen av hver leilighet 
på ettervarming av ventilasjonslufta. Et tilsvarende oppvarmingskonsept var under utforming for Backa 
Röd, men av branntekniske hensyn valgte man i stedet å skifte ut radiatorene i det opprinnelige 
oppvarmingssystemet med nye.  
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