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Forord 
 

Denne rapporten er en avsluttende bacheloroppgave, og fremkommer som et resultat av et 3-årig 

bachelorstudium i Byggdesign ved Universitet i Agder. Oppgaven er utarbeidet av BGM Arkitekter, og 

omfatter en studie av energitiltak og konstruksjonsløsninger av en energieffektiv tomannsbolig i 

massivtre i Tromsø. 

Oppgaven tar for seg energiberegning og prosjektering av et reelt bygg i planleggingsfasen. Det er 

lagt vekt på at den skal gi et innblikk i mulig arbeidsområder for en rådgivende ingeniør med 
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utfordringer som vi har måtte løse. Vi vil rette en stor takk til BGM Arkitekter, ved Bengt Gunnar 

Michalsen, som ga oss en spennende oppgave, og for god veiledning og behjelpelighet med spørsmål 

under perioden. Paul Arentzen og Henrik Kofoed Nielsen for gode innspill i forbindelse med sine 

fagfelt innenfor bygningsfysikk. 
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hele prosjektet.  

 

Grimstad Mai 2016 

 
Thomas Helgesen 

 

 
 Svend Karlsen 
 

 
Thorbjørn Kvale 
 

 
William Espeland 

  



1         ABSTRACT  UNIVERSITETET I AGDER 

4 

 

 



1         ABSTRACT  UNIVERSITETET I AGDER 

5 

 

1 Abstract 

 

A bachelor thesis of 20 credits is required as a part of the civil engineering program at University of 

Agder. BGM Arkitekter developed this task based on a real project placed in the arctic environment 

of Kvaløya, located in the northern part of Norway. The aim is projecting an energy efficient house in 

solid wood in an artic environment, with the challenges this imposes. This thesis will cover two 

education programs, construction and building physics. 

BGM Arkitekter predetermined solid wood as the main material. Calculations of this material is a 

little known subject in Norway. The calculation of the solid wood statics is done both manually and 

by the software Robot Structural Analysis, RSA. The statics are accomplished by the methods given in 

Eurocode 5.  

The main focus when considering building physics is the thermal loss, thermal heat capacity of solid 

wood and the house’s ability to produce its own energy. The constructions layers are defined after 

calculations for thermal transmittance, and the total thermal loss, for each construction part. Based 

on these calculations, this construction satisfies the passive house standard. The thermal heat 

capacity is calculated to show the dynamic thermal performance in solid wood. The calculations 

performed in this project confirm that solid wood has good thermal heat capacity. The wood 

absorbs, stores and releases the heat through a 24-time perspective. Constant temperature is 

essential, and not being affected by the temperature dropping at night is an advantage. Energy 

production relies on the options of solar and wind energy. By adding 30 square meters of solar panels 

and 15 square meters of solar collectors on the roof as the main energy source, the demand for 

supplied energy is almost zero. The rest of the energy required can either be satisfied by adding a 

wind turbine on the location, or by adding a further 4.8 square meters more of solar panels  

The calculations performed in this project show that the total of delivered energy exceeds the 

required amount for a passive house. Calculations for the statics of the solid wood were successfully 

completed. With the adjustments shown in this rapport, it can be concluded that the designed 

building meets all requirements in the passive house standard. It can also, with some investments, be 

considered as an energy positive building. 
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Dimensjonerende trykkfasthet i fiberretningen

Dimensjonerende trykkfasthet vinkelrett på fiberretningen

Dimensjonerende skjærfasthet

Dimesnsjonerende skjærfasthet i limfuger

Dimensjonerende rulleskjærfasthet

Hz Egenfrakvens

mm Total høyde

- Faktor brukt for sideveis utknekking

- instabilitetsfaktor

- Faktor for lastkonfigurasjon

- Faktor for systemfasthet

- Antall limfuger

Bruddgrenselast

qk Karakteristisk jevnt fordelt nyttelast

qp Topphastighetstrykk fra vindlast

Hastighetsrespons ved enhetsimpuls

w mm Øyeblikksnedbøyning

wnet,fin. mm Netto endelig nedbøyning

mm Normal utbøying

mm Avstand fra tyngdepunktet til tverrsnitt i og elementnøytralakse

b

  

     

     

   𝑠 

     

     

     

     

     

     

     

𝑘    

𝑘    

𝑘    
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Symbol Benevning Forklaring

Greske bokstaver

Dimensjonering

- Reduksjonsfaktor ved brannforløp

ϒ - Partielfaktor

ϒm - Partielfaktor for materialegenskaper

Dimensjonerende trykkfasthet i fiberretning

Dimensjonerende trykkfasthet vinkelrett på fiberretning

Dimensjonerende strekkfasthet i fiberretning

Dimensjonerende bøyefasthet

Dimensjonerende skjærspenning

- Faktor for kombinasjonsverdi for en variabel påvirkning

ξ - Relativ dempning

     

     

     

     

     

Symbol Benevning Forklaring

Store latinske bokstaver

Energi

Oppvarmet del av BRA

C Spesifikk varmekapasitet til vann

Varmekapasitet

Varmekapasitet til materialet

Behov for levert elektrisitet

Behov for levert gas

Levert elektrisitet til varmepumpesystemer

Behov for levert olje

Levert elektrisk energi

Levert elektrisitet til termiske solenergisystemer

Årlig energibehov for teknisk utstyr

Eksportert elekrtisk energi

Eksportert elekrtisk energi, fra solceller

Eksportert elektrisk energi, fra vindmølle

Årlig energibehov for vifter

Årlig energibehov for belysning

Årlig energibehov for pumper

Årlig totalt energibehov

Varmetransportskoeffisient til det fri

Varmetransportskoeffisient til uoppvarmede soner

Ventilasjonsvarmetap

infiltrasjonsvarmetap

Varmetransportskoefisient for transmisjon og infiltrasjonsvarmetap

Varmetapstall for transmisjon og infiltrasjonsvarmetap

P Vindmølleeffekt

Varme (energi)

Kjølebehov for måned i

Varmetilskud for måned i

Varmetap til grunn for måned i

Totalt varmetap for måned i

Oppvarmingsbehov for måned i

Internt varmetilskudd for måned i

Varmetilskudd fra sol for måned i

W/K Varmetap

kW Oppvarmingsbehov vann

Årlig energibehov for oppvarming av tappervann

R Varmemotstand

Innvendig varmemotstand

Utvendig varmemotstand

% Relativ luftfuktighet

Spesifik vifteeffekt i driftstiden

Spesifik vifteeffekt utenfor driftstiden

Spesifik pumpeeffekt

U U-verdi

Luftmengde i driftstiden

Luftmengde utenfor driftstiden

m/s Vannhastighet

Metningns dampinhold

Sirkulert vannmengde gjennom pumper

Z - Varmeoverføringsmatrise 

Vanndampinhold

     

     

  𝑠   kg

𝑘  

𝑘  

𝑘  

𝑘  

𝑘     

𝑘  

     

    

 𝑘  

   

   

   

   

𝑘  

      𝑘  

𝑘  

     𝑘     𝑠

      𝑘     𝑠

    

    

kW/l/s

  𝑠

𝑘  

𝑘     

𝑘     

     𝑘     

  

   

  J/KgK

𝑘    

       

            

           

           

𝑘  

𝑘  

𝑘  

𝑘  

    
        
         

𝑘  

𝑘  

𝑘  

        

        𝑘  

𝑘  

    
           

 𝑠 kgK

  

𝑘  
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Symbol Benevning Forklaring

Små latinske bokstaver

Energi

d mm Tykkelse

k Varmekapasitet per overflateareal

p Effektbehov

q l/s Vannføring i rørnetett

h Driftstimer i året

Tid i måned i delt på 1000

h Timer i driftstiden

h Timer utenfor driftstiden

v m/s Vindhastighet

dampinhold

𝑡 𝑘  

𝑡    
𝑡     

𝑘    

𝑘    

kJ    

Symbol Benevning Forklaring

Greske bokstaver

Energi

- Utnyttingsfaktor

- Temperaturdifferanse

ρ Tetthet

 Varmefluksens ovreflatesvingninger

δ m Periodisk intrengningsdybde

Vanndamppermabilitet

K Gjennomsnittlig utetemperatur

K Innetemperatur

K Settpunkt-temperatur for oppvarming

K Maksimale utetemperatur

kW Oppvarmingseffekt

λ Termisk konduktivitet (varmeledningsevne)

 K Temperaturens overflatesvingninger

Vinkelhastighet

ξ - Forholdstall mellom lagtykkelse og inntrengningsdybde

    

      

     

    𝑠

    

  

    
   

 𝑡



2         INNHOLD  UNIVERSITETET I AGDER 

18 

 

 

  



3         INNLEDNING  UNIVERSITETET I AGDER 

19 

 

Figur 3-1 Kart over Norge, med utsnitt av Troms fylke 

3 Innledning 

 

Denne raporten er skrevet som en besvarelse på en bacheloroppgave i Byggdesign ved Universitetet i 

Agder. BGM Arkitekter har utdelt oppgaven, som omhandler energiberegning og prosjektering av en 

tomannsbolig i massivtre som skal oppføres i et arktisk miljø.  

Dette er et reelt prosjekt i planleggingsfasen. Tomannsboligen skal oppføres i Tromsø og har et mål 

om å nå et plusshusnivå. Ut i fra dette skal vi prosjektere bygget og finne energieffektive løsninger, 

slik at det blir et så energieffektivt bygg som mulig. Rapporten berører fagfeltene bygningsfysikk og 

konstruksjon. I tillegg spiller tverrfaglige emner som økonomi og miljø inn i vurderingene.  

Reduksjon av verdens energiforbruk er et av FN sine overordnede mål frem mot 2030 [1]. Oppføring 

av energieffektive boliger er derfor av stor interesse. Arktisk klima er det mest energikrevende 

klimaet vi har i Norge. Fornybar energiproduksjon er mer krevende i et slikt miljø, etter som solen er 

fraværende i den kaldeste delen av året.  

Oppgaven ble valgt av gruppen fordi den virket som en relevant og spennende oppgave i forhold til 

fagområder og interesser. Det ble sett på som positivt at oppgaven dekket flere fagområder, noe 

som ville føre til en bedre forståelse av et slikt prosjekt. Det er fokusert på at beregninger og 

bestemmelser som er tatt, vil være gjennomførbare. I et prosjekt som dette er det viktig med en god 

samarbeidsprosess mellom de ulike fagfeltene. Rådgiverne innenfor konstruksjon og energi må hele 

tiden ha god kommunikasjon med arkitekt, og må i tillegg ta hensyn til hverandres krav og føringer. 

Dette praktiseres gjennom hele oppgaven. Der hvor løsningene krever forandring i arkitektmodellen 

vil det angis. Intensjonen er at alle fagfeltene skal kunne fremme sine krav for å opprettholde byggets 

kvalitet og funksjon, uten at det går ut over byggets estetikk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3         INNLEDNING  UNIVERSITETET I AGDER 

20 

 

 

  



4         SAMFUNNSPERSPEKTIV  UNIVERSITETET I AGDER 

21 

 

4 Samfunnsperspektiv 

 

Bruken av trekonstruksjoner i Norge har en historie som strekker seg 2-3000 år tilbake i tid. 

Grindverk var trolig den første konstruksjonsmetoden i Norge, etterfulgt av stavverk. Etterhvert som 

teknologien forbedret seg, og sagbruk ble en automatisert arbeidsplass, har de overnevnte 

metodene falt bort. Nye trekonstruksjoner har overtatt populariteten og bindingsverk ble, og er den 

dag i dag, den ledende trekonstruksjonen for bolighus fra tidig 1900-tallet [2]. 

I Norge har man stor tilgang på tømmer. Tilveksten på tømmer er over dobbelt så høy som hogsten. 

Dette skyldes god vekst og gjengroing av tidligere jordbruksarealer, og andre utmarker uten trær. 

Tilgjengeligheten for trevirke er dermed høy. Ved bruk av massivtre som hovedkonstruksjon vil en 

lagre store mengder CO2 i bygningsmassen, som ellers ville blitt frigitt til atmosfæren. Ulempen med 

massivtreelementer er at de oftest blir importert fra eksempelvis Tyskland, Østerrike og Nederland. 

Dette medfører store CO2-utslipp under transport. Her har Norge og samfunnet generelt noe å ta tak 

i, spesielt med tanke på den store tilgangen Norge har på skog.  

For å oppfylle FN sitt energireduksjonsmål innen 2030, foreslår det internasjonale energibyrået at 

54% må skje via energieffektivisering, og 23% via produksjon av fornybar energi [3]. Bygg- og 

eiendomssektoren står for rundt 40% av det totale energiforbruket i Norge [4]. Reduksjon av 

energiforbruket i denne sektoren er dermed et effektivt tiltak. Passivhusnivået er den strengeste 

energieffektiviseringsstandarden i Norge, og vil om få år bli grunnlag for ny byggeforskrift. Kunnskap 

rundt prosjekteringsutfordringer for dette nivået er vesentlig.  

Energieffektiv bygging omhandler også privatproduksjon av fornybar energi. En bygning som 

oppfyller plusshusnivå skal produsere nok energi til å dekke eget forbruk, og i tillegg selge energi til 

det offentlige strømnettet. Utnyttelse av vind- og solenergi vil være et samfunnspositivt tiltak. 

Solenergi er i stadig vekst, og vil i fremtiden være en av de viktigste energikildene. Vindenergi er også 

en fornybar energikilde som dekker samfunnets ønske om ren energi. Vindenergi er foreløpig en lite 

brukt energikilde i Norge. Dette til tross for mye vind og store tilgjengelige områder. Det er store 

kostnader og mange krav som skal innfris før vindmølleparker kan settes opp. For områder rundt 

vindparker vil det komme aerodynamisk støy1 fra vinden som møter bladene på vindmøllen.  

For å oppnå fokuset på satsingen av fornybar energi er det viktig at hele samfunnet står sammen. 

Både ved fremstilling av materialer, og ved å bruke lokale forhandlere og grossister. Importering av 

trematerialer vil aldri være like miljøvennlig som å bruke norsk skog og lokale sagbruk. Samfunnet 

trenger ikke kjøpe energi når en kan, med en liten investering, produsere energi fra hustaket, 

vedovnen eller fra sluken i dusjen. I denne rapporten ønsker vi å sette fokus på ulike områder for 

hvordan fremtidens energieffektive bygg kan fremstå. 

 

 

  

                                                             

1 «Svisjende» lyd 
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5 Problemstilling og Case 

 

Tromsø er en by og kommune i Troms fylke. Byen er Norges nordligste og befinner seg 69° nord.  

Arktisk råd2 har hovedsetet i byen så Tromsø kan kalles "hovedstaden i Arktis". Tromsø har 1265 

solskinnstimer i løpet året, som tilsvarer 3,5 timer om dagen [5] [6] [7]. Tromsø kommune består av 

flere områder på fastlandet og nærliggende øyer. 

Kvaløya er Norges femte største øy og hele øya ligger i Tromsø kommune. Kaldfjord er ei bygd innerst 

på Kvaløya, og der ligger tomten til bolighuset i denne bacheloroppgaven [8]. 

 

Figur 5-1 Tomten markert med svart. Kvaløya, Tromsø.  Tromsø Kommune] 

 

5.1 Problemstilling 

 

Oppgaven går ut på å prosjektere en energieffektiv tomannsbolig oppført i massivtre. Den skal 

prosjekteres innenfor emnene bygningsfysikk og konstruksjon. Tomannsboligen er designet og tegnet 

av BGM Arkitekter. Derfor vil denne rapporten spisse seg mot bygningsfysikk og den nokså ukjente 

massivtredimensjoneringen. Boligens plassering på Kvaløya problematiserer energieffektiviseringen 

på grunn av det arktiske klimaet. Mangelen på sol i vinterhalvåret utfordrer muligheten til å 

produsere solenergi. Utgangspunktet for oppgaven ble derfor krevende, og det ble utarbeidet noen 

spørsmål: 

                                                             

2 Arktisk råd er et mellomstatlig organ for samarbeid om spørsmål knyttet til utfordringer landene i  Arktis står 

overfor. 
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1. Hvilke utfordringer oppstår ved prosjektering av energieffektiv tomannsbolig i arktisk miljø? 

 

Den største utfordringen er produseringen av energi i vinterhalvåret til å dekke for 

varmetapet og oppvarmingsbehovet. Finnes det andre energikilder som kan benyttes når 

solen er fraværende og oppvarmingsbehovet er størst? Kan tomannsboligen oppfylle 

kravene gitt i standardene samtidig som det arkitektoniske utrykket opprettholdes? Vil 

termisk varmelagring i massivtre ha en positiv effekt på operativ temperatur3? 

 

2. Hvordan definere en energieffektiv bolig? 

 

Definisjonen av en energieffektiv bolig er noe uklar. Plusshus, nullhus, passivhus, 

lavenergibygg, og lignende kan alle defineres som en energieffektiv bolig. Det er store 

forskjeller i de ulike definisjonene, men alle er ute etter én felles ting, energieffektivitet. 

Hvilke faktorer spiller inn for å oppnå de ulike nivåene? Er det noen motstridende faktorer 

mellom de ulike nivåene? 

 

3. Hvilke utfordringer er sentrale ved dimensjonering av massivtreelementer? 

 

Mangelen på relevant kunnskap om dimensjoneringen er utfordrende. Hvordan opptrer 

spenninger internt i elementet, og hvilke deler av elementet tar opp krefter ved ulike 

belastninger? Hva er dimensjoneringsfordelene og ulempene ved bruk av massivtre? 

 

5.2 Case 

 

Utgangspunktet for oppgaven var arkitekttegnede tegninger av tomannsboligen samt plassering av 

bygget gitt av BGM Arkitekter. Ønsket fra byggherre var å klassifisere det som et passivhus bygget i 

massivtre. Det var også ønskelig å prosjektere et energieffektivt bygg, og å se på mulighetene for å 

oppnå plusshus innenfor gjennomførbare rammer.  

 

                                                             

3 Følt temperatur 



5         PROBLEMSTILLING OG CASE  UNIVERSITETET I AGDER 

25 

 

 

Figur 5-2 Utgangspunkt gitt fra BGM Arkitekter, fritidsbolig til høyre på figuren. 

 

Bygget er tiltenkt oppført som en vertikaldelt tomannsbolig. Byggherren ønsker å disponere den ene 

delen som en fritidsbolig, og selge den andre delen som helårsbolig. Begge delene er tilnærmet like 

store med to fulle etasjer, i tillegg til hems. 

Oppgaven er inndelt i to hovedpunkter og har ulike underemner som skal utføres for å oppnå en 

helhetlig rapport.  

 

Energi 

For å kunne klassifisere bygget med tanke på energieffektivitet, skal det utføres en energiberegning. 

Den skal i tillegg til håndberegninger utføres ved hjelp av dataprogram SIMIEN. SIMIEN-beregningene 

blir ikke utslagsgivende for resultatet, men benyttes kun til å sammenligne resultatet opp mot 

håndberegningene. Ved å utføre en energiberegning er det ulike delemner som må vektlegges: 

 

 Varmetap 

 Varmetilskudd 

 Varmelagring 

 Energibehov 

 Energitiltak 

 Levert energi 

 Energikilder 

 

Det skal utføres nøyaktige beregninger og analyser av de overnevnte emnene. For å kunne gjøre 

dette er det først nødvendig å bestemme bygningskroppens tekniske detaljer. Det er gjennomført 

sammenligninger mellom ulike oppbygninger, med hensyn på isolasjonsevne, miljø og praktisk bruk 

av materialer. Resultatet fremstilles som en kombinasjon av disse tre kriteriene.  
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Konstruksjon 

Det skal foretas en full beregning av massivtreelementene brukt som bærende konstruksjon. 

Handberegninger er benyttet hvor det er mulig. For kompliserte spenningsfordelinger er 

dataprogrammet Robot Structural Analysis benyttet. Verifikasjoner av følgende emner er utført: 

 Membran4 

 Skjær 

 Moment 

 Nedbøying 

 Utbøying 

 Vibrasjoner 

Innhenting av informasjon og beregningsmetoder er avgjørende for å gjennomføre 

dimensjoneringen. Mangel på en egen standard tilpasset massivtre er utfordrende, så produsentens 

egen ETA-godkjenning er avgjørende for et vellykket resultat.  

 

5.2.1 Begrensninger 

 

Dette er en bred oppgave, og derfor er det viktig å definere omfang og begrensninger tidlig i 

prosjekteringsfasen. Fagfeltene som blir berørt i oppgaven har flere fordypningsområder. 

Utfordringen blir å begrense fordypningen, samtidig som faglig tyngde opprettholdes for å besvare 

oppgaven. 

 

Generelt for oppgaven 

 Økonomiske faktorer er kun tatt med som beslutningsgrunnlag. Detaljerte økonomiske 

beregninger er utelatt 

 Garasje og terrasser er utelatt fra energianalyse- og dimensjoneringsdelen 

 

Energianalyse 

 Energianalysen er basert på driftsfasen til bygget 

 CO2-utslipp og lagring fra bygget er kun tatt med som faktor for valg av 

konstruksjonsoppbygning. Beregninger av byggets CO2-regnskap er ikke inkludert i denne 

rapporten 

 Livsløpsanalyse av byggets miljøpåvirkning på omgivelsene er ikke inkludert 

 Energikilder er beregnet på bakgrunn av leverandørens spesifikasjoner og lokal klimadata 

 

 

                                                             

4 Trykk- og strekkpåkjenninger 
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Dimensjonering 

 Det er kun sett på maksimale spenninger i elementene. Sekundærspenninger som opptrer i 

og mellom sjikt, er ikke beregnet i detalj 

 Seismiskelaster er ikke tatt med i beregningene 

 For belastninger på vegger vil kun de mest utsatte delene analyseres 

 For tak- og etasjeskillerelementene vil de maksimale spennviddene analyseres. Valg av 

elementer skjer på bakgrunn av disse analysene 

 Festemidler, mønedrager i limtre og ringmur i betong er ikke dimensjonert, ettersom denne 

rapporten kun ser på massivtreets dimensjoneringsprinsipper 
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6 Teori og Metode 

 

6.1 Metode 

 

I denne oppgaven vil det være naturlig å bruke «design research» som forskningsmetode. Dette er en 

metode som baserer seg på å innhente informasjon etter gitte bestemmelser. Ofte er disse 

bestemmelsene design, pris, størrelser, tekniske data og lignende. Det er hentet mye kvantitativ 

data, som er data som baserer seg på tall, og det som er målbart. Nøyaktige tall og beregninger er 

nødvendig for å få realistiske tall i rapporten. På grunnlag av dette er det valgt å følge standarder og 

krav til utregning av bygningsdeler, energiregnskap og massivtrestatikk.   

 

6.1.1 Litteratur og oppslagsverk 

 

For å tilegne kunnskapen som er nødvendig for å løse oppgaven er det viktig å innhente relevant og 

sentral litteratur. I en slik oppgave er det vesentlig å følge lover og regelverk gjennom ulike 

standarder og andre lovpålagte krav. Egne erfaringer og erfaring fra veiledere gir også svar på ulike 

spørsmål og utfordringer underveis.  

Det er tatt utgangspunkt i flere standarder for utregninger og krav: 

 NS 3031:2014 

 NS 3700:2013 

 NS-EN ISO 6946:2007 

 NS-EN ISO 13786:2007 

 NS-EN 12831:2003 

 Eurokode 0 

 Eurokode 1 

 Eurokode 5 

 

Eurokode 

Eurokode er en felles europeisk serie med standarder for prosjektering av byggverk og 

dokumentasjon av produkters bæreevne/styrke til konstruksjonsformål. I mars 2010 ble 

prosjekteringsstadardene NS 34-serien trukket tilbake. Nå er det Eurokode-serien som har tatt over 

som Norsk Standard, og skal brukes til prosjektering av byggverk. Det finnes i alt 10 Eurokoder, 0-9, 

hvor alle unntatt Eurokode 0 er delt opp i flere underdeler. Egne nasjonale tillegg finnes for hvert 

land til hver del. Hele Eurokodeserien består av totalt 58 deler på ca. 5000 sider [9]. I denne 

oppgaven har vi benyttet Eurokode 0, 1 og 5 til dimensjoneringsformål. Eurokode forkortes i denne 

rapporten med EC. 
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Eurokode 0 

NS-EN 1990 grunnlag for prosjektering av konstruksjoner, er den overordnede standarden for hele 

Eurokodeserien. Den skal brukes sammen med resten av Eurokodeserien og gi en oversikt over 

konstruksjoners pålitelighet, sikkerhet, brukbarhet og bestandighet. Kapitel 3.3 

bruddgrensetilstander, definerer grensetilstander som er av betydning for menneskers og 

konstruksjoners sikkerhet. Kapittel 3.4 bruksgrensetilstanden, definerer grensetilstander som er av 

betydning for konstruksjoner eller konstruksjonsdelenes funksjonsdyktighet ved normal bruk. 

Nedbøyningskrav og vibrasjonskrav skal dimensjoneres etter 3.4. Skjær, moment, trykk og strekk 

samt kombinasjoner av disse, skal dimensjoneres etter 3.3. Kapittel 6 angir dimensjonerende verdier 

og lastfaktorer som skal benyttes ved dimensjonering av bygningskonstruksjoner [10]. 

 

Eurokode 1 

NS-EN 1991 laster på konstruksjoner angir hvilke laster en må ta hensyn til under prosjektering av 

bygninger. Eurokoden er delt opp i 10 deler hvor del 1-4 er tatt i bruk i denne oppgaven. Del 1-

egenvekt og nyttelaster, angir tetthet og egenvekt til vanlige byggematerialer for utregning av 

egenlaster. Den angir verdier for nyttelaster som skal benyttes under prosjektering av 

bygningskonstruksjoner. Del 2-Laster ved brann, sier at bygget skal oppføres i en slik tilstand at man i 

tilfellet brann skal kunne regne med byggets bæreevne i et gitt tidsrom. Den angir også hvordan 

lastvirkninger ved brann skal beregnes. Del-3 snølaster og del-4 vindlaster, forteller hvordan en skal 

ta hensyn til snø- og vindpåvirkninger. Det er naturlig nok store nasjonale og lokale forskjeller, så de 

nasjonale tilleggene med referanseverdier for alle landets kommuner er viktige.  

 

Eurokode 5 

Det jobbes med å utrede en egen standard for massivtre, men på det tidspunktet hvor denne 

rapporten skrives er ikke prosessen ferdigstilt. Derfor benyttes EC 5 til dimensjonering av massivtre. 

NS-EN 1995 prosjektering av trekonstruksjoner, blir brukt til å dimensjonere tre og trebaserte 

produkter. Den er delt opp i 3 deler; del 1-1 omhandler allmenne regler og regler for bygninger, del 

1-2 brannteknisk dimensjonering og del 2 bruer. EC 5 angir betingelser til materialers brukbarhet, 

bestandighet og kapasitet som må oppfylles ved dimensjonering.  

 

NS 3031:2014 Beregning av bygningers energiytelse-metode og data 

Standarden inneholder beregningsmetoder for å kunne bestemme bygningers energiytelser. Kapittel 

5 omfatter alle varmetapstall for konstruksjoner og et varmetapsbudsjett. Kapittel 6 tar for seg 

byggets energibehov. Kapittelet omfatter energibehov for kjøling, varmtvann, vifter og pumper, 

belysning, teknisk utstyr, ventilasjonsvarme og romoppvarming. Videre viser kapittel 7 til beregning 

av behov for levert energi. Standarden anvender også energikostnad, CO2-utslipp og energipolitisk 

vekting.  
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NS 3700:2013 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger, Boligbygninger 

Standarden tar for seg passivhus for boligbygninger. Kapittel 4 tar for seg overordnede kriterier for 

varmetap, oppvarmingsbehov og energiforsyning. Videre tar kapittel 5 for seg minstekrav til 

bygningsdeler, komponenter og lekkasjetall.  

 

NS-EN ISO 13786:2007 Bygningskomponenters termiske egenskap, Beregningsmetode 

Standarden gir grunnlaget for beregninger av bygningers termiske egenskaper. Den er utarbeidet 

som et oppsett for å beregne den samlede energilagringen ved ulik materialbruk. Den beskriver 

komponentenes termiske mønster gjennom dynamiske beregninger ved ulike grensebetingelser, som 

varmestrøm og temperaturforandringer for begge sider av konstruksjonen. I standarden er det mulig 

å definere varmelagringen til spesifikke bygningskomponenter. 

 

NS-EN 13831 Varmesystemer i bygninger, Metode for beregning av dimensjonerende effektbehov 

Denne standarden angir metoder for beregning av dimensjonerende varmetap og det nødvendige 

effektbehov for grunnleggende tilfeller under de dimensjonerende inne- og utetemperaturene.  

 

NS-EN ISO 6946:2007 Varmemotstand og varmegjennomgang, Beregningsmetode  

Standarden setter grunnlaget for beregning av varmemotstand og varmegjennomgang. For oppgaven 

er den benyttet til å beregne varmegjennomgang i forbindelse med bygningskomponenter som vegg, 

tak, gulv og dør/vindu.  

 

Europeisk teknisk godkjenning 

En europeisk teknisk godkjenning er en bekreftelse fra et lands nasjonale godkjennelsesorgan på at 

et byggeprodukt holder gitte internasjonale tekniske spesifikasjoner. For produkter som ikke blir 

dekket av en EN-standard, kan godkjennelse gjøres ved hjelp av en ETA5. Dokumentasjon av 

produktegenskaper omfatter de egenskaper som er relevante i forhold til grunnleggende 

funksjonskrav til bygningskonstruksjoner. For massivtreelementer er de viktigste kravene bæreevne, 

og sikkerhet i bruk og ved brann. Basert på ETA-godkjennelsen kan det søkes om CE-sertifisering6 av 

produktet. CE-merking gjør at leverandøren får tilgang til det europeiske markedet, at innkjøper har 

en sikkerhet på at produktet holder de gitte spesifikasjonene og at produksjonen har en regelmessig 

kvalitetskontroll [11]. I denne oppgaven har vi benyttet oss av KLH sin ETA-godkjennelse for å finne 

massivtreelementenes tekniske egenskaper og styrker [12]. 

 

                                                             

5 European Technical Approval 

6 Conformité Européenne (den europeiske samsvarskomiteen) 
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SINTEF Byggforsk 

SINTEF Byggforsk er en forskningsinstitusjon som tilbyr standardiserte løsninger for utfordringer i 

byggebransjen. For å heve kvaliteten i bransjen tilbyr SINTEF Byggforsk en kunnskapssystemdatabase 

med over 700 anvisninger for prosjektering, utførelse og forvaltning av bygninger [13]. De leverer 

også enkle beregningsverktøy og værdata. 

 

Metrologisk Institutt 

Metrologisk institutt er et norsk statlig forvaltningsorgan med ansvar for den 

offentlige meteorologiske tjenesten for sivile og militære formål. I rapporten er værdata hentet fra 

meteorologisk institutt for nøyaktige og sammenlignbare tall.  

 

6.1.2 Programvare 

 

Microsoft Excel 

Programmet er basert på regneark hvor man utfører beregninger, ofte i form av matematiske 

problemer, analyserer informasjon, behandler lister og talldata. Programmet har 

avanserte matematiske funksjoner, og har formler og funksjoner inkludert. Programmet brukes til å 

produsere grafikk, diagrammer og statistikk som forenkler arbeidet. I rapporten er Excel benyttet til å 

utarbeide regneark for dimensjoneringsarbeid, energiberegninger og byggetekniske detaljer. 

 

AutoCAD 

AutoCAD er et modelleringsprogram for 2D- og 3D-modelleringer. Programmet er benyttet til å tegne 

detaljer av konstruksjonsoppbygningen.  

 

ArchiCAD 

ArchiCAD er et 3D-modelleringsprogram. Det er benyttet til å tegne tomannsboligen for å få et 

helhetlig perspektiv over både området og bygningen.  

 

Robot Structural Analysis 

Robot Structural Analysis er et program for dimensjonering av konstruksjoner. Dette er et 3D-

program hvor konstruksjoner blir modellert, laster blir påført og verifikasjoner opp mot gjeldende 

standarder blir gjennomført.  
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SIMIEN 

SIMIEN kan etter utfyllelse av sentrale data ta for seg en energisimulering over et år. Programmet ble 

benyttet til å sammenligne resultatene fra håndberegningene.  SIMIEN bruker dynamisk 

beregningsmetode og er veldig nøyaktig i forhold til driftstid, horisont fra fasade7, sollys og andre 

klimarelaterte faktorer.  

 

KLH-designer 

KLH-designer er KLH Massivholtz sitt eget program som benyttes for å beskrive egenskapene til 

massivtreelementene de leverer. Programmet er i rapporten benyttet til å finne stivhets-, fasthets- 

og brannegenskaper. 

 

HTflux 

HTflux er et program for kalkulasjon av bygningselementers termiske effektivitet og 

vanndampsimulering ved temperaturforandringer. Programmet bygger på de samme kalkulasjonene 

som NS-EN-ISO 13786 beskriver. HTflux gir et visuelt bilde og informasjon om hvordan den termiske 

varmen varierer i en døgnsyklus, og er den forbindelse benyttet i denne rapporten.  

 

6.1.3 Tegning 

 

Skissering 

Skissering er en enkel og grei metode for fremstilling av eksempeltegninger og detaljer. Det er en lite 

detaljert metode, som kun viser et forslag og ikke detaljerte mål og utførelser. Skissering er fornuftig 

å benytte som en oversiktlig rask tegning, gjerne som et utgangspunkt til hvordan en datategnet 

tegning skal være. Dersom det er usikkerhet rundt hva som skal tegnes er det en effektiv måte å 

sette i gang prosessen ved å skissere opp ulike forslag.  

 

Datategninger 

Tomannsboligen er tegnet i ArchiCAD og detaljtegninger er hovedsakelig tegnet i AutoCAD. 

Programmene er nærmere beskrevet i kapittel 6.1.2 Programvare. 

 

 

 

                                                             

7 Sollys som blir skjermet av horisonten mot hver fasade, sett fra fasaden. 
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6.1.4 Beregning 

Håndberegning 

Mange av utregningene er beregnet for hånd. Dette er en svært nøyaktig metode, men tar lenger tid 

enn utregninger ved bruk av dataverktøy. Ved handberegninger er det enkelt å holde kontroll på 

verdier benyttet i beregningene. Handberegninger stiller høye krav til forståelse, og brukes derfor 

ofte i læresituasjoner. I denne rapporten er handberegninger, i samarbeid med regneprogrammet 

Excel, den foretrukne metoden for beregninger. 

 

Dimensjoneringsberegning  

Det ble besluttet å se på dimensjoneringen av huset på et globalt nivå. Dette vil gi en mer realistisk 

lastfordeling mellom elementene enn alternativet som ser på hvert enkelt element. Ved å betrakte 

hele bæresystemet under ett, vil kompleksiteten i lastfordelingene bli så høy at handberegninger blir 

for avansert. Derfor er det benyttet ulike databeregningsprogrammer. Det er foretatt manuelle 

beregninger for å kontrollere programmene. De manuelle metodene skiller seg noe fra metodene 

programmene benytter. Dette kan føre til små avvik, men vil gi en god indikasjon på om resultatet er 

korrekt.  

For å kontrollere og øke forståelsen for styrkeegenskapene gitt i KLH-designer, er det valgt å bruke 

skjæranalogimetoden for å verifisere bøyestivheten til elementene. KLH-designer bruker ϒ-metoden 

til å regne ut styrkeegenskapene. Fordelen med skjæranalogimetoden er at denne vil gi et mer 

korrekt resultat ved store forhold mellom spennvidden og tykkelse på elementene (L/t ≥ 25). 

Metoden står nærmere beskrevet i kapittel 6.2.5 beregningsteori. ϒ-metoden står beskrevet i Annex 

B til EC 5 og gir et resultat som harmoniserer bedre med oppbygningen til de vanligste dimensjon-

eringsprogrammene. 

 

Energiberegning 

Energiberegningene er i hovedsak regnet ut for hånd og ved hjelp av beregningsprogrammet Excel. 

Det er utført en SIMIEN-beregning for å kunne sammenligne håndberegningene med 

databeregningene. Energiberegningene avhenger av ulike bygningskomponenter og deres tekniske 

funksjoner. Det er derfor tegnet og beregnet egne oppbygninger av konstruksjonselementer for å få 

nøyaktige tall, og ikke tall fra standardtabeller.  

Ved beregning av oppvarmingsbehov er det tre alternative metoder som er definert i NS 3031:  

 Stasjonær metode (månedsberegning) 

 Dynamisk metode (forenklet timeberegning) 

 Dynamisk metode (detaljerte validerte beregningsprogrammer) 

Grunnlaget for valg av beregningsmetode avhenger i hovedsak av brukstype8 og formålet med 

energiberegningen.  

                                                             

8 kategori av boliger eller yrkesbygg. 
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Månedsberegning er en tilfredsstillende nok beregningsmetode dersom det er en enkel bygning [14] 

uten kjølesystem og med normalt glassareal i fasaden. Med en enkel bygning menes en bygning med 

liten grad av dynamiske påvirkninger.  

Forenklet timeberegning og detaljerte validerte beregningsprogrammer er en nøyaktig 

beregningsmetode hvor bygninger har varierte tilskudd, store glassarealer og gjerne styringssystemer 

for solskjerming, lys og utstyr.  Det er optimalt å bruke dataprogrammer ved dynamisk metode, for 

eksempel SIMIEN. Dette er et energiberegningsprogram som er veldig nøyaktig, og kan dimensjonere 

bygninger etter TEK 10- og passivhusstandard.  

For beregning av termisk varmelagring er det benyttet både håndberegning og dataprogrammet 

HTflux. Dette for å kunne sammenligne svarene opp mot hverandre, men også for å kunne få et 

bedre innsyn i hvordan den termiske varmelagringen fungerer i en konstruksjon eller i et materiale.  

 

6.2 Teori 

 

Teori er et system av læresetninger innenfor et fagområde som analyserer, forklarer, beskriver fagets 

fenomener og danner forståelsesrammer. Da oppgaven er inndelt i to fagområder blir det presentert 

teori fra de to ulike delene. Teorien som presenteres er viktig for å forstå de ingeniørfaglige 

beregningene og analysene som blir gjort i oppgaven. 

 

I denne rapporten vil alle referanser satt i kursiv, være referanser knyttet til rapporten eller dens 

vedlegg.  

 

6.2.1 Klimaskjermoppbygning 

 

Klimaskjerm 

Klimaskjermen har stor innvirkning på en bygnings energiforbruk, innemiljø og levetiden på 

konstruksjonen. En klimaskjerm er byggekomponentene som skiller innerside mot ytterside. 

Hovedoppgaven til klimaskallet er å hindre vanninntrenging, og for å kontrollere varme-, luft- og 

fuktstrømning [14]. Rørgjennomføringer i konstruksjonen er viktig at tettes for å unngå 

radonlekkasjer og andre luftlekkasjer. 

I Norge er det anbefalt å beskytte massivtreelementene med en klimaskjerm, slik at elementene er 

beskyttet mot sol, vær og vind. Det er vanlig å plassere massivtreelementet mot varm side med 

isolasjon, lufting og værhud mot kald side. Harde isolasjonsplater legges kontinuerlig som resulterer i 

en svært god kuldebroverdi. Utenpå legges værhud som for eksempel trepanel, trespon, glass eller 

tegl [14] [15]. Se Figur 6-1. 
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Figur 6-1 Massivtrevegg med isolasjon og værhud [16].  

 

Jordtrykk og tele 

Det kalde klimaet som foreligger i Troms fylke har stor betydning for frost og tele.  

Tele er frossen jord i grunnen. Kulden i luften over et lengre tidsrom avgjør hvor langt ned jorden er 

frossen. Dersom grunnen er dekket av snø, isolerer dette grunnen og hindrer frosten å sette seg 

lenger ned i jorden. Dersom det ikke er dekket med snø, men luften er under frysepunktet, fortsetter 

telen nedover i grunnen. Tele kan føre til utvidelse av grunnen og konstruksjonen vil da kunne bli 

utsatt for høy risiko. 

En annen risiko for konstruksjonen mot grunnen er jordtrykk. Jordtrykk er trykket den inntilfylte 

jorden gir på veggen. Trykket avhenger av hvilke jordmasser som presser mot veggen. God drenering 

hindrer frostsprengning og utelukker da store bevegelser i jordmassen.  

 

Fundament  

Et fundament er en bærende konstruksjon som tar opp krefter fra bygget, og fordeler de videre ned i 

grunnen. Fundament ble tidligere fremstilt som et plasstøpt betongfundament, men dette har 

forbedret seg til isolerte fundamenteringsblokker. Betongbruken og CO2-utslippet, vil reduseres ved 

fremstilling av betong. Dette er sentralt ved dimensjonering av et energieffektivt bygg. For å kunne 

tilfredstille krav til U-verdi og andre viktige tekniske krav er det nødvendig med tilstrekkelig isolasjon. 

Kombinasjonen mellom en isolert fundamentblokk og tilhørende betong, gjør at tekniske krav og 

bæreegenskaper tilfredsstilles.  

På grunn av det arktiske klimaet er det viktig å sikre tomannsboligen mot tele. Dette kan gjøres ved 

hjelp av et sålefundament. Et sålefundament er en bredere isolert fundamentblokk som opptrer 

under det tiltenkte fundamentet. Dette er en blokk som er fullisolert og hindrer telen i å føres under 

konstruksjonen.  
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Vegg- og gulv mot grunn 

Vegg- og gulv mot grunn, har i oppgave å isolere bygget mot kulden fra grunnen. Vegg mot grunn kan 

bygges opp på samme måte som et fundament. Oppbygningen avhenger av høyden på etterfyllingen, 

og etter hvor stort jordtrykk det er grunnen. Vegg mot grunn er ofte utsatt for fukt. Derfor er det 

viktig med tilstrekkelig drenering av fukt og vannmasser. For tomannsboligen er det 2400mm høy 

etterfylling.  

Dersom det er vindu i veggen, er det nødvendig med lysgrav9. SINTEF Byggforsk stiller egne krav og 

bestemmelser for størrelsen og utførelsen av lysgraven [17].  

Gulv mot grunn er ofte bygget opp med isopor og tilhørende plasstøpt betongdekke. På grunn av 

CO2 utslippet ved fremstilling av betong, vil det analyseres andre oppbygninger av gulv mot grunn. 

Det er viktig for gulvkonstruksjonen å ha tilstrekkelig med sikring mot radon10, og å redusere 

varmetapet mest mulig.  

 

Vegg og vindu 

Veggens oppgave er å føre kreftene fra taket ned til fundamentet. Den skal også isolere bygget mot 

omgivelsenes klimapåkjenninger. På grunn av klimaendringer er det viktig for veggkonstruksjonen å 

isolere for kulde, og mot varme. Massivtre skal stå for bæringen i veggkonstruksjonen. Det er da 

naturlig å ha utenpåliggende isolasjon for å beholde massivtreets utsende synlig på innsiden.  

Vindu i veggkonstruksjonen er en viktig kilde til solenergitilskudd. Plassering og størrelsen til 

vinduene er avgjørende for effektiviteten av tilskuddet. Vinduets tekniske egenskaper bestemmes 

etter nivå av energieffektivt bygg, av de ulike standardene. For tomannsboligen er det nødvendig 

med meget godt isolerte vinduer for å kunne tilfredsstille passivhusstandarden. Vindu er det 

bygningselementet som har dårligst U-verdi for konstruksjonen. Derfor er vindusarealet for bygget 

den mest utslagsgivende faktoren for varmetapet.   

 

Tak 

Takets oppgave er å overføre vind-, snø-, og egenlaster ned i veggen. Taket skal ha 

hovedkonstruksjon i massivtre. Takets oppgave er å isolere bygget mot omgivelsenes 

klimapåkjenninger. Størrelsen på massivtreelementene i takkonstruksjonen bestemmes etter 

størrelsen av lastene og lengden elementet må være.  

 

 

 

                                                             

9 Utgravet område i grunnen rundt vinduet, for å slippe inn lys og tilfredsstille krav om rømningsvei.  

10 Radon er radioaktive gasser som opptrer i grunnen, som må unngås [11]. 
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6.2.2 Massivtre 

 

Massivtreelementer har sin opprinnelse fra Canada på midten av 1970-tallet hvor landet hadde store 

behov for etablering og rehabilitering av broer. Rundt 1990 begynte man i Mellom-Europa å se på 

muligheten til å bruke bygningselementer i massivtre i boliger, samt i større konstruksjoner [16]. I 

dag er bygging med massivtre en anerkjent metode og det drives mye forsknings og utviklingsarbeid 

for å bedre kunnskapen og interessen for byggemetoden. 

 

Elementtyper 

Massivtreelementer kommer i flere varianter hvor det skilles mellom hvordan trevirket er orientert i 

elementet, vist i Figur 6-2. 

  

Figur 6-2 Massivtreelementtyper. A: Hulromselement, B: Kantstilt element, C: Krysslagt element. [Illustrasjon: Treteknisk] 

[19] 

Valg av elementyper varierer fra land til land og med faktorer som produksjonsfasiliteter, kvalitet på 

råmaterialer og bruksområder. I Norge er det krysslagte elementer som blir mest brukt [16].  

 

Krysslagte elementer 

Krysslagte elementer er elementer i massivtre som er bygd opp av flere lamellsjikt som ligger over 

hverandre. Det er en 45 eller 90 graders vinkel mellom sjiktene. I krysslagte elementer benyttes 

trevirke av høy kvalitet i de ytterste sjiktene for å oppnå ønskede spennvidder og pene overflater. I 

innersjiktene kan lavkvalitetsvirke anvendes.  Det er fordi lamellene er sammensatt med hverandre, 

og på den måten vil styrkereduserende virkesegenskaper på et sted i en lamell bli oppveid av 

nabolameller. Videre vil de største delene av innersjiktene bli dekket av yttersjiktene, slik at 

ujevnheter i overflaten ikke synes [19] [16].  

Krysslagte elementer kan bygges opp med så mange sjikt som nødvendig. Det er mest vanlig at et 

element inneholder mellom 3 og 9 sjikt. Tykkelsen på sjiktene kan variere ut i fra elementets funksjon 

og krav til belastning, brannmotstand, lyd, vibrasjon, stivhet samt varmegjennomgangsmotstand. 

Elementene kan fungere som en skive eller plate med bæring i en eller to retninger [14].  
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Figur 6-3 Krysslagt element sammenføyd med lim, og krysslagt element sammenføyd med tredybler. [Illustrasjon: 

Treteknisk] [16] 

Krysslagte dekker sammenføyd av lim, med sjikt på 90 grader i forhold til hverandre, fungerer 

spesielt godt som elementtype. KLH Massivholz er den ledende produsenten av massivtreelementer i 

Europa, og bruker hovedsakelig krysslagte elementer sammenføyd av lim i sin produksjon [16] [19]. 

KLH sine massivtreelmeneter er benyttet i denne rapporten.  

 

Produksjon 

Massivtreelementer er et prefabrikkert produkt og produseres på fabrikker. I realiteten er det 

håndtering og transport som setter begrenser for hvor store elementer som kan fabrikkeres [18].  

 

Montasje 

Massivtreelementene leveres i ferdig tilpasset på byggeplass hvilket gjør at monteringen blir enkel og 

rask. Elementene heises på plass med en mobilkran til moduler eller større seksjoner, før hele 

konstruksjonen til slutt er komplett. Det finnes flere løsninger for sammenføying av elementene, 

men hovedprinsipper går ut på å bruke selvborende skruer. Det benyttes vinkelbeslag av stål for å 

sammenføye veggelementene med fundamentet [20]. Se Figur 6-4 for illustrasjon for sammenføying 

av massivtreelementer. 

 

Figur 6-4 Massivtreelement festet til dekket, og massivtreelementetasjeskille [Egenprodusert] 
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6.2.3 Statikk og bæreevne 

 

Massivtreelementer har gode styrke- og stivhetsegenskaper. Elementene kan ta opp krefter både i og 

vinkelrett på planet. Belastninger vinkelrett på elementplanet er typisk en etasjeskiller med jevnt 

fordelt nyttelast på elementet. Belastningene må sjekkes mot deformasjoner, vibrasjoner, moment- 

og skjærbelastninger. Den andre typen belastning er belastning i elementplanet. Eksempelvis punkt- 

eller linjelast som belaster en veggskive. For belastninger i elementplanet må trykk, strekk, 

deformasjon og skjærkontroller utføres [21]. 

 

Styrke og stivhet 

Ved beregning av styrke- og stivhetsegenskaper til et massivtreelement, er bøyestivheten11en 

avgjørende faktor. Massivtreelementer har ulik E-modul12 i ulike sjikt. Tverrgående sjikt har rundt 3% 

av E-modulen til sjikt i hovedretningen. Dette kommer av trevirkets lave E-modul vinkelrett på 

fiberretningen. 

Arealtreghetsmomentet13 er den andre delen av bøyestivheten. Arealtreghetsmomentet avhenger av 

størrelsen på elementet, hvor avstanden fra elementets tyngdepunktsakse til hvert enkelt sjikts 

tyngdepunkt er viktig [14].  

For å finne den samlede bøyestivheten til elementet må sjiktenes ulike E-modul, størrelse og 

plassering kombineres. Det er normalt å gjøre en forenkling hvor E-modulen settes lik for hele 

elementet, og et effektivt arealtreghetsmoment14 beregnes. Det finnes midlertid flere metoder for 

slik beregning. Ved handberegninger kan skjæranalogimetoden presentert i kapittel 6.2.5 benyttes.  

 

Rulleskjær og skjærdeformasjoner 

Rulleskjær er en form for skjærbelastning som ofte er dimensjonerende i krysslagte 

massivtreelementer. Rulleskjærmodulen utgjør omtrent 10% av skjærmodulen til et homogent 

tverrsnitt av samme kvalitet. Dette fører til at rulleskjærmodulen er et svakt punkt i elementet. 

Rulleskjærbelastninger er skjærbelastninger som opptrer vinkelrett på fiberretningen til lamellene. 

Ved overskridelse av rulleskjærmodulen vil de tverrgående lamellene rulle ut og forårsake 

deformasjoner lokalt i elementet, Figur 6-5 [22]. 

                                                             

11 E-modul multiplisert med arealtreghetsmoment [  ]. 

12 Elastisitetsmodul, forholdet mellom fasthet og forlengelse i et materiale [ ]. 

13 Arealtreghetsmoment [ ]. 

14 Effektivt arealtreghetsmoment [ 𝑒𝑓𝑓] 
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Figur 6-5 Skjærdeformasjoner som følger av overskridelse av rulleskjærmodulen [22] 

 

De tverrgående lamellene vil fungere som avstandsklosser og påvirkes kun av skjærkrefter på tvers av 

fiberretningen. Kreftene som forårsaker rulleskjær vil da opptre mellom årringene i trevirket og kan 

føre til vridning av lamellene, Figur 6-6.    

 

Figur 6-6 Lokal vridning av tverrgående lamell [22] 

Størrelsen på rulleskjærmodulen er avhengig av densitet og fasthetsklasse. Det er likevel lamellenes 

forhold mellom bredde og tykkelse som er av størst betydning. En får lavest rulleskjærmodul ved et 

forhold på 1:1. Ved økende forhold vil en få høyere rulleskjærmodul, og dermed lavere 

rulleskjærdeformasjoner. KLH Massivholz har derfor satt ett minimumstall på 4:1 for forholdet 

mellom bredde og tykkelse på lamellene. På grunn av massivtreets lave rulleskjærmodul, vil den 

totale skjærdeformasjonen være større for massivtreelementer enn for vanlig trevirke.  

For et gulvelement som går over ett spenn, kan skjærdeformasjonene utgjøre 90% av de totale 

deformasjonene. Dette gjelder hvis forholdet mellom spennvidde (L) og høyde (h) på elementet er 

L/h=2,5. Er forholdet derimot L/h=30, vil skjærdeformasjonene utgjøre under 10% av de totale 

deformasjonene. 

 

Utkraginger 

En av fordelene til massivtreelementer er muligheten til utkragninger. Dette gir arkitektene stor 

frihet når designet skal avgjøres. Det blir som oftest ikke behov for søyler eller dragere under en 

utkraget etasje. Utkragningen blir løst ved at veggskiven i etasjen som blir utkraget fungerer som en 

høy bjelke, Figur 6-7. Etasjeskillerelementene blir festet opp i veggskiven, og bæres derfor som et 

vanlig dekkeelement. 
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Figur 6-7 Utkragning av massivtre [24] 

Ved store utkragninger er det vanlig å snu sterkeste retning til den utkragete skiven. Det medfører at 

ytterste sjikt får fiberretning horisontalt, og dermed øker muligheten for utkragningslengden. Ved å 

plassere åpninger i endeveggen reduseres utkragningslengden. Det samme gjelder ved åpninger i 

utkragningsskiven, hvor verste plassering av åpningen er rett over endeveggen i etasjen under [23]. 

 

6.2.4 Laster 

 

På hvert element virker det krefter. Kreftene kan virke i alle retninger og opptre som punkt-, linje- og 

jevnt fordelte krefter. I mekanikken er det normalt å kalle disse kreftene for laster. EC 1 beskriver 

hvordan en skal finne egenlaster til en konstruksjon, og hvordan påførte laster skal beregnes. 

Det skilles mellom 3 typer laster: 

 Permanente laster: laster som forventes å være konstante, slik som egenlaster til både 

bærende og ikke bærende deler av bygningen. 

 

 Variable laster: laster som varierer i styrke og intensitet med tiden. Nyttelaster, vindlaster og 

snølaster er slike variable laster. Disse lastene kan variere og beliggenheten til bygget er her 

av stor betydning.  
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 Ulykkeslaster: laster som oppstår ved ulykker. Dette kan være brann, jordskjelv eller 

påkjørsler. I denne rapporten er det kun tatt hensyn til brann. 

 

Grensetilstander 

For å unngå brudd i konstruksjoner opererer den europeiske standarden med ulike grensetilstander. 

Disse er laget for å gi en ekstra sikkerhet mot feil i beregningene av laster.  

 Bruddgrensetilstanden (ULS). For å unngå brudd eller store tøyninger i konstruksjonen 

dimensjonerer vi etter denne grensetilstanden. Her finner vi konstruksjonens maksimale 

bæreevne uten fare for brudd, slik at sikkerheten til brukere av konstruksjonen er 

opprettholdt.  

 

 Bruksgrensetilstanden (SLS). Dimensjonering av konstruksjonen knyttet til normalt bruk. 

Denne tilstanden er knyttet til nedbøyning, vibrasjoner og ubehagelige svingninger. 

 

Lastkombinasjoner 

For å ta høyde for de ulike lastene samt hvilken påvirkning de har på konstruksjonen, kombineres 

lastene med en partiellfaktor (ϒ) og en reduksjonsfaktor (Ψ). Dette blir gjort for å få en 

dimensjonerende verdi. EC 0 gir føringer for hvordan de ulike lastene skal kombineres. 

Grensetilstand og lasttype avgjør verdien på partiellfaktoren. Lastkombinasjonene angis i Formel 6-1 

Lastkombinasjonsformel fra EC 0 . 

∑𝛾𝐺  𝑗 ∗ 𝐺𝑘 𝑗 + 𝛾 ∗  + 𝛾𝑄   ∗  𝑘  +∑𝛾𝑄   ∗ 𝜓0  ∗  𝑘  
 > 𝑗≥ 

 

Formel 6-1 Lastkombinasjonsformel fra EC 0 [10] 

 

6.2.5 Beregning av massivtre 

 

Skjæranalogimetoden 

Skjæranalogimetoden tar hensyn til forskjellen i E-modul og skjærmodul til de ulike sjikt i et element. 

Metoden går ut på at en deler opp massivtreelementet i to bjelker, A og B som er forbundet med 

uendelig stive staver. Elementets stivhetegenskaper tildeles da de to bjelkene. Bjelke A får summen 

av hvert enkelt sjikts bøyestivhet og en uendelig stor skjærstivhet. 

 (  )𝐴 =
𝑏

12
∑  ∗   

 

 

 

 

Formel 6-2 Bøyestivhet bjelke A [14] 
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Bjelke B får summen av steinerandelen til sjiktene, det vil si den ekstra bøye og skjærstivheten 

elementet får på grunn av samvirket til de ulike sjiktene. Avstanden fra hvert enkelt sjikt til 

elementets tyngdepunkt har stor betydning.  

(EI)B = b∑Ei ∗ di ∗ zi
 

n

 

 

Formel 6-3 Bøyestivhet bjelke B [14] 

 

Bøyestivhet er definert som elementets arealtreghetsmoment multiplisert med elementets E-modul. 

Summen av bøyestivheten til bjelke A og bjelke B gir elementets samlede bøyestivhet.  

(EI)eff = (EI)A + (EI)B  

Formel 6-4 Total bøyestivhet for elementet [14] 

 

Det effektive arealtreghetsmomentet finner man ved å dividere den effektive bøyestivheten med E--

modulen til et tilsvarende homogent tverrsnitt [14]. 

    =
(EI)eff

Ei
 

Formel 6-5 Effektivt arealtreghetsmoment [14] 

 

Statisk bestemte konstruksjoner 

For enkle statisk bestemt bjelker med 2 opplagerkrefter er det utarbeidet generelle formler for å 

beregne moment, skjær og nedbøyning i konstruksjonen. Dette er en veldig nøyaktig metode som 

egner seg godt til håndberegninger av konstruksjoner. Figur 6-8 viser en jevnt fordelt last med fritt 

opplagt bjelke.  

 

Figur 6-8 Formler for fritt opplagt bjelke. [24] 
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Fine Elements-analyse 

Fine Elements-analyse er en lineær elastisk metode hvor en baserer seg på enhetsforskyvninger av 

punkter, kalt noder. Metoden går ut på at elementet deles opp i flere noder med tilhørende 

frihetsgrader. Det medfører at store kompliserte former og geometrier deles opp i mindre deler, som 

lettere lar seg analysere. Noder som ligger ved siden av hverandre kobles sammen til et nett av 

noder, kalt mesh. Fine Elements-analyse er en matematisk tilnærming hvor det benyttes partielle 

differensiallikninger til å komme frem til en tilnærmet korrekt verdi. Desto flere noder elementet 

deles opp i, jo mer korrekt vil denne tilnærmingen bli. På grunn av antall likninger en får ved detaljert 

analyse av elementer, benyttes utelukkende dataprogrammer til FE-analyser.  

 

Robot Structural Analysis  

Styrkeegenskapene til massivtre ligger ikke inne i programmet. Derfor må det legges inn 

stivhetsmatriser manuelt for hvert element i Robot Structural Analysis. Ved hjelp av FE-analyse kan 

en finne spenninger og krefter i elementet.  

Fordelen med å legge hvert element manuelt inn i programmet, er at en har full oversikt over hvilke 

verdier som blir tatt med for de ulike elementene. Denne metoden gjør det mulig å analysere globale 

virkninger på hele bærekonstruksjonen.  

En svakhet er at programmet ikke kan analyseres spenninger i og mellom hvert sjikt i elementet. Det 

klarer kun å analysere spenninger på hver ytterkant, samt midt i elementet. Dette er de absolutte 

maksimalspenningene, som blir benyttet videre i rapporten.  

 

Stivhetsmatrise 

En stivhetsmatrise beskriver egenskapene til et materiale. Tre er et materiale med forskjellige 

styrkeegenskaper i tre ulike retninger; i fiberretningen, på tvers av fiberretningen og vinkelrett ut fra 

planet. Ved hjelp av en stivhetsmatrise vil disse egenskapene bli beskrevet og lagt inn i RSA. 

Stivhetsmatrisen blir hentet fra programmet KLH-designer. Her er det ulike alternativer for 

overflatekvaliteten til elementene. Byggherren ønsker å ha synlige massivtreoverflater på vegger og 

tak. Derfor benyttes overflatealternativet DVQ15. Alternativene TT16 og TL17 er også av betydning. TT-

elementer er bygget opp av sjikt for å kunne ta opp store krefter i elementplanet. TL-elementer er 

bygget opp for å kunne klare store krefter vinkelrett på planet. 

 Ved hjelp av tre matriser vil elementets samlede ortotropiske egenskaper bli beskrevet:  

 Membranstivhetsmatrisen (D)  

 Bøyestivhetsmatrisen (K) 

 Skjærstivhetsmatrisen (H) 

                                                             

15 Domestic Visibel Quality 

16 Elementer som oftest benyttes til vegger, hvor de ytterste lamellene blir stående 

17 Elementer som benyttes til plater og dekker 
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𝐷   = [

𝐷    𝐷    0

0 𝐷    0

0 𝐷    𝐷    

] 

    = [

          0

0      0

0           

] 

𝐻   = [
𝐻  0
0 𝐻  

] 

 

KLH-designer angir matrisene som vist på Figur 6-9. Til venstre er den generelle matrisen med 

referansenummer fra D11 til D88. Til høyre vises stivhetsverdiene til et 182mm TL-gulvelement med 

fem sjikt. 

 

Figur 6-9 Stivhetsmatrise [KLH-designer] 

 

Bøyestivhetsmatrisen K har benevningen kNm. Membranstivhetsmatrisen D og 

skjærstivhetsmatrisen H har benevningen kN/m. Ved innsetting av KLH-designer sine 

referansenummer blir matrisene slik: 

𝐷   = [
𝐷66 0 0
0 𝐷77 0
0 0 𝐷88

] 

    = [
𝐷11 0 0
0 𝐷22 0
0 0 𝐷33

] 

𝐻   = [𝐷44 0
0 𝐷55

] 
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I RSA velges «thickness» og ortotropiske egenskaper for å legge inn verdiene fra KLH-designer, Figur 

6-10. 

 

Figur 6-10 Stivhetsmatriseinnseting i RSA [RSA] 

 

Definisjon av sterk akse 

Massivtreelementene kan bære laster i begge elementretningene, men har som nevnt en retning 

som er sterkest. Den sterkeste retningen ligger alltid parallelt med fiberretningen til de ytterste 

sjiktene. For å få egenskapene til den sterkeste retningen til å bli modellert riktig i RSA, er det viktig å 

ha god kontroll på de ulike koordinatsystemene. KLH-designer jobber med et koordinatsystem hvor 

den sterkeste aksen blir definert som x. 

 

Figur 6-11 Akseretning fra KLH-designer [12] 
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RSA definerer et lokalt og et globalt koordinatsystem. Det lokale systemet definerer retningen til 

hvert enkelt element og harmoniserer med retningene i KLH-designer. Det globale 

koordinatsystemet er overordnet for hele modellen. Her er det standard å definere global-Z som 

vertikalretning.  

Når stivhetsmatrisene for hvert element legges inn er det viktig å definere hovedortotropisk-retning. 

For elementer som skal stå i global X-retning må hovedortotropisk-retning settes til x, og tilsvarende 

for y. Det vil si at for hver elementdimensjon må det legges inn to materialer. For standard 

veggelementer uten store utkragninger kommer de største lastene vertikalt. Følgende definisjoner 

for krefter fremkommer i RSA: 

Nxx= aksialkraft i vertikalretning (lokal x global Z-retning). 

Nyy = aksialkraft i horisontalretning (lokal y global X og Y, avhenger av himmelretning på veggen). 

Nxy = skiveskjærkraft (lokalt xy-planet). 

Wnorm =utbøying (lokal z global X og Y, avhenger av himmelretning på veggen). 

 

Branndimensjonering 

Bygninger branndimensjoneres ut i fra risikoklasser som er knyttet til risikoen for fare for liv og helse, 

og rangeres fra 1-6, hvor 6 er den strengeste klassen. Boligbygg blir typisk plassert i risikoklasse 4 

[26]. 

Branndimensjonering av massivtrekonstruksjoner gjøres normalt på to måter: 

 Dimensjonering på elementnivå 

 Dimensjonering på globalt nivå 

Den branntekniske dimensjoneringen av bærende og brannskillende massivtrekonstruksjoner utføres 

ofte på elementnivå. Det vil si at man betrakter hver bygningsdel for seg selv. Ved å se på hele det 

globale bæresystemet, kan lastene ofte omfordeles når en eller flere deler oppnår 

bruddgrensetilfelle [26]. 

Tre er et brennbart materiale som brenner forutsigbart. Ved et brannforløp kan man ved å 

multiplisere forkullingshastigheten18 med tiden brannbelastningen pågår, finne det gjenværende 

tverrsnittet. Ved forenklet beregning kan en anta at resttversnittet opprettholder stivhet- og 

fasthetsegenskapene. Resttverrsnittet opprettholder dermed stabiliteten og bæring i bygget. 

Massivtre består av flere krysslagte sjikt. En reduksjon av ytterste sjikt kan ha stor betydning for den 

totale bæreevnen til elementet, siden ytterste sjikt utgjør en stor andel av den totale bøyestivheten. 

Ved en brannpåkjenning på den ene siden vil nøytralasken til elementet forandre seg.  

EC 5 del 1-2 angir en reduksjonsfaktor, ηfl, for lastvirkninger ved brannforløp, Formel 6-6. Dette er en 

faktor som skal multipliseres med lastvirkningen ved normaltemperatur, for å finne lastvirkningen 

ved dimensjonering i et brannforløp. 

                                                             

18 Antall millimeter av massivtreet som forkuller per minutt[    𝑖𝑛]. 
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𝜂  =
𝐺𝑘 +𝜓  ∗  𝑘  

𝛾𝐺 ∗ 𝐺𝑘 + 𝛾𝑄  ∗  𝑘  
 

Formel 6-6 Reduksjonsfaktor ved brannforløp [27]  

 

Selve dimensjoneringen utføres på normal måte med kontroller for moment-, skjær- og 

membranbelastninger. Membranbelastninger må kontrolleres ekstra med tanke på plateelementer, 

siden de ytterste sjiktene ofte kan være redusert [26]. 

 

6.2.6 Verifikasjonskontroll av massivtre 

 

I kapittel 6.2.6 og 6.2.7 er verifikasjonsmetodene, hvis ikke annet er kommentert, hentet fra KLH sin 

ETA-godkjenning. Disse er basert på kravene gitt i EC 5 [12]. For de dimensjonerende 

fasthetsegenskapene benyttes ϒm lik som for limtre. Det nasjonale tillegget til EC 5 angir der ϒm=1,15. 

 

Moment 

Momentsjekken må oppfylle følgende betingelse. 

𝜎   ≤ 𝑓   ∗ 𝑘    

Formel 6-7 Momentkontroll [12] 

Hvor: 

𝜎   =
𝑀  

    
∗
    

2
 

 𝑘    er en reduksjonsfaktor som tar hensyn til skader på lameller. Reduksjonsfaktoren i 

elementplanet bestemmes ut i fra antall sjikt og er gitt i tabellen under, Tabell 6-1 𝑘   . 

 

Tabell 6-1 𝑘𝑠𝑦𝑠 [12] 

For elementer som blir utsatt for kombinert trykk og moment, slik som skrålagte takelementer, må vi 

kontrollere for kombinasjonen av moment og trykk: 

(
𝜎   

𝑘    + 𝑓   

)

 

+ (
𝜎  0  

𝑘  𝑧 + 𝑓  0  
) ≤ 1 0 

Formel 6-8 Kombinert trykk og moment [28] 

Belastning vinkelrett på elementet Belastning i elementet

Bredde Antall sjikt

b n

b ≤ 200mm 1 0,90

200mm < b ≤ 1000mm 2 ≤ n < 5 1,00

1000mm < b ≤ 1600mm 5 ≤ n < 8 1,05

b > 1600mm n ≥ 8 1,10

Systemstyrkefaktor
𝑘   



6         TEORI OG METODE  UNIVERSITETET I AGDER 

50 

 

Skjær 

𝜏   ≤ 𝑓  𝑅   

Formel 6-9 Skjær vinkelrett på elementplanet [12] 

Hvor: 

𝜏   =
   ∗     

    ∗ 𝑏
 

𝑓  𝑅  = Dimensjonerende rulleskjærfasthet 

 

Nedbøyning 

Kravene til nedbøyning av en konstruksjon er satt både av estetiske hensyn, men også av fare for 

skader på konstruksjonen som følge av store forflytninger. EC 5 angir anbefalte grenseverdier for 

maksimal netto nedbøyning wnet,fin, Figur 6-12. I EC 5 er disse anbefalingene satt til mellom l/250 og 

l/350 for dekke på to opplager, og l/125 til l/175 for utkragede skiver. 

 

Figur 6-12 Definisjon av nedbøyning [28] 

KLH har satt sine egne krav for nedbøyning til å være l/400 for dekker og l/200 for utkragede skiver. 

Disse kravene tillater mindre nedbøyning enn anbefalingene og er dermed dimensjonerende for vegg 

og etasjeskiller. For takkonstruksjonen er det vanlig praksis å bruke l/300 som beskrevet i EC. 

 

Vibrasjoner 

Vibrasjoner i plateelementene fører ofte til ubehageligheter for brukerne, og stivheten til 

elementene er av stor betydning. Det første en må sjekke er om egenfrekvensen (f1) til platen er 

høyere enn 8Hz. Dersom den er det finnes det to betingelser som må oppfylles. Den første er kravet 

til maksimal nedbøyning ved å påføre en punktlast på 1kN på det mest ugunstige punktet på platen. 

𝑤

 
≤   

Formel 6-10 Vibrasjonskontroll, øyeblikksnedbøyning [28] 
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Hvor: 

a = maksimal nedbøyning (0,9mm ved normal stivhet) 

W = øyeblikksnedbøyning 

 

Det andre kravet er knyttet til platens evne til å dempe vibrasjoner. 

𝑣 ≤ 𝑏( 1∗𝜉  ) 

Formel 6-11 Vibrasjonsdemping [28] 

 

6.2.7 Verifikasjon for belastninger i elementplanet 

 

Belastninger i elementplanet vil gi spenninger både i fiberretningen og vinkelrett på fiberretningen. 

Trevirkets evne til å ta opp membrankrefter er mye større parallelt med fibrene enn vinkelrett på 

fibrene. Fasthetsklasse C24 har en trykkbestandighet i fiberretningen på 21N/mm2, mens verdien på 

tvers av fiberretningen er 2,5N/mm2. Siden de karakteristiske verdiene er mye større i fiberretningen 

enn på tvers av fiberretningen, neglisjeres tversgående sjikt. Kun sjikt som ligger i samme retning 

som belastningene opptrer inkluderes i Anet.  

For membrankrefter i planet har vi tre kontroller som må verifiseres: 

 Strekk i fiberretningen 

 Trykk i fiberretningen 

 Trykk vinkelrett på fiberretningen 

 

Strekk i fiberretningen 

Ved strekkrefter må følgende betingelse oppfylles: 

𝜎  0  ≤ 𝑓  0  ∗ 𝑘    

Formel 6-12 Strekk i fiberretningen [12] 

Hvor: 

𝜎  0  

{
  
 

  
 
   

𝐴      
𝑒  𝑒 

   

𝐴     

 

 

Trykk i fiberretningen 

Trykkrefter i elementplanet parallelt med fiberretningen skal oppfylle følgende: 
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𝜎  0  ≤ 𝑓  0  ∗ 𝑘    

Formel 6-13 Trykk i fiberretningen [12] 

Hvor 𝜎 0   skal bestemes med 𝐴      eller 𝐴     . 

 

Trykk vinkelrett på fiberretningen 

Trykkrefter vinkelrett på fiberretningen skal oppfylle betingelsen: 

𝜎  90  ≤ 𝑓  90  ∗ 𝑘  90 

Formel 6-14 Trykk vinkelrett på fiberretningen [12] 

Hvor: 

𝜎  90  =
   90  

𝐴  90
 

   90  = dimensjonerende trykklast vinkelrett på kontaktflaten. 

𝐴  90=kontaktareal, gitt fra figuren under, Figur 6-13. 

𝑘  90 = {
2 2 𝑓𝑜  𝑒𝑛 𝑒𝑜   𝑒  

3 0 𝑓𝑜   𝑖 𝑡𝑜   𝑒  
 

 

Figur 6-13 Bestemmelse av beff ved overgang gulv/vegg [12] 

 

Skjærkapasitet i elementplanet 

For å sjekke skjærkapasiteten i planet er det to kontroller som må verifiseres: 

 Skjærspenning i limfuge 

 Skjærspenning i lameller 
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For spenninger i limfugene må følgende utrykk være oppfylt: 

𝜏   ≤ 𝑓  K   

Formel 6-15 Skjærspenningskontroll i limfuge [12] 

𝜏   =
   

𝑛𝑘 ∗ 𝐻
 

Hvor: 

𝑛𝑘= antall limfuger i snittet. 

   = opptredende skjærkrefter, hentet fra RSA. 

𝐻= høyden på lamellene i mest belastede punkt. 

𝑓  K  = dimensjonerende skjærfasthet. 

 

Figur 6-14 Antall limfuger i elementet [12] 

Skjærspenninger i lamellene må oppfylle følgende formel: 

𝜏   ≤ 𝑓    

Formel 6-16 Skjærspenningskontroll i lameller [12] 

Hvor: 

𝜏   

{
  
 

  
 
   

𝐴      
𝑒  𝑒 
 

   

𝐴     

 

 

𝑓  𝑘 blir bestemt ut fra tykkelsen på lamellene hvor smalere lameller gir en høyere skjærfasthet. Ved 

lamelltykkelser under 19mm vil en likevel ikke få større fasthet en 8,4mPa.  

𝐴    finner en ved å summere tykkelsen av lamellene i aktuell retning, multiplisert med høyden av 

det skjærpåkjente snittet. Figuren til venstre viser snittet av en vegg med horisontale ytterlameller. 

Figuren viser en vegg med vertikale ytterlameller, Figur 6-15. 
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Figur 6-15 Viser det skjærpåkjente tverrsnittet 𝐴    [12]  

 

Utbøying 

Veggskivene sjekkes for bøyning ut av elementplanet. Dette gjøres noe forenklet ved å se på 

veggskiven som en stående bjelke og ved å se på utbøying på samme måte som nedbøyning. Kravene 

blir da satt like som for nedbøyning. 

𝑤    ≤
 𝑘

 00
  

Formel 6-17 Utbøying [12] 

 

6.2.8 Energieffektive bygninger 

 

Standardiserte begreper 

En energieffektiv bygning er konstruert for å bruke så lite energi som mulig. Det kan gjøres ved å 

bygge hus med bygge- og isolasjonsmateriale av høy kvalitet. Ved å øke isolasjonsmengden og 

tettheten i bygget, kan en forhindre varmetap. Topp kvalitet, nøyaktighet i prosjekteringen og 

dyktige håndverkere, er en forutsetning for energieffektiv bygging.  

Det finnes flere begreper for energistandarder av hus. Noen er klart definert mens andre er mer 

uklare. De definerte standardene er: 

 TEK 10 

 Lavenergihus 

 Passivhus 

 

TEK 10  

TEK 10 er dagens byggeforskrift og angir minimumsverdier for netto energibehov ved bruk av 

energirammer, hvor alle energiposter er med, gitt i kapittel 6.2.10 i denne rapporten.  

 

Lavenergihus 

Lavenergihus er boliger som er bedre isolert mot varmetap enn dagens byggeforskrifter tilsier. Denne 

klassen stiller strengere krav til varmetapstall, oppvarmingsbehov, energiforsyning, samt minstekrav 
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til bygningsdeler, komponenter og lekkasjetall. Kravene differensieres noe avhengig av byggets BRA 

og byggets klimatiske plassering. NS 3700 angir kravene til lavenergihus fordelt på to klasser; klasse 1 

og klasse 2, hvor klasse 1 er strengest [29]. 

 

Passivhus 

Passivhus er den strengeste definerte standarden i Norge. Det stilles strengere krav til varmetapstall, 

oppvarmingsbehov, energiforsyning, og minstekrav til bygningsdeler, komponenter og lekkasjetall 

enn i dagens forskrifter. Forskjellen på lavenergihus og passivhus er at kravene er enda strengere for 

passivhus. NS 3700 angir kravene til passivhus, mens beregningene utføres i henhold til NS 3031 [29]. 

 

Ustandardiserte begreper 

Det finnes også ulike udefinerte standarder for energieffektive bygninger. Felles for disse er at huset 

produserer fornybar energi selv. De vanligste kildene til privatproduksjon av fornybar energi er sol og 

vind. Ettersom det ikke finnes noen angitte standarder for disse bygningstypene, er de uavhengig av 

standardene. Definisjonene av de to forskjellige typene: 

 Plusshus 

 Nullhus 

 

Plusshus 

Plusshus er et hus som skal gå i pluss når det gjelder energiproduksjon. Et plusshus kan defineres på 

ulike måter. Definisjonen har to nivåer, som igjen kan deles opp i to underdeler. 

1. Pluss i livssyklusen: Her kan en enten se på energiproduksjon eller CO2-utslipp.  

Bygget skal i løpet av sin driftstid produsere nok fornybar energi til å dekke hele behovet 

bygget har hatt for energi i løpet av sin levetid, fra vugge til grav. En må da inkludere 

energien som ble brukt til å tilvirke materialene, transportere, oppføre, drifte og rive bygget.  

For CO2-utslippet må bygget produsere nok fornybar energi til å kompensere for 

klimagassutslipp bygningen har sluppet ut gjennom sin levetid [30]. 

 

2. Pluss i drift: Her ser en på netto energibehov bygget har i løpet av et år. Hvis bygget 

produserer nok fornybar energi til å dekke behovet for levert energi, er det pluss i drift. Et 

hus som dekker klimagassutslippene det har i løpet av et år kan også kalles plusshus.  Ved 

prosjektering av pluss i drift utelukkes teknisk utstyr i energiberegningen [30].  

 

Nullhus 

Nullhus er et hus som skal gå i null. Dette kan som plusshus defineres på flere måter. En kan se på 

hele livsløpet til huset, eller avgrense det til å fokusere på null i drift. Regnskapet fokuserer på energi 

eller CO2 [30]. 
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6.2.9 Grunnlag for energiberegning 

 

U-verdi 

U-verdi er konstruksjonens varmeisolerende evne. Lav U-verdi gir høy isolerende effekt, og motsatt. 

NS 3700:2013 stiller krav til U-verdi i passivhus, mens byggteknisk forskrift (TEK 10) stiller krav til U-

verdi i TEK 10-hus. Det er ulike krav til U-verdi i ulike bygningsdeler.  

U-verdi beregnes etter NS-EN ISO 6946:2007. U-verdien for hver bygningsdel varierer etter hvor god 

varmemotstand de ulike materialene i konstruksjonen har [31]. 

U-verdi 

𝑈 =
 

∑ 𝑅
          

Formel 6-18 Varmegjennomgang [NS-EN 6946] 

U-verdi er utdypet i NS-EN ISO 6946:2007, kapittel 7.  

 

Varmemotstand 

 =
 

𝜆
          

Formel 6-19 Varmemotstand [NS-EN 6946] 

Varmemotstanden er utdypet i NS-EN ISO 6946:2007, kapittel 5.1. 

 

Vanndampinnhold 

Vanndampinnholdet er beregnet med formler fra Tillampad Bygningsfysikk, av Bengt Åke Petersson 

[32]. Vanndampinnholdet presiserer fuktinnholdet i konstruksjonen. Den angis i prosent, og skal ikke 

overstige 100% og kan forenklet kalles relativ luftfuktighet. RF19 inne i en bolig vil optimalt være 35 – 

40%.  

For beregning av RF, må det beregnes vanndampmotstand. Hvert materiale har ulik 

vanndampmotstand. Beregningene til vanndampmotstand utdypes i SINTEF Byggforsk 573.430 

kapittel 1 [33]. 

𝑍 =
 

𝛿𝑝
         

Formel 6-20 Vanndampinnhold i et materialsjikt [ SINTEF Byggforsk 573.430] 

 

For å finne RF gjennom en bygningsdel må fuktinnholdet beregnes. RF er forholdet mellom 

fuktinnholdet i luften ved den gitte temperaturen og fuktinnholdet i konstruksjonselementet.   

                                                             

19 RF- Relativ luftfuktighet  



6         TEORI OG METODE  UNIVERSITETET I AGDER 

57 

 

   =
𝑉𝑠 𝑝

 𝑝
∙ 100        

Formel 6-21 Relativ luftfuktighet mellom konstruksjonssjikt [32] 

 

6.2.10 Bygningers energiytelser 

 

Totalt årlig netto energibehov beregnes ved hjelp av NS 3031 [34]. Standarden angir 7 poster for 

energibehov, hvor den viktigste posten er energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme. 

Samtlige poster samles i Tabell 6-2:  

 

Tabell 6-2 Total netto energibehov [Egenprodusert] 

Tabell 6-2 for årlig netto energibudsjett. Beregningen av energiytelsene setter krav for hvor mye 

energi som må tilføres bygget. Dette er nødvendig for å kunne tilfredsstille et av de ulike kravene for 

energieffektive bygninger.  

 

Varmetap 

Varmetapet kombinerer varmeisolasjonsevnen til konstruksjonen med ventilasjons- og 

infiltrasjonsvarmetapet. Varmetapet er det tapet som går gjennom konstruksjonen når man har 

korrigert etter inne- og utetemperatur, samt med antall timer for gjeldende måned. 

 

       = (𝐻𝐷 + 𝐻𝑈 + 𝐻𝑉 + 𝐻   )(      −     )𝑡 +         

Formel 6-22 Totalt varmetap for måned 𝑖 [ NS 3031] 

 

 

 

 

NR Symbol

2

3a

3b

4

5 Teknisk utstyr

Totalt netto energibehov, sum 1-6

Navn

Energipost

Varmtvann

Energibehov                

kWh/år
Spesifikt energibehov 

kWh/(m2*år)

Vifter

Pumper

Belysning

Oppvarming1

Kjøling6
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Varmetilskudd 

Varmetilskudd er den beregnede energien en konstruksjon får gjennom sol, personer, belysning, 

tekniske utstyr og vifter.  

     =       +              

Formel 6-23 Varmetilskudd for måned 𝑖  [NS 3031] 

 

Energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme 

Energibehovet for romoppvarming og ventilasjonsvarme er energien som skal til for å opprettholde 

valgte temperaturer i bygget gjennom et valgt ventilasjonsanlegg. Varmetilskuddet som blir trukket 

fra varmetapet for konstruksjonen multipliseres med en dimensjonsløs utnyttingsfaktor.   

       =        − 𝜂             

Formel 6-24 Oppvarmingsbehov for måned 𝑖  [NS 3031] 

 

Kjølebehov 

Kjølebehov er konstruksjonens behov for kjøling. Dette fremkommer vanligvis for boliger med store 

varmetilskudd og som ikke klarer å ventilere luften tilstrekkelig for å opprettholde 

settpunkttemperaturen. For boliger som skal tilfredsstille passivhusstandarden er det krav om at 

kjølebehovet settes lik 0.  

 

Energibehov for varmt tappevann 

Standardverdier for energibehovet for varmt tappevann er gitt i NS 3031, tabell A.1. All energi som 

går til varmt tappevann er tapt energi. Det er ikke tapt i form av at det ikke bærer en viss nytte, men 

all energi forsvinner i avløpet etter bruk. Tiltak for utnyttelse av tappevann er gitt i 6.2.12. 

Standardverdien for effektbehovet til varmt tappevann korrigeres etter driftstid og oppvarmet BRA 

for tomannsboligen.  
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Energibehov for vifter og pumper 

Oppvarmet romvolum og vifteeffekt er avgjørende for energibehovet for vifter. For passivhus skal 

spesifikk vifteeffekt være 1,5. For TEK 10 skal den være 2,5 [35] [25]. Driftstiden for vifter er satt til 

de timene boligene er bebodd.  

      =
�̇�𝑜𝑛𝑆𝐹𝑃𝑜𝑛 𝑖 𝑜𝑛+�̇�𝑟𝑒𝑑𝑆𝐹𝑃𝑟𝑒𝑑 𝑖 𝑟𝑒𝑑

 600
      

Formel 6-25 Årlig energibehov for vifter [NS 3031] 

For pumper er det vannmengden, spesifikk pumpeeffekt og driftstimer som er de aktuelle faktorene. 

Det er for vannbaserte varmeanlegg og varmtvannssirkulasjon. Dette kan være for eksempelvis 

radiatorovner og vannbåren varme. 

  =  ̇𝑤   𝑡          

Formel 6-26 Årlig energibehov for pumper [NS 3031] 

 

Energibehov for belysning 

Energibehov for belysning er gitt som standardverdi i NS 3031, tabell A.1. Dette er verdier for 

standard glødelamper, og det er ikke tatt hensyn til eventuell bruk av annen lyskilde. Tiltak for å 

redusere energibehovet for belysning er gitt i 6.2.12. Standardverdien for effektbehovet til belysning 

korrigeres etter driftstid og oppvarmet BRA for tomannsboligen. 

 

Energibehov for teknisk utstyr 

Energibehovet for teknisk utstyr er gitt i NS 3031, tabell A.1. Standardverdien for effektbehovet til 

teknisk utstyr korrigeres etter driftstid og oppvarmet BRA for tomannsboligen.  

 

Årlig netto energibehov 

Totalt årlig netto energibehov er summen av alle energibehov for hele konstruksjonen. Beregnes 

etter NS 3031, kapittel 6.2 og oppføres oversiktlig som vist i Formel 6-16. 

  =∑ (
  

 = 
       +        +       ) +      +   +   +   𝑞  

Formel 6-27 Årlig netto energibehov [NS 3031] 

 

 

 

 

 

 



6         TEORI OG METODE  UNIVERSITETET I AGDER 

60 

 

Levert energi 

Beregning av hvor mye levert energi20 bygget trenger kan gjøres på to måter. For mest nøyaktig 

resultat kan en måle faktisk levert energi. Målingene må da foregå over en periode på minst 3 år 

etter at bygget er tatt i bruk. I prosjekteringsfasen er ikke dette mulig, da må en basere seg på 

beregningene av netto energibehov i NS 3031, kapittel 6. Behov for levert energi tar hensyn til 

systemvirkningsgraden til energisystemene og tap av energi i systemene. Beregningene er basert på 

NS 3031 som deler behovet opp i levert elektrisitet, olje, fjernvarme, biobrensel og andre energivarer 

[34]. Tomannsboligen i rapporten har kun behov for levert elektrisitet. Formelen for levert 

elektrisitet er utdypet i Formel 6-28.  

       =             +           +            

Formel 6-28 Levert energi [NS 3031] 

Hvor: 

            = Levert elektrisitet til el-spesifikt forbruk. 

          = Levert elektrisitet til varmepumpesystemer. 

           = Levert elektrisitet til termiske solenergisystemer. 

For mer detaljert informasjon om formelen henvises det til NS 3031 kapittel 7,2. 

 

Eksportert energi 

Energi produsert på tomten kan beregnes som fradrag fra behovet for levert energi [34]. NS-EN 

15603 angir at fratrekk av elektrisitet produsert skal beregnes etter månedsstasjonær metode. 

Eksponert energi beregnes i Formel 6-29. 

    =         +           

Formel 6-29 Eksportert energi [NS 3031] 

Hvor: 

        = Eksportert elektrisk solenergi 

         = Eksportert elektrisk vindenergi

                                                             

20 Energi kjøpt for å dekke bygningens samlede energibehov. 
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6.2.11 Passivhusstandarden NS 3700 

 

For å kunne tilfredsstille kravet til passivhusstandarden NS 3700 er det fire overordnede kriterier; 

varmetap, oppvarmingsbehov, bygningsdeler og energiforsyning [35].  

 

Krav til varmetapstall for transmisjons- og infiltrasjonstap 

Varmetapstall er et forholdstall for varmetap gjennom utettheter i konstruksjonen. Tallet beskriver 

tettheten i konstruksjonen. Tettheten forbedrer seg jevnt med varmetapstallet når det nærmer seg 

null.   

𝐻"      =
 𝑡𝑟 𝑖𝑛𝑓

𝐴𝑓𝑙
        

Formel 6-30 Varmetapstall for transmisjons- og infiltrasjonsvarmetap.  

 

 

Figur 6-16 Høyeste varmetapstall for transmisjons- og infiltrasjonstap [ NS 3700] 
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Krav til netto energibehov for oppvarming 

Kravet til netto energibehov for oppvarming er varierende etter størrelsen på oppvarmet BRA og 

etter årsmiddeltemperatur, og fremkommer i Figur 6-17. 

 

Figur 6-17 Krav til høyeste beregnede netto energibehov til oppvarming  [NS 3700] 

 

Krav til bygningsdeler, komponenter og lekkasjetall 

Det stilles krav til deler av bygningens varmeisoleringsevne.  

 

 

Figur 6-18 Minstekrav til bygningsdeler, komponenter og lekkasjetall [NS 3700] 

 

Alle disse kravene, markert med grønn, må tilfredsstilles før bygget tilfredsstiller pasivhusstandarden. 
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Krav til energiforsyning 

Det stilles krav til at varmesystemet skal utnytte andre varmekilder enn kjøpt elektrisitet og fossile 

brensler. Beregnet levert elektrisk og fossil energi skal være mindre enn totalt netto energibehov 

fratrukket 50% av energibehovet til varmtvann [35]. 

       +         +         <   − 0 5 ∗  𝑤    

Formel 6-31 Krav til energiforsyning 

 

6.2.12 Energitiltak 

 

Energitiltak er tiltak som er gjort for å redusere energibehovet. Det kan være kostbare og store tiltak, 

som utskiftning av vindu, øke isolasjonsmengde og lignende, eller det kan også være mindre 

investeringer. Lyspærer og varmegjenvinning av spillvann er eksempler på mindre tiltak som krever 

lite arbeid og er kostnadseffektivt.  

 

Varmegjenvinning av spillvann 

Varmegjenvinning av spillvann er en fornuftig måte å benytte den ellers tapte energien fra 

varmtvannet. Dette er et miljøvennlig tiltak og krever lite å gjennomføre. Besparelsen for tiltaket 

avhenger av forbruk av varmtvann ved dusjing, og kostnad for oppgraderingen [36]. 

 

Figur 6-19 Prinsipp for varmegjenvinning av spillvann fra dusj, skisse [Egenprodusert] 

 

Lys 

Ved å bruke LED-pærer som lyskilde vil omlag 80% av energibehovet reduseres, i forhold til å bruke 

vanlige glødelamper. En LED-pære kan gi like mye lys med 3-8W, som en glødelampe med 15-60W 

[38]. LED-pærer har høyere innkjøpspris enn glødepærer, men energibesparelsen under bruk er 

svært høy. En negativ sidefaktor ved bruk av LED-pærer er at pærene ikke avgir varme, noe som 

minimerer energitilskuddet.  
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Varmepumpe 

Det største energiforbruket for de fleste boliger er oppvarming og varmtvannsforbruk. Store 

energibesparelser kan oppnås ved bruk av energieffektivt utstyr21 til oppvarming av tappevann og 

romoppvarming. De fleste boliger i Norge har elektrisitet som rom- og vannoppvarming. For å skape 

en energieffektiv bolig må disse postene gjøres med mer energivennlige metoder. En varmepumpe 

kan hente energi fra jord, luft, sjø, berg og solvarme [38]. Deretter tilføres noe elektrisk energi og 

overfører denne energien som varme til boligen.  

 

Vann til vann-varmepumpe 

Denne varmepumpen henter opp energi fra fjell, jord eller sjø via en væske som sirkulerer i en 

slange. Den er også mer effektiv enn luft til vann-system på grunn av jordens stabile 

grunntemperaturer. Systemet kan dekke totalbehovet for oppvarming av bolig og tappevann. Denne 

typen installasjon er ofte en kostbar investering i forhold til de nødvendige oppvarmingskostnadene 

for en så godt isolert bolig [39].  

 

 

Figur 6-20 Prinsippskisse for væske til vann [40] 

 

 

 

 

 

 

                                                             

21 Virkningsgrad > 1. 
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Vannbåren varme 

Gulvarmeanlegg har den egenskapen at det er mulig å bruke varmtvann med forholdsvis lav 

temperatur rundt 25-45oC. Anlegget avgir varme ved stråling og konveksjon. Oppvarming av 

vannbåren varme kan skje via en varmepumpe, solfangere eller kjøpt elektrisitet [41]. 

Et gulvarmeanlegg ligger i sløyfer av plastikkrør under valgt gulvtekking. Denne typen rør har liten 

varmeledningsevne og varmetapet er marginalt ved overføring av varmtvann til de forskjellige 

rommene i bygget. Vannbåret varme gir stor frihet for møblering i forhold til tilsvarende bruk av 

elektriske panelovner eller radiatorer. Reparasjon av anlegget er mer komplisert og kostbart. Spesielt 

ved brudd på rørkoblinger eller sløyfer under gulvoverflaten. Vannbåren gulvvarme er positivt for å 

unngå overtemperaturer på gulvoverflaten. Gulvarmeanlegg gir en god varmefordeling i rommet. 

Beskrivelse av de forskjellige materialer og detaljer av komponenter er utelatt fra rapporten, se 

byggforsk datablad 552.111 for utdypede detaljer [41]. 

 

6.2.13 Beregninger av vannbårenvarme 

 

Et vannbåret varmeanlegg prosjekteres etter byggets effektbehov og energien som kreves til 

romoppvarming. Effektbehovet brukes til å beregne turtemperaturen på anlegget etter SINTEF 

Byggforsk datablad 552.111 [41]. 

Nødvendige oppvarmingseffekten for boenhetene er beregnet etter NS 1281. Varmetapet Qtap 

multipliseres med differansen mellom den maksimale utetemperaturen      og den satte 

innetemperaturen   , som finnes i datablad 451.021 tabell 3 [42]. Formelen for effektbehovet er 

beregnet etter NS 1281, forenklet metode [43]. Dette er den nødvendig tilførte effekten som må til 

for å opprettholde valgt innetemperatur ved den kaldest målte utetemperaturen.  

𝛷   =  tap ∗ (  −   ) ∗
 

 000
  

Formel 6-32 Oppvarmingseffekt 

 

Nødvendig oppvarming pr. flateareal av boligen beskrives slik: 

𝛷𝐻 𝐿

𝐵𝑅𝐴
=    

Formel 6-33 Effektbehov pr. m2 

Oppvarmingsbehovet til de forskjellige etasjene er beskrevet med formelen: 

           = 𝐴 𝑒  ∗    

Formel 6-34 Oppvarmingsbehov 

 

 

 

 



6         TEORI OG METODE  UNIVERSITETET I AGDER 

66 

 

Varmeavgivelsen for vannet er ved formelen: 

Q = q ∗  t ∗ C  

Formel 6-35 Varmeangivelse 

q = Q  t ∗ C  , [l/s] 

Formel 6-36 Volumstrøm 

Hvor: 

C = spesifikk varmekapasitet til vann 
 t = temperaturdifferanse (tur/retur) 

 

Vannhastigheten til vannet beregnes slik: 

  =
𝑉  𝑢    ø     (

𝑚3

ℎ
)

𝑅ø          ( 2)∗ 600 
 , [m/s]. 

Formel 6-37 Vannhastighet 

 

6.2.14 Energikilder 

 

For å tilfredsstille byggherrens ønske om mulig plusshus, er tomannsboligen avhengig av å produsere 

energi selv. For prosjektet ble det naturlig å bruke de fornybare energikildene sol og vind. 

 

Solcellepanel 

Solcellepanel benyttesfor å omdanne solenergi til elektrisk energi. Solceller produserer energi når 

solstrålene treffer panelet. På en overskyet dag vil det også bli produsert energi, men i mindre grad. 

Det er fordi solstrålene bryter igjennom skylaget. Vanligvis lages solcellepaneler av silisium, og de har 

en virkningsgrad på 13-18%. De dyreste panelene kan ha en virkningsgrad på inntil 20%. Et 

solcellepanel er vanligvis på rundt 250W og i størrelsesorden 1,6 m2 [44].   

Soldata for Tromsø: 

- Antall soltimer pr. år. 1265 [45] 

- Innstrålt solenergi: ca. 750 kWh/m2 [46] 

Fordeler med solceller: 

- Enkelt vedlikehold 

- Støyfrie 

- Lang levetid 
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- Fornybar energi 

Ulemper med solceller: 

- Produserer energi ved riktig vær 

- Plasskrevende 

 

Solfanger 

Sola varmer opp sirkulerende væske i solfangeren, og det produseres termisk energi22. Termisk 

energi kan ikke selges og kjøpes fra nettet, og er derfor avhengig av å bli benyttet eller lagret. Ved å 

føre væsken fra fangeren til en akkumuleringstank kan energien utnyttes direkte til oppvarming av 

boligen og varmtvann [47]. Selvdrenerende solfangere styres av et styringspanel som automatisk 

sender væske ut til fangeren når temperaturforskjellen mellom fanger og væskelager er over 10oC. 

Ved temperaturforskjell under 5oC stoppes sirkuleringen, og fangeren dreneres for å unngå fare for 

frostskader. 

Fordeler med solfangere: 

- Høy virkningsgrad. 70-90% 

- Fornybar energi 

- Automatisk system 

- Tilnærmet vedlikeholdsfritt 

- Støyfri 

Ulemper med solfangere: 

- Lite energi på vinteren når oppvarmingsbehovet er størst [48]. 

- Termisk energi er vanskelig å lagre 

Beregning av forventet energitilskudd gjøres ut fra produsentens produktdata. Enkelte produsenter 

har egne regneark for beregning av termisk energitilskudd. 

 

Vindturbin 

En vindturbin omformer bevegelsesenergien i vinden til elektrisk energi. De finnes hovedsakelig to 

typer turbiner; horisontal- og vertikalturbin. Vertikale vindturbiner er ikke så høye som horisontale 

vindturbiner, og plasseres vanligvis tettere. De støyer mindre og kan produsere elektrisitet uansett 

vindretning [49] [50].  

Vindforhold er veldig lokalt og varierer mye. For å vurdere områdets potensial for vindkraft bør det 

gjennomføres grundige vindmålinger. I rapporten er det benyttet kvalitativ data fra MET. 

 

 

                                                             

22 Energi i form av varme 
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Vinddata for Tromsø: 

- 3,5 m/s gjennomsnittlig vindhastighet i året [51] 

- Tomten på Kvaløya har en gjennomsnittlig vindhastighet på 5 m/s i året [52] 

Fordeler med vindturbiner: 

- Fornybar energi 

- Vindfulle vintre 

Ulemper med vindturbiner: 

- Uønsket støy 

- Varierende vind 

- Dyrt 

Formel for vindmølleffekt [53]: 

P = 
 

 
∗  ∗ 𝐴 ∗ 𝑣 ∗    

Formel 6-38 Effekt av vindturbin. 

Hvor: 

p = massetetthet til luft 

A = sveipeareal 

v = vindhastighet 

Cp = rotorens virkningsgrad 

 

6.2.15 Termisk varmelagring 

 

Termisk varmelagring er materialets evne til å lagre, for så å avgi varme over en kortere tidsperiode.  

Effekten av massivtreets varmelagringsegenskaper og dens bidrag til lavere energiforbruk i bygg er 

ikke beskrevet i NS 3031. Det er i rapporten av interesse å se på varmelagringskapasiteten i massivtre 

for å finne positive aspekter med byggematerialet. Det er kun beregnet veggens termiske 

varmelagring. 

 

Varmematrise 

I en bygningskropp vil det ta tid å varme opp selve bygningsmassen, samt å kjøle den ned. 

Varmelagringen kan utnyttes ved bruk av riktige materialer slik at boligen opprettholder en stabil 

temperatur jevnt over døgnsyklusen. Konstruksjonens evne til å holde på varme, gjør at byggets 

nattemperatur kan senkes. Ved oppvarming av bygget igjen vil det kreves mindre energi for 

oppvarming ettersom konstruksjonen selv avgir den lagrede varmen. Dette omtales som 

varmetregheten til bygget. NS 3031 har veiledende verdier for bygningers normaliserte 

varmekapasitet [34]. For massivtrekonstruksjon finnes det ikke spesifikke verdier. 
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Teoretisk fremstilling av varmekapasiteten til en komponent bestående av flere lag beskrives med 

formelen under [54]. 

∁𝑇=∑𝜌 ∗ ∁ ∗𝒅𝑖
n

 

Formel 6-39 Varmekapasitet til en byggekomponent 

Hvor: 

𝝆 = tettheten til materialet 

cp = varmekapasiteten til materialet 

di = dybden til materialet 

 

Rekkefølgen av lagene og deres termiske ledningsevne påvirker effekten av den totale 

varmemengden og frigjørelsen av varmen. For å utnytte effekten av materialets varmekapasitet bør 

det eksponeres mot romluften.  

Beregningene bygger på varmeligningen, formulert og beskrevet i NS-EN-ISO 13786. Den er basert på 

varmematrisen utarbeidet av Carslaw og Jaeger [55]. 

[
θ̃ 
q̃ 
] = [

Z  Z  
Z  Z  

] ∗ [
θ̃ 
q̃ 
] 

Formel 6-40 Varmematrise 

Hvor: 

q̃ = sinusformede overflatesvingninger, varmefluks 

θ̃ = sinusformede overflatesvingninger, temperatur 

 

Disse er en funksjon av en bestemt vinkelhastigheten, 𝜔.  

𝜔 = 2𝜋 

Formel 6-41 Vinkelhastighet 

 

Termisk varmelagningsberegninger 

 

For å beregne varmelagringen til veggmodulen er det nødvendig å presentere en varmematrise for 

hvert element i konstruksjonen. Den totale energimengden som kan lagres i materialet gjennom et 

24-timers perspektiv, deles opp i Z-matriser. Elementene er beregnet ved hjelp av disse ligningene, 

og regnes ut for hver enkel komponent av veggen. 
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Z11 = Z22 = cosh(𝜉) cos(𝜉) + sinh(𝜉) sin (𝜉) 

Z12 = 
 𝛿

𝜆
{sinh(𝜉) cos(𝜉) + cosh(𝜉) sin(𝜉) + 𝑗[cosh(𝜉) sin(𝜉) − sinh(𝜉) cos (𝜉)]} 

Z21 = 
 𝜆

𝛿
{sinh(𝜉) cos(𝜉) − cosh(𝜉) sin(𝜉) + 𝑗[sinh(𝜉) cos(𝜉) + cosh(𝜉) sin (𝜉)]} 

Formel 6-42 Varmedistribuering for et materiale, med hensyn på materialtykkelse, varmekapasitet og varmeledning  

 

Dette medfører bruk av komplekse tall i løsningene. For å finne elementets løsning til bruk for 

utregning av varmestrøm, omregnes verdiene av reel og imaginær løsning ved følgende formel: 

| | = √  + 𝑏  

Formel 6-43 Absoluttverdi 

 

Materialets periodiske varmeinntregningsdypde vises i Formel 6-44. 

𝛿 = √
𝜆𝑇

𝜋𝜌𝑐 
 

Formel 6-44 Materialets periodiske varmeinntregningsdybde 

 

Materialets periodiske varmeinntregningshastighet vises i Formel 6-45. 

𝜉  = 
 

𝛿
 

Formel 6-45 Periodiske varmeinntregningshastigheten til materialet 

Hvor: 

| |11= Temperaturens amplitudefaktor; temperaturvariasjoner på side 2, ved en amplitudevariasjon 

på 1 K på side 1. 

| |12= Gir amplitude på side 2 når side 1 er utsatt for en periodisk variasjon i tettheten av varmestrøm 

med en varmestrøms amplitude på 1 w/m2K. 

| |21= Gir amplitude av tetthet til varmestrømmen gjennom side 2, med en periodisk variasjon på 

side 1 med en amplitude på 1 K. 

| |22= Er varmestrømratens amplitudefaktor med hensyn til amplitudevariasjonen av tettheten til 

varmestrømmen gjennom side 2, med resultat av amplitudetetthet av varmestrøm på 1 w/m2K 

gjennom side 1. 

Side 1 defineres som den kalde siden, ytterside. 

Side 2 defineres som den varme siden, innerside. 
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Total matrise for veggkonstruksjonen 

Innvendig og utvending varmemotstand påvirker varmelagringskapasiteten og stilles opp i hver sin 

matrise [56]: 

Innvendig Ri=0,13 m2/wk og forklares med matrisen Zs2= [
1 −0 13
0 1

] 

 

Utvendig Re=0,04 m2/wk og forklares med matrisen Zs1 = [
1 −0 04
0 1

] 

 

Z=Zs1*Z1*Z2*Zs2=[
Z11 Z12
Z21 Z22

] 

Formel 6-46 Generell total varmematrise 

[
θ̂2
q̃2
]=[

1 −Re
0 1

] ∗ [
Z11 Z12
Z21 Z22

] ∗ [
Z11 Z12
Z21 Z22

] ∗ [
1 −Ri
0 1

] ∗ [
θ̃1
q̃1
] 

Formel 6-47 Total varmematrise for veggkonstruksjonen 

Hvor: 

Zs1= utvendig isolans 

Z1= isoleringsmaterialet 

Z2= konstruksjonsmaterial 

Zs2= innvendig isolans 

  

Teorien går ut på at systemet er lineært og at de brukte verdiene svinger med varmefluks og 

temperatur, med lik frekvens. Verdiene av matrisen brukes til å fremstille veggens aktive 

varmekapasitet på innside og ytterside, samt varmefluks. 

 

Tilføring og overføring av varmestrøm 

Prinsippet til denne type fremstilling er å vise varmen som blir lagret i materialet og varmen som går 

gjennom veggkomponenten, og ut til det fri. Tilført energi og overført energi er vist på Figur 6-21. 
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Figur 6-21 Prinsippskisse over tilført energi til komponentmaterialet og direkte overført energi [Egenprodusert] 

Termisk tilbakeføring er veggkomponentens mulighet for å absorbere og slippe ut varme til rommet, 

når innendørstemperaturen forandrer seg gjennom et beregnet tidsperspektiv. 

Tilbakeføringsverdiene er vesentlige for å forstå varmestrømmens frekvens gjennom tidsperspektivet 

til termisk lagring. Høyere tilbakeføringsverdier indikerer høyere termisk masse. Tilføringen har en 

retning, er definert som positiv og frastøter komponenten via overflaten23, og er beskrevet i Formel 

6-49 og Formel 6-49. Merk at  ̃ =  ̃ =     

 

 Y  = −
q1̃

θ̃1
= −

Z11

Z12
  

Formel 6-48 Intern termisk tilføring  

 Y  = −
q2̃

θ̃2
= −

Z12

Z12
  

Formel 6-49 Ekstern termisk tilføring 

 

Periodisk termisk overføring er amplituden av tettheten til varmestrømmen på en side når 

temperaturen er null, og det er lik temperaturamplitude på andre siden. 

𝑌  = −
𝑞 ̃

 ̃ 
= −

1

𝑍  
 

Formel 6-50 Periodisk termisk overføring 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

23 Varme overføres fra varmt til kaldt 
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Beregning av maksimal varmekapasitet 

En overflate har evnen til å absorbere en viss mengde energi avhengig av inntrengingsdybden, 

varmeledningen til materialet og tidsperspektivet det beregnes om. Den totale varmekapasiteten 

skilles mellom den innvendige og den utvendige varmekapasiteten veggen kan absorbere og avgi. 

Formel for beregning av varmekapasitet pr. m2 er beskrevet i NS-EN 13786 [56]. 

k =
T

2π
|
Z    

Z  
| 

Formel 6-51 Innvendig varmekapasitet pr. overflateareal 

 

𝑘 =
𝑇

2𝜋
|
𝑍    

𝑍  
| 

Formel 6-52 Utvendig varmekapasitet pr. overflateareal 

 

Dette er varmen som kan lagres fra perioder med varmeoverskudd til den perioden med 

varmeunderskudd i de materialene som eksponeres mot inneluften. Den varierende 

innetemperaturen øker eller senker temperaturen i materialytterkantene. Varmen lagres når 

innetemperaturen stiger, og temperaturen øker i materialet. Når temperaturen reduseres inne 

strømmer varmen fra materialet som nå er varmere enn den eksponerte luften, og føres tilbake til 

romluften [57]. 
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7 Resultat og Analyse 

 

7.1 Klimaskjermoppbygning 

 

Klimaskjermen har stor innvirkning på byggets energiforbruk, innemiljø og levetiden for 

konstruksjonen. En klimaskjerm er byggekomponentene som skiller innerside mot ytterside. Det er 

kun U-verdi for vindu og tetthetskravet for infiltrasjon som har spesifikke krav for å oppnå 

passivhusstandarden for klimaskjermen. Varmetapet, som er avhengig av U-verdien, er derimot et 

krav i standarden. Det er derfor nødvendig med en meget godt isolert klimaskjerm. 

Tomannsboligens beregnede klimaskjermer er: 

 Fundament og vegg mot grunn 

 Gulv mot grunn 

 Vegg og vindu 

 Tak 

 

7.1.1 Fundament og vegg mot grunn 

 

Ringmursystemet til Sundolitt vil være hovedkonstruksjonen for fundamentet [58]. Det kreves 

mindre betong enn en vanlig ringmur og det trengs minimalt med forskaling under utførelsen. Det 

har også meget god isoleringsevne da ut- og innsiden består av isolerende isopor. Siden 

konstruksjonen delvis skal bygges under grunn kan ikke hele fundamentet være av samme system. 

Ringmursystemet er kun 600mm høyt, så derfor kan det ikke brukes til vegg mot grunn.  

 

Figur-7-1 Sundolitt-ringmurssystem [58] 

 

For vegg mot grunn er det valgt Sundolitt-KUB-system [59]. KUB-systemet har flere likheter til 

ringmurssystemet, men det er mulig å bygge høyere. Dette systemet har også redusert betongbruk 
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og meget god U-verdi. Ettersom det er 2400mm høye etterfyllinger kreves det tilstrekkelig med 

avstivning av systemet. Ved å bruke Sundolitt sin armeringstabell for KUB-systemet, viser den at det 

er behov for avstivning på 6000mm. Se vedlegg C for armeringstabell for KUB-systemet. Dermed vil 

skilleveggen mellom boenhetene opptre som en bærevegg for KUB-systemet. I veggen mot grunnen 

er det også to vinduer. For å opprettholde kravene om rømningsvei lages lysgrav, som også vil øke 

lysforholdene i rommene [60]. 

 

 

Figur-7-2 Detalj lysgrav [Egenprodusert] 

 

 

Tabell 7-1 Tekniske detaljer for fundament [Egenprodusert] 

Under begge de ovennevnte fundamentene er det nødvendig med et sålefundament. Dette er for å 

hindre tele i grunnen under konstruksjonen [61].  

Se vedlegg C for utdypende tabell av betongbruk og CO2 for de to systemene, U-verdi er hentet fra 

leverandør.  

 

7.1.2 Gulv mot grunn 

 

Det er sammenlignet tre ulike oppbygninger av gulv mot grunn. Dette er gjort for å finne den 

optimale oppbygningen med tanke på miljø, bruk av fornybare materialer og isoleringsevne. For å 

kunne velge en av de tre oppbygningene er det valgt å analysere hver av dem. Det er også gjort en 

miljøkritisk vurdering, og valget er basert på både tallfestede fakta og egne praktiske erfaringer.  

Alle de tre forslagene tilfredsstiller ønsket U-verdi og vanndampmotstand gitt i NS 3700, se vedlegg K 

for samtlige spesifikke utregninger av disse. Tabell 7-2 ble grunnlaget for valg av gulvoppbygning. Alle 

de tre forslagene er gode forslag, men det ble nødvendig med en gjennomgang av positive og 

Data Enhet Ringmursystem og såleblokk KUB-system og såleblokk

U-verdi 0,11 0,11

Betongbruk 2,7 5

utslipp 810 1500

Tekniske detaljer for fundament

     

  

𝑘 
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negative faktorer, se vedlegg C. Siden Norge har stor tilgang på tre og skog, ble det naturlig å legge 

vekt på CO2-opptak og bruken av trevirke [62].  

 

Tabell 7-2 Tekniske detaljer for gulv mot grunn [Egenprodusert] 

 

Det ble naturlig å velge bort gulv med tilhørende betongplate. Fra et miljøkritisk perspektiv er bruken 

av betong meget dårlig. Betong har høyt CO2-utslipp ved produksjon, og kan ikke gjenvinnes på 

samme måte som trevirke [63]. Ved å spare omlag 80mm høyde og unødvendig bruk av bærende 

material, ble det valgt flytende gulv. Gulvet er bygget opp som vist på Figur 7-3. Det er også en 

tidsbesparende metode, og det trengs minimalt med fagarbeidere for å utføre arbeidet. Toppsjiktet i 

det flytende gulvet er fremstilt av trepartikler24 som limes sammen og utsettes for høyt trykk og 

varme. Dette er gjenvunnet trepartikler fra sag- og skogbruknæringen, og kan gjenvinnes etter bruk 

[8]. 

 

Figur 7-3 Oppgygning av gulv mot grunn [Egenprodusert]  

                                                             

24 spon/sagflis 

Data Enhet Massivtre Flytende Betongplate

U-verdi 0,074 0,079 0,079

utslipp 0,0 0,0 1386,5

Betongbruk 0,0 0,0 4,6

Høyde fra pukk/grus 0,51 0,436 0,464

Tekniske detaljer for Gulv mot grunn

     

  

𝑘 

m
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7.1.3 Vegg og vindu 

 

For tomannsboligen er det sammenlignet to ulike isolasjonstyper for veggkonstruksjonen. Det er 

valgt å sammenligne mellom ROOCKWOOLS REDAir FLex system og HUNTON trefiberplater. Valg av 

konstruksjon er tatt med hensyn på U-verdi og varmetapet konstruksjonen får, se Tabell 7-3. Ulike 

spesifikke beregninger av tykkelser, U-verdier og varmetap finnes i vedlegg k.  

Figur 7-4 viser en oppbygning av den valgte veggen.   

 

Tabell 7-3 Tekniske detaljer for de aktuelle typene av veggkonstruksjon [Egenprodusert] 

 

For å tilfredsstille TEK 10 og samtidig oppfylle byggherrens ønske om et plusshusnivå, vil en 

isolasjonstykkelse på 250mm være nok.  Varmetapetforskjellen mellom ROOCKWOOL REDair Flex og 

HUNTON trefiberisolasjon er omtrent 490 kWh/år. For oppnåelsen av et plusshusnivå er det valgt å 

bruke ROCKWOOL REDAir flex-system for veggkonstruksjonen. Denne typen er valgt på grunn av 

bedre U-verdi som resulterer i lavere varmetap. 

Det største varmetapet for konstruksjonen er gjennom vinduene. For å få ned energibehovet for 

oppvarming, er det valgt å bruke superisolerende vinduer med en U-verdi på 0.7W/m2K. TEK 10 

stiller krav til U-verdier på 1,2 W/m2K. Ved å bruke disse godt isolerte vinduene senker vi varmetapet 

med 2800 KWh i året, oversikt er vist i vedlegg k.  

 

Figur 7-4 Oppgygning av veggkonstruksjon med vindu [Egenprodusert] 

Data Enhet ROCKWOOL HUNTON 

Tykkelse mm 250 250

Co2 Ec pr 1m2 kg 17,4 0

Varmeledning W/mK 0,033 0,038

U-verdi W/m2k 0,112 0,127

Total Tykkelse mm 403 403

Tekniske detaljer vegg
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7.1.4 Tak 

 

Det er sammenlignet to ulike isolasjonstyper for takkonstruksjonen. Det er også her valgt å 

sammenligne mellom ROOCKWOOLS REDAir FLex system og HUNTON trefiberplater. Valg av 

konstruksjon er tatt med hensyn på U-verdi og varmetapet konstruksjonen får, se Tabell 7-4. Ulike 

spesifikke beregninger av tykkelser, U-verdier og varmetap finnes i vedlegg k.  

Figur 7-5 viser en oppbygning av veggen.   

 

Tabell 7-4 Tekniske detaljer for de aktuelle takkonstruksjonene [Egenprodusert] 

 

For å tilfredsstille TEK 10 og samtidig oppfylle byggherrens ønske om et plusshusnivå, vil en 

isolasjonstykkelse på 350mm være nok.  Varmetapet mellom ROOCKWOOL REDair Flex og HUNTON 

trefiberisolasjon er omtrent 240 kWh/år. For oppnåelsen av et plusshusnivå er det valgt å bruke 

ROCKWOOL REDAir flex-system for takkonstruksjonen. Denne typen er valgt på grunn av bedre U-

verdi som resulterer i lavere varmetap. 

 

Figur 7-5 Oppgygning av takkonstruksjon [Egenprodusert] 

Data Enhet ROCKWOOL HUNTON 

Tykkelse mm 350 350

Co2 Ec pr 1m2 kg 24,36 0

Varmeledning W/mK 0,033 0,038

U-verdi W/m2k 0,079 0,089

Total Tykkelse mm 629 629

Tekniske detaljer tak
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7.2 Dimensjonering 

 

Dimensjoneringen av bygget er basert på tegninger gitt av BGM Arkitekter, se vedlegg G. Alle 

beregnede tall og resultater vist i kapittelet er dokumentert i vedlegg E og F. Resultatet bygger på 

relevant teori presentert i kapittel 6.2. Dimensjoneringsresultatene bygger på beregninger av: 

 Laster 

 Arealtreghetsmoment 

 RSA-analyser 

De endelige dimensjoneringsresultatene blir presentert som:   

 Takelementer 

 Etasjeskilleelementer 

 Veggelementer 

 

7.2.1 Laster 

 

Massivtreets bæreegenskaper er den avgjørende faktoren ved dimensjoneringen av bygget. Det er 

valgt å se på de aktuelle lastene som påvirker tomannsboligen, for å få et realistisk 

prosjekteringsgrunnlag. Under er noen av de viktigste lastene presentert. Se vedlegg E for nærmere 

beregninger. 

Nyttelast: For boligbygg angir det nasjonale tillegget i EC 1 en karakteristisk jevnt fordelt nyttelast på 

qk=2,0kN/m2. 

Snølast: Geografi, takets utforming og helning er faktorer som bestemmer den dimensjonerende 

snølasten. Det er benyttet karakteristisk snølast for Tromsø kommune og snølasten på taket ble 

beregnet til S=4,8kN/m2. 

Vindlast: Geografi, takhøyde, omkringliggende bebyggelse og landskapsutforming avgjør den 

dimensjonerende vindkasthastigheten. Vindlasten er beregnet med vind fra nordvest, som er den 

retningen hvor huset er mest vindutsatt. Topphastighetstrykket er beregnet til qp=1,544kN/m2. 

 

Lastkombinasjoner 

Det er tatt hensyn til ulike lasttilfeller og grensetilstander. Fullstendig oversikt over lasttilfeller og 

partiell- og reduksjonsfaktorer finnes i tabell 3 i vedlegg E. 

For bruddgrensetilstanden er det lasttilfellet med dominerende snølast, tilfelle nr. 10 og 15, som blir 

dimensjonerende for vegg- og takelementer. Etasjeskillerelementene har lasttilfelle med 

dominerende nyttelast, tilfelle nr. 9, som dimensjonerende.  
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7.2.2 Arealtreghetsmoment 

 

Bøyestivheten til massivtreelementene er avgjørende for å kunne beregne bæreevnen til 

elementene. Det er valgt å kontrollere det effektive arealtreghetsmomentet oppgitt i KLH-designer, 

ved å gjøre en handberegning etter skjæranalogimetoden. Under vises et eksempel av kontrollen for 

et 182mm TL-element ved hjelp av formlene i kapittel 6.2.5. 

(  )𝐴 =
𝑏

12
∑  ∗   

 =
1000

12
∗ (3 ∗ 12000 ∗ 34 + 2 ∗ 370 ∗ 40 ) = 1 22 ∗ 10       

 

 

 

(EI)B = b∑Ei ∗ di ∗ zi
 

n

 

= 1000 ∗ (2 ∗ 12000 ∗ 34 ∗ 74 + 2 ∗ 370 ∗ 40 ∗ 37 )

= 4 51 ∗ 10        

(EI)eff = (EI)A + (EI)B = 1 22 ∗ 10  + 4 51 ∗ 10  = 4 63 ∗ 10        

      =
(EI)eff

Ei
=
4 63 ∗ 10  

12000
= 3 859 ∗ 108      

 

Beregnet         er 0,96% høyere enn resultatet fra KLH-designer på 3,822*108 mm4. Begge 

metodene anses derfor å gi et realistisk bilde av massivtreets effektive arealtreghetsmoment. Se 

vedlegg F for utregning av alle TL-elementer.  

 

7.2.3 Robot Structural Analyses , RSA 

 

Prosessen i RSA 

 Stivhetsmatriser hentes fra KLH-designer 

 Modellen tegnes opp med antatte dimensjoner på vegger, tak og etasjeskillere 

 Vindu- og døråpninger plasseres etter byggets tegninger, vedlegg G 

 Laster legges inn i modellen og knyttes til de aktuelle elementene 

 Lastkombinasjonene defineres, og analyse av bygget blir gjennomført.  

Resultatet fremkommer som krefter og forskyvninger i elementet, som kontrolleres opp mot 

verifikasjonskravene gitt i kapittel 6.2.6 og 6.2.7. For de elementene som ikke består verifikasjonen, 

må det utføres endringer. Dette gjøres hovedsakelig ved å endre dimensjoner på elementene slik at 

kontrollene blir godkjent. 

 

Kontroll av RSA 

Ved å legge inn stivhetsmatrisene til massivtreelementene i RSA, vil en 3D-modell av tomannsboligen 

kunne tegnes. Det er viktig å ha kontroll på lokale og globale aksedefinisjoner, både i RSA og i 

stivhetsmatrisene hentet fra KLH-designer. I kapittel 6.2.5 er det beskrevet hvordan KLH og RSA 
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definerer akser. For å kontrollere at RSA gir riktige resultater, er det sjekket to 1000mm brede 

platestriper med en lengde på 5900mm. For den ene platen er hovedortotropisk retning definert som 

x-akse, og for den andre platen som y-akse. Det er plassert en jevnt fordelt last på 10kN/m2 for å 

lettere oppdage forskjellen på elementene. Videre er det valgt 5-lags 182mm TL-element, og det er 

sjekket nedbøyningen av platestripene. Den forventede nedbøyningen, 𝑤, for sterkeste element blir 

funnet ved hjelp av håndberegning. 

 

𝑤 =
5∗𝑞𝑒𝑑∗ 

4

 8 ∗𝐸𝐼(182)
=

5∗ 0∗59004

 8 ∗  000∗  8 ∗ 08
= 34 4     

 

 

Figur 7-6 Kontroll av sterkeste akse. Venstre element med sterkeste akse i X-retning. Høyre element med sterkeste akse i Y-

retning, [RSA] 

Elementet til høyre får en nedbøyning på 34mm, mot 34,4mm som ble beregnet ved hjelp av 

håndberegningen, og er dermed det sterkeste elementet. Elementet til venstre får en nedbøyning på 

mer enn tre ganger så mye. Dette bekrefter viktigheten av riktig definisjon av ortotropisk retning. For 

elementer som spenner i global Y-retning, skal hovedortotropisk retning settes til global Y-akse. 

Elementer i global X-retning skal ha hovedortotropisk x-retning. 

 

7.2.4 Takelementer 

 

For beregning av tak- og etasjeskillerelement er statikken ukomplisert. Det er derfor benyttet 

håndberegninger. Håndberegningene er kontrollert opp mot resultatene fra RSA for å få et 
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sammenlikningsgrunnlag. For nedbøyningsberegningene er det benyttet RSA sine verdier. Disse 

verdiene er mer realistiske med tanke på forholdet mellom skjær- og bøyningsnedbøyning, samt 

lastfordeling på tvers av elementretningen.  

 

Takelement parallelt med mønet 

Takelementene ble først tiltenkt å spenne parallelt med mønet, diagonalt på bygget. Lysåpningen 

ville da vært 7553mm. Fordelen med en slik spennretning er at det ikke er behov for noen ekstra 

bæring i mønet. Dette vil gi en arkitektonisk frihet. En vil da få et selvbærende tak med opplager på 

yttervegg og skillevegg. Et 5-lags 208mm TL-element vil være tilstrekkelig. 

 

Figur 7-7 Takelementer med sterkeste akse parallelt med møne [RSA] 

 

Takelement parallelt med yttervegg 

Det ble etter eksternveileders anbefaling valgt å finne en ny og bedre bæreløsning på taket. Det er 

økonomisk besparende å redusere elementdimensjonen. Spennvidden kan reduseres ved å legge en 

bærebjelke i mønet. Takelementene spenner parallelt med Vegg nord. Lysåpningen blir 6145mm og 

elementene får en helning på 17,75°. Lastkombinasjon nr. 10 - dominerende snølast, blir 

dimensjonerende i bruddgrensetilstanden. Lastkombinasjonen gir 𝑞  =8,27kN/m2 og siden 

elementene ligger med en helning, oppstår det også en trykklast i elementet på    =3,11kN/m.  

Deretter kontrolleres det for skjær, kombinert moment og trykk, og nedbøyning. Som ventet er det 

nedbøyning i bruksgrensetilstanden som er avgjørende. Beregnet nedøyning blir 18mm, noe som er 

innenfor kravet, l/300. 
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Det velges et 5-lags 182mm TL-element fra KLH. For sammenligning mot tradisjonelt sperretak kan en 

forenklet nedbøyningskontroll av Hunton sin I-bjelke gjennomføres. Tilfredsstillelse av et tilsvarende 

lastbilde krever en SJL 90x500 bjelke C/C 600mm. 

 

 

Figur 7-8 Takelementer med sterkeste aske parallelt med vegg Nord [RSA] 

 

Branndimensjonering av tak 

Det er krav til at bærende elementer i bygget skal bære kreftene det blir utsatt for i minimum 60 

minutter. Det er derfor kontrollert bæreevnen til det valgte 5-lags 182mm massivtreelementet etter 

at det har blitt utsatt for brann fra undersiden i 60 minutter. 

Reduksjonsfaktor for brannforløpet blir 𝜂  = 0 413. I et tenkt branntilfelle regnes det med at kun 

41,3% av påkjenningene fra lastene, belaster elementet. Forkullingshastigheten til elementer, hvor 

mer enn kun ytterste sjikt blir berørt, er i ETA-dokumentet oppgitt til 0,76mm/min. Det blir da en 

reduksjon av høyden til elementet på 45,6mm etter 60 minutter fra undersiden. Dette fører til at 

nøytralaksen ikke lenger befinner seg midt i elementet, og det må regnes ny bøyestivhet til 

elementet. Skjæranalogimetoden blir benyttet for å finne kapasiteten til elementet etter 

brannbelastning. 
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Figur 7-9 Resttversnitt av et 5-lags 182mm takelement [KLH-designer] 

 

𝑤   =
5

384
∗
𝑞𝑒 ∗   

  
=

5

384
∗
2 39 ∗ 6145 

1 828 ∗ 10  
= 24 27   

Formel 7-1 Nedbøyning av takelementer ved brann 

Den nye nedbøyningen på 24,27mm tilfredsstiller kun l/250, og ikke nedbøyningskravet l/300 gitt i 

kapittel 6.2.6. Det ble allikevel valgt å godkjenne denne nedbøyningen siden det er innenfor EC 5 sin 

anbefaling. Brannkravet er satt til at bærende konstruksjon skal unngå kollaps i løpet av 60 minutt, 

noe elementet klarer med en nedbøyning på l/250. Grunnen til at KLH sitt krav er strengere, er først 

og fremst med tanke på estetikk og kvalitetsopplevelsen til bruker av bygget.  

 

7.2.5 Etasjeskilleelementer 

 

Etasjeskilleren mellom første og andre etasje, og etasjeskilleren mellom andre etasje og hems, vil få 

lik spennvidde og belastning. Dimensjonen til elementene vil dermed bli lik. På grunn av lyd og 

brannkrav til skilleveggen mellom leilighetene kan ikke massivtreelementene spenne kontinuerlig 

gjennom skilleveggen [25]. Det resulterer i en elementplate i hver leilighet. Massivtre har potensiale 

til å opptre som toveisplate med opplager på hver kant. Det er allikevel vanlig praksis å bruke 

sammenføyninger mellom elementene, som ikke tar opp momentkrefter. Ved slike 

sammenføyninger blir platen en enveisplate med to opplager. 

Ved å spenne etasjeskilleren fra yttervegg til skillevegg, står arkitekt og huseier fritt til å innrede 

tomannsboligen etter ønske. Det er ikke nødvendig med innvendige bærevegger som avgrenser 

rominndelingen. Dekkeelementene spenner over ett spenn med ett opplager i hver ende. Det er en 

statisk bestemt konstruksjon, hvor elementet blir beregnet som en bjelke med bredde på 1000mm. 

Figur 6-8 brukes for å beregne dimensjonerende moment- og skjærverdier. Spennvidden på 

elementene hentes fra plantegningene, og er 5900mm. Lastkombinasjon nr. 9 - dominerende 

nyttelast, gir den største bruddlasten, 𝑞  =4,416kN/m2.  
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Figur 7-10 Statisk system for etasjeskiller [Egenprodusert] 

 

Bruksgrensetilstanden blir dimensjonerende for høyden til elementet. KLH sitt 5-lags 182mm TL-

element tilfredsstiller kravene i EC 5 for den aktuelle spennvidden. Verifikasjonssjekkene i 

bruddgrenetilstanden viser at under 50% av skjær- og momentkapasiteten blir utnyttet. Kravene til 

nedbøyning blir tilfredsstilt med et 162mm-element, men på grunn av vibrasjonskravene gitt i Formel 

6-10 Vibrasjonskontroll, øyeblikksnedbøyning , er det nødvendig å velge et 5-lags 182mm-element. 

Det er her krevd maksimal nedbøyning på 0,9mm ved plassering av en punktlast på 1kN.  Dette 

avgjør dimensjonen til elementet. Maksimal nedbøyning er beregnet til  
𝑤

𝐹
= 0 89  , som 

tilfredsstiller kravet.  

Det velges derfor et 5-lags 182mm TL-element fra KLH. Altså en reduksjon av elementdimensjonen 

fra 5-lags 208mm til 5-lags 182mm. 

 

Branndimensjonering av etasjeskiller 

Etasjeskillerelementet dimensjoneres også for brannbelastning i 60 minutter fra en side. Samme 

prinsipp som for taket er benyttet, og det gjenstår et resttverrsnitt på 136mm. Resttverrsnitt 

tilfredsstiller alle kravene til bæreevne etter 60 minutts brannpåkjenning. Det er kravet til 

nedbøyning som er nærmest maksimal utnytelse, med en nedbøyning på wnet = 13,53mm. Dette er 

mindre enn kravet lik l/400 = 14,75mm. 

 

7.2.6 Veggelementer 

 

Lastoversikt 

Lastbildet på veggelementene er noe mer komplisert enn plateelementene. Veggene i 2. etasje vil bli 

belastet av en linjelast fra takelementene. Linjelasten består av snø, vind og egenlast, med 

varierende størrelse ut fra spennvidden til takelementene. Mønedrageren belaster veggen som en 

punktlast. Egenlasten til veggelementene og den påførte egenlasten fra veggen opptrer som linjelast.  

Det vil også opptre en jevnt fordelt vindlast på elementene i form av trykk eller sug, avhengig av 

vindretning. Alle veggelementer settes derfor med sterkeste retning vertikalt.  
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Kritiske punkt i veggen 

Massivtre har stor bæreevne for membranpåkjenning. Dette medfører at kritiske punkter ikke 

oppstår ved store veggflater. Membranpåkjenninger i nærhet av vindusåpninger er imdlertid kritiske 

punkter som må undersøkes med stor varsomhet. Dette grunnet redusert areal i massivtreflaten. 

Ved høye vegger oppstår det lengre knekklengde, og utbøying av veggen blir kritisk. Figur 7-11 

illustrerer at hjørnet mellom Vegg vest og Vegg nord i 2. etasje blir et kritisk punkt. Her er 

vegghøyden størst. De to store vinduene gjør at det blir en massivtresøyle25 med bredde 300mm på 

Vegg vest, og 500mm på Vegg nord. En massivtresøyle er en del av veggelementet med redusert 

areal. 

 

Figur 7-11 Figur over kritiske punkt i veggen, og fiberretning til elementene [RSA] 

Vegg vest i 2. etasje er utkraget med 1420mm i retning nord. De store vindusåpningene reduserer 

bæreevnen til elementene. Vegg vest fører kreftene fra den utkragede delen av elementet inn, og 

ned til 1. etasje. Veggen benytter de tverrgående sjiktene i elementet som en bjelke for å føre 

kreftene. Avstanden mellom etasjeskilleren og Vindu 1 er den viktigste delen av høyden til bjelken.  

Avstanden mellom Vindu 1 og takelementene bidrar også til å motvirke nedbøyning av hjørnet i 

nordvest. 

 

 

 

                                                             

25 Del av veggelement med redusert areal 
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Membrankrefter 

RSA-analysen av tomannsboligen bekrefter at de maksimale membrankreftene oppstår i punkt 1 og 

punkt 2. Ved å kontrollere membrankreftene mot formlene presentert i kapittel 6.2.7, sjekkes det om 

de opptredende dimensjonerende spenningene er mindre enn massivtreets fasthetsegenskaper.   

Et 5-lags 95mm TT-element tilfredsstiller alle membrankravene på veggelementene, utenom trykk i 

vertikalretningen. I søylen på Vegg vest - veggen vil det oppstå en kraft Nxx,c=505,89 kN. Problemet er 

at søylen kun er 300mm bred, noe som gir et lite areal å fordele kraften på. Det er vurdert to 

alternativer for å komme innenfor verifikasjonskravene for vegger: 

a) Benytte 5-lags 128mm TT-elementer på Vegg vest i 2. etasje. 

b) Flytte Vindu 1 på Vegg vest 200mm mot sør slik at søylen blir 500mm. 

Begge disse alternativene vil gi vegger som er innenfor kravene for membranbelastninger. Fra et 

økonomisk ståsted er løsningen ved å flytte Vindu 1 det beste alternativet. Det arkitektoniske 

utrykket av huset og utsikten fra fritidsboligen vil heller ikke endre seg dramatisk ved denne 

løsningen. På grunnlag av dette benyttes Løsning b) i de videre beregningene. 

 

Utbøying  

Vegg vest i 2. etasje er den veggen som blir utsatt for størst utbøying. Her opptrer den maksimale 

utbøyingen rett over vindu 1. I bruksgrensetilstand oppstår det en utbøying på 8mm. Høyden av 

veggen gir en knekklengde lik 5000mm. Det resulterer i en utbøying som tilsvarer l/625, noe som 

tilfredsstiller kravene.  

 

Nedbøyning 

I mønet på Vegg vest opptrer det en punktlast fra mønedrageren, samtidig som veggskiven er 

utkraget uten understøttelse. Det blir derfor størst nedbøyning i horisontalretningen. Nedbøyningen 

blir 5mm, og med en utkragningslengde på 1420mm. Dette tilsvarer l/284, som er større enn kravet 

l/200.   

Det velges et 5-lags 95mm TT-element fra KLH for alle bærende vegger i tomannsboligen.  

 

Branndimensjonering 

Veggene kontrolleres for en brannmotstand på 60 minutter. Ytterveggselementet blir utvendig 

dekket av isolasjon og kledning, og skilleveggen mellom boligene består av en dobbel vegg. Det 

resulterer i at kun en side av de bærende massivtreveggene bli eksponert for brann. 

Lastreduksjonsfaktoren 𝜂  = 0 445 er benyttet, og membran, utbøying og nedbøying er kontrollert. 

Resttverrsnittet er 56 mm, og ved utførelse av en RSA-analyse resulteres det i at største utbøying blir 

10mm. Utbøyingen tilsvarer l/500 og maks nedbøyning for veggskiven blir 3mm. Kravene til 

maksimale membrankrefter tilfredsstilles, se vedlegg F, figur 10. 5-lags 95mm TT-element 

tilfredsstillende derfor kravene til 60 minutter brannmotstand fra en side. 
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7.3 Energieffektivisering 

 

For å oppnå et energieffektivt bygg kreves det energieffektive løsninger. Byggets plassering i Tromsø 

gir utfordringer til redusering av energibehovet og tilføring av egenprodusert energi. Ulike tiltak er 

analysert for å kunne tilfredsstille passivhusstandarden. Videre er muligheten for egenprodusert 

energi analysert for å oppnå ønsket plusshusnivå. 

Arealer og volumer er beregnet etter plantegninger i vedlegg G.  

 

7.3.1 Energibehov 

 

For å kunne oppnå et passivhus er det nødvendig å følge både NS 3031 og NS 3700 [35] [35]. 

Bygningen har varierende internt varmetilskudd, og gjør det hensiktsmessig å regne 

oppvarmingsbehovet med dynamisk beregningsmetode. Det er beregnet med månedsstasjonære 

verdier, men med ulik driftstid. Dette kommer av at den ene boligen er fritidsbolig og den andre er 

en helårsbolig. For utregningene er det benyttet data gitt i kapittel 7.1. Dette er data som U-verdier, 

arealer, omkretser og høyder av de ulike konstruksjonselementene.  

 

Driftstid for tomannsboligen 

Det er beregnet med 21℃ operativ dagtemperatur og 19℃ nattemperatur. Temperaturen i 

fritidsboligen settes lik utetemperaturen hvis utetemperaturen er over 5℃. Hvis ikke, settes den til 

5℃. 

 

Tabell 7-5 Driftstid [Egenprodusert] 

Verdiene er basert på driftstiden for hver enkel varmetapspost og varmetilskuddspost. Det er tatt 

utgangspunkt i antall timer pr. måned boligene er bebodd. Fritidsboligen antas bebodd hver tredje 

helg, juleferie og fem uker sommerferie. Helårsboligen er alltid bebodd.  

Driftstid Utstyr Personer/varmt vann/lys Personer/varmt vann/lys Vifter

Fritids- og helårsbolig Fritidsbolig Helårsbolig Fritids- og Helårsbolig

Timer per måned

Januar 0,496 0,072 0,744 0,744

Februar 0,448 0,144 0,672 0,672

Mars 0,496 0,072 0,744 0,744

April 0,480 0,144 0,720 0,720

Mai 0,496 0,096 0,744 0,744

Juni 0,480 0,144 0,720 0,720

Juli 0,496 0,744 0,744 0,744

August 0,496 0,144 0,744 0,744

September 0,480 0,072 0,720 0,720

Oktober 0,496 0,144 0,744 0,744

November 0,480 0,072 0,720 0,720

Desember 0,496 0,336 0,744 0,744

Antall timer i måneden delt på 1000



7         RESULTAT OG ANALYSE  UNIVERSITETET I AGDER 

90 

 

Varmetap 

For beregning av varmetap må sentrale inndata for konstruksjonen være utregnet på forhånd. U-

verdier, arealer, volum, kuldebroer og temperaturer er i hovedsak de faktorene som betegner 

varmetap.  

  

Tabell 7-6 Inndata for varmetapsberegning [Egenprodusert] 

Utregninger av samtlige U-verdier er utdypet i vedlegg K, ark 1.  

 

Varmetapet er beregnet for hver varmetapspost, og summert til et samlet varmetap for hele 

konstruksjonen. Formel 6-22 blir benyttet til utregning av samlet varmetap.  

 

Tabell 7-7 Samlet varmetap [Egenprodusert] 

 

Varmetilskudd 

Varmetilskudd er, for romoppvarmingen og ventilasjonsvarmen, gratis energi. Dette er energi som 

tilføres via personer, utstyr, belysning, vifter og sol. Varmetilskuddet blir korrigert med driftstiden 

gitt i Tabell 7-5. For fritidsboligen blir varmetilskuddet særlig lavt, noe som viser igjen på det store 

oppvarmingsbehovet. For helårsboligen er det høyt varmetilskudd, som resulterer i redusert 

oppvarmingsbehov. Varmetilskudd er beregnet etter Formel 6-23 og videre utdypet i NS 3031 [35]. 

Belysningstilskuddet settes til 0 ved bruk av LED-pærer ettersom LED-pærene ikke avgir varme. For 

glødelampene settes belysningstilskuddet til 2    .  

Trefiberisolasjon ROCKWOOL Trefiberisolasjon ROCKWOOL

Yttervegger

Tak

Gulv

Vinduer, dører og glassfelt

Yttervegger 0,126 0,112 0,126 0,112

Tak 0,089 0,079 0,089 0,079

Gulv

Vinduer, dører og glassfelt

I driftstiden

Utenfor driftstiden

Utetemperatur Se vedlegg K, ark 8

Fritidsbolig Helårsbolig

1919

21

0,66

0,079

Bygningskategori

0,079

0,66

21

Areal

Oppvarmet del av BRA

Oppvarmet luftvolum

U-verdi

Innetemperatur

119,4121,1

163

63 63

46,22 46,22

163

Fritidsbolig

3161

Helårsbolig

7483

Samlet varmetap gjennom konstruksjonen per år (kWh)
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Tabell 7-8 Internt- og solvarmetilskudd (kWh) [Egenprodusert] 

 

Oppvarmingsbehov 

Oppvarmingsbehovet er energibehovet for romoppvarming og ventilasjonsvarme. 

Oppvarmingsbehovet er; totalt varmetap for boligen, hvor varmetilskuddet er trukket fra med en 

utnyttingsfaktor for hver måned. Formelen for oppvarmingsbehov er gitt i Formel 6-24. 

 

Tabell 7-9 Energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme [Egenprodusert] 

Lyskilde

Bolig Fritidsbolig Helårsbolig Fritidsbolig Helårsbolig

Januar 32 250 77 428

Februar 118 300 158 461

Mars 313 489 358 666

April 458 596 502 768

Mai 582 721 627 898

Juni 608 746 652 918

Juli 585 707 630 885

August 431 590 476 768

September 271 447 314 619

Oktober 152 590 197 768

November 34 245 78 417

Desember 41 250 86 428

Sum 3624 5931 4155 8023

Sum tilskudd (kWh)

LED-pærer Glødepærer

Fritidsbolig Helårsbolig

Januar 416 623

Februar 457 492

Mars 117 345

April 126 133

Mai 79 5

Juni 88 0

Juli 37 0

August 71 0

September 50 48

Oktober 221 133

November 296 495

Desember 645 581

Sum 2602 2855

Energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme (KWh)
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Verdien for energibehov vil aldri være under 0. Dette ville resultert i et energitilskudd som ikke kan 

benyttes uten varmelagringskilder. Det er ikke beregnet med eksterne varmelagringskilder i denne 

rapporten.  

Årsaken til at oppvarmingsbehovet er høyere for fritidsboligen i sommermånedene er energibehovet 

boligen har for å varmes opp, når beboerne ankommer. Dermed blir det et eget oppvarmingsbehov 

for å varme opp volumet og materialene i boligen. Det er gjort en forenkling med utregningen av 

inntrengingsdybden for beregning av antall    massivtre som skal varmes opp. Det antas at 1 3⁄  av 

tykkelsen på massivtreelementene må varmes opp for at temperaturen i rommet skal føles som 

settpunkttemperaturen på 21℃. Ved hjelp automatisk styring kan varmen settes på i god tid før 

beboerne ankommer, slik at temperaturen allerede er 21℃  ved ankomst. 

 

Netto energibehov 

Netto energibehov er alle energibehov summert sammen, gitt i Formel 6-27. De ulike energipostene 

er korrigert etter driftstid gitt i Tabell 7-5. 

 

Tabell 7-10 Netto energibehov [Egenprodusert] 

 

 

 

 

 

 

Fritidsbolig Helårsbolig

Januar 701 1344

Februar 783 1145

Mars 402 1066

April 466 832

Mai 384 726

Juni 428 699

Juli 895 721

August 417 721

September 328 747

Oktober 568 854

November 574 1193

Desember 1155 1303

Sum 7100 11352

Totalt årlig netto energibehov (kWh)
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7.3.2 Prosjektering etter passivhusstandarden, NS 3700 

 

For å nå passivhusstandarden må tomannsboligen prosjekteres etter passivhusstandarden NS 3700. 

Kravet er 0,48 W/m2K i standarden er vesentlig strengere enn kravet i TEK 10. NS 3700 stiller krav til: 

 Varmetapstall for transmisjons- og infiltrasjonsvarmetap 

 Netto energibehov 

 Krav til bygningsdeler, komponenter og lekkasjetall 

 Energiforsyning 

 

Varmetapstallet for transmisjons- og infiltrasjonsvarmetap  

Varmetapstallet for transmisjons- og infiltrasjonsvarmetapet er et samlet varmetap hvor 

ventilasjonsvarmetapet er trukket fra. Videre divideres varmetapstallet med oppvarmet BRA. Kravet 

til varmetapstall er gitt i Figur 6-16. Fullstendig formel er utdypet i Formel 6-30.  

 

Tabell 7-11 Varmetapstall for transmisjons- og infiltrasjonsvarmetap [Egenprodusert] 

 

Allerede her kan det dokumenteres at passivhusstandarden ikke blir tilfredsstilt for fritidsboligen 

basert på Tabell 7-12. Det er da nødvendig å gjøre endringer i konstruksjonen for å redusere 

varmetapstallet. Forslag til endringer kan være å redusere vindusareal, øke isolasjonsmengde i tak, 

vegg eller gulv eller å redusere oppvarmet luftvolum.  

 

Netto energibehov til oppvarming 

Passivhusstandarden stiller krav til oppvarmingsbehov gitt i Figur 6-17. Netto energibehov til 

oppvarming er bygningens behov for varme gjennom romoppvarming og ventilasjonsvarme. Formel 

er utdypet per måned i Formel 6-24.  

 

Tabell 7-12 Netto energibehov for romoppvarming [Egenprodusert] 

Energibehovet til romoppvarming i Tabell 7-12 av fritidsboligen, tilfredsstiller passivhusstandarden 

med god margin. Bygningens behov for romoppvarming trenger da ikke reduseres. På grunnlag av 

reduksjonen som kreves gitt i Tabell 7-11, vil dette også endre netto energibehov til oppvarming. 

Krav

0,493

Varmetapstall for transmisjons- og infiltrasjonsvarmetap (W/m
2
k)

0,48

Fritidsbolig Helårsbolig

0,460

NR Symbol

1

Spesifikt energibehov 

kWh/(m2*år)

Spesifikt energibehov 

kWh/(m2*år)

Navn Fritidsbolig Helårsbolig

Romoppvarming 21,5 23,9

Krav 30,3 30,4

Netto energibehov for romoppvarming
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Dette skjer siden verdien for energibehovet endres parallelt med transmisjons- og 

infiltrasjonsvarmetapet.  

 

Krav til bygningsdeler, komponenter og lekkasjetall 

Med krav til bygningsdeler menes U-verdi og normalisert kuldebroverdi. For komponenter er det 

varmegjenvinnerens effekt og SFP-faktoren for ventilasjonen som har spesifikke krav. Lekkasjetall er 

konstruksjonens tetthet. Tettheten kan kun måles etter at konstruksjonen er oppført og er tett. 

Lekkasjetallet settes da lik kravet gitt i standarden, ettersom dette må måles etter at boligen er 

oppført. Tallet for årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner er hentet fra 

leverandørens tekniske detaljer [64]. 

 

 

Tabell 7-13 Krav til bygningsdeler, komponenter og lekkasjetall [Egenprodusert] 

Alle krav til bygningsdeler, komponenter og lekkasjetall oppfyller kravet i passivhusstandarden. Som 

det fremkommer av Tabell 7-13 faktorene for fritids- og helårsboligen identiske.  

 

Energiforsyning 

For tomannsboligen er det forutsatt at levert elektrisitet står for all oppvarming av romluft og 

varmtvann. Behovet for levert energi blir 16 529kWh, netto energibehov fratrukket 50% av 

varmtvannsbehovet blir 13 612kWh. Kravet presenter i Formel 6-31 blir dermed ikke godkjent uten 

videre tiltak.  

 

7.3.3 Energitiltak for oppnåelse av passivhusstandarden 

 

Tomannsboligen tilfredsstiller ikke kravet, og krever ytterliggere endringer. For å redusere 

varmetapstallet for transmisjons- og infiltrasjonsvarmetapet for fritidsboligen er det valgt å redusere 

vindusarealet. Dette ble et naturlig valg da vinduene er den bygningskomponenten med dårligst U-

verdi. Små endringer vil kunne gjøre store utslag. Dette er også en kostnadseffektiv endring, og 

krever ikke mer arbeid enn utgangspunktet.  

Endringer som utføres: 

 Vindu 22 endres fra 3,6m x 3,1m til 2,85m x 2,4m 

 Skyvedør 12 endres fra 2,85m x 2,1m til 2,0m x 2,1m  

Minstekrav til bygningsdeler, komponenter og lekkasjetall

Egenskap Fritidsbolig Helårsbolig

U-verdi vindu og dør 0,7 0,7

Normalisert kuldebroverdi 0,03 0,03

Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner 0,82 0,82

SFP-aktor ventilasjonsanlegg 1,5 1,5

Lekkasjetall ved 50 Pa, 0,6 0,6
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Endringen resulterer i et vindusareal som er 6,1   mindre enn utgangspunktet. Endringene gjør at 

varmetapstallet for transmisjons- og infiltrasjonsvarmetap oppfyller kravene til NS 3700. Etter 

endringene ser tabellen for varmetapstallet for transmisjons- og infiltrasjonsvarmetap slik ut: 

 

Tabell 7-14 Revidert varmetapstall for transmisjons- og infiltrasjonsvarmetap [Egenprodusert] 

 

Ved å redusere vindus- og skyvedørsarealet som nevnt over, endres også oppvarmingsbehovet for 

fritidsboligen. Siden endringene kun fant sted i fritidsboligen sin fasade, er det kun fritidsboligen som 

endres.  

 

Tabell 7-15 Revidert netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme [Egenprodusert] 

 

Oppvarming av spillvann 

For å redusere energibehovet knyttet til varmtvann i helårsboligen er det bestemt å montere en 

varmtvannsgjenvinner, Figur 7-12. Den plasseres i sluket på dusjen i boligen. Dette vil gi såkalt 

«gratis» energi fra varmtvannet, som ellers hadde forsvunnet i avløpet. For ferieboligen vil HXdrain 

være en lite økonomisk investering, ettersom energibesparelsen ikke er stor nok på grunn av lavere 

antall driftstimer. Det er derfor valgt å montere HXdrain kun i helårsboligen. 

 

Figur 7-12 HXdrain, Varmegjenvinner for spillvann. Kilde [64] 

 

Figur 7-12 er montert som erstatning for ordinært sluk [64]. Den inneholder et kammer som 

varmtvannet strømmer ned i, og varmer opp et kaldt strømmende vann i kobberrør. Når det tappes 

varmtvann fra varmtvannstanken til dusjen, begynner vannet i kobberrøret å sirkulere. Det kalde 

vannet strømmer da gjennom det varme spillvannet og varmes opp. Dette vannet tilføres i 

Krav

Fritidsbolig

0,457

Varmetapstall for transmisjons- og infiltrasjonsvarmetap (W/m
2
k)

0,48

Helårsbolig

0,460

NR Symbol

1

30,430,3

19,9 23,9Romoppvarming

Spesifikt energibehov 

kWh/(m2*år)

Spesifikt energibehov 

kWh/(m2*år)
Netto energibehov for romoppvarming

Fritidsbolig HelårsboligNavn

Krav

     



7         RESULTAT OG ANALYSE  UNIVERSITETET I AGDER 

96 

 

varmtvannstanken etter oppvarming, se Figur 6-19. Den har en virkningsgrad på 50 % og i underkant 

av 1500kWh besparelse per år, se Tabell 7-16.  

 

Tabell 7-16 Energisparing ved gjenvinning av spillvann fra dusj [Egenprodusert] 

 

HXdrain-installasjonen koster kr 15 325,-. Over en tidsperiode på 10 år vil denne installasjonen lønne 

seg, ref. Tabell 7-17. Energibesparelsen starter med en gang varmegjenvinneren er installert.  

 

Tabell 7-17 Økonomisk tabell for varmegjenvinning av spillvann ved Helårsbolig [Egenprodusert] 

 

LED-pærer 

Til belysning vil det benyttes LED-pærer. LED-pærer ofte ti ganger så kostbare som vanlige 

glødepærer, men har omlag 18 ganger lengre levetid. Kostnaden er høyere i startfasen, men det vil 

etterhvert medføre høy besparing, både ved innkjøp av nye pærer og energibruket.  

 

Tabell 7-18 Prisbesparelse per LED-pære [Egenprodusert] 

 

Tabell 7-18 viser prisbesparelsen til én pære som lyser i 45 000 timer [65]. For hver av boligene, hvis 

det regnes med 15 lyspærer i hver, er besparelsen nær kr 24 000,-. Dette er for de 45 000 timene 

pærene lyser, for hver av boligene. 

 

Energitilskuddet en glødepære produserer, ville vært en positiv faktor for de kalde vintrene i Tromsø, 

Hxdrain Uten varmegjenvinner

3856,06 5334,31 kWh

Sum sparing kWh1478,25

Helårsbolig

Varmegjenvinner av spillvann for 4 personer HXdrain Ingen varmegjenvinner

kW per dag for dusj 9 9

Virkningsgrad 50 % 0 %

Pris 15 325kr              -kr                           

Besparelse per dag (kW) 4,5 0

Besparelse per år (kW) 1643 0

Antall år før økonomisk besvarelse 9

LED-pærer Glødepærer

Strømpris 0,9kr            0,9kr            

Watt 3 40

Timer pr pære 45000 2500

Pris pr pære 350kr           25kr             

Antall pærer per 45000 timer 1 18

Pris etter 45000 timer 472kr           2 070kr        

Besparelse per LED-pære 1 599kr        
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men de går tapt ved bruk av LED-pærer. For NS 3700 er bruk av LED-pærer ugunstig på grunn av 

tilskuddet bygget går glipp av ved beregning av oppvarmingsbehovet, se Vedlegg J. 

Energibesparelsen kan imidlertid brukes på andre oppvarmingskilder, og besparelsen blir fremdeles 

høy, se Tabell 7-19. Ut i fra tabellen kan en se at besparelsen er størst i helårsboligen, ettersom det i 

helårsboligen er høyest antall driftstimer. 

 

Tabell 7-19 Energisparing ved endring av belysning [Egenprodusert} 

 

Etter utførelse av tiltakene ender det totale netto energibehovet på en betydelig lavere verdi, og 

behovet for levert energi er redusert.   

 

Tabell 7-20 Totalt netto energibehov [Egenprodusert] 

 

Energiforsyning 

Til rom- og vannoppvarming er det valgt å bynytte en grunn til vann-varmepumpe. Varmepumpen 

gjør at oppvarming av vann skjer på en mye mer effektiv og energibesparende måte. Det er valgt en 

årsgjennomsnittlige effektfaktoren for varmepumpeanlegget på 4,09 [66]. Dette er en reel faktor for 

de beste varmepumpene. Det vil si at varmepumpen bruker under 25% av energien den leverer. I 

samarbeid med et vannbårent varmesystem bidrar varmepompen til romoppvarming av begge 

boenhetene. Invisteringskostnaden for et slikt anlegg har ikke blitt beregnet i detalj i denne 

oppgaven, men det kan forventes en investering mellom kr. 150 000,- og kr. 200 000,- for hele 

anlegget. Varmepumpeanleggets effektbehov til oppvarming av tomannsboligen er beregnet i 

kapittel 7.3.5. 

Ved installeringen av en grunn til vann-varmepumpe med nok effekt til å dekke oppvarmings- og 

varmtvannsbehovet, dekkes kravet til energiforsyning i passivhusstandarden. Elektrisitet forsyner 

hele behovet for el-spesifikt forbruk, samt drifter varmepumpen slik at pumpen kan dekke det øvrige 

LED-pære Glødepærer LED-pære Glødepærer

103,15 515,74 407,92 2039,59 kWh

Sum sparing kWh

Energisparing ved endring av belysning pr. år

Fritidsbolig Helårsbolig

412,59 1631,67

NR Symbol

2

3a

3b

4

5

Etter tiltak

2409

Varmtvann

2

1

Oppvarming1

32

23,92855

1349

274

385611

Spesifikt energibehov 

kWh/(m2*år)

Energibehov                

kWh/år

Netto energibehov Fritidsbolig Helårsbolig

81

2

Navn

Energibehov                

kWh/år

Energipost

2

Totalt netto energibehov, sum 1-6 6494

0

Spesifikt energibehov 

kWh/(m2*år)

9720

6 Kjøling 0

19,9

54

238

18

0 0

2

2122

103

Vifter

408

234

274

18

3

Teknisk utstyr

Belysning

Pumper

2092
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forbruket. Behovet for levert elektrisitet utgjør 8560kWh. Dette er mindre enn netto beregnet 

energibehov fratrukket 50% av varmtvannsbehovet som utgjør 13 612kWh.  

 

Ved utførelse av gitte energitiltak tilfredsstiller tomannsboligen passivhusstandarden.  

 

7.3.4 SIMIEN-simuleringer 

 

Det er utført en energisimulering gjennom simuleringsprogrammet SIMIEN. Dette ble gjort for å 

kunne sammenligne resultatene fra håndberegning mot databeregninger. 

Resultatene fra energisimuleringen for helårsboligen er svært lik håndberegningene, mens for 

fritidsboligen er det stor forskjell. Dette skyldes at det ikke er mulig å legge inn senkning av 

temperatur når boligen ikke er bebodd, til for eksempel 5℃. SIMIEN utfører beregningen som en 

helårsbolig for oppvarmingen, selv om bebodd tid kun er satt til hver tredje helg, jul- og sommerferie. 

Dette gjør at behovet for oppvarming blir betydelig mye høyere enn det som er beregnet for hånd. 

For helårsboligen kan en lettere gjenkjenne tallene fra håndberegning, og beregningene for hånd 

anses å være presis. Se Vedlegg B for resultater av SIMIEN-simuleringen. 

 

7.3.5 Effektbehov til oppvarming 

 

Effektbehovet til romoppvarming er avhengig av varmetapet. Ved lavt varmetap kreves mindre effekt 

for å opprettholde ønsket innetemperatur. For beregning av det nødvendige effektbehovet pr. m2 for 

tomannsboligen, må det først beregnes det totale effektbehovet. Det er vesentlig at anlegget er 

dimensjonert for å holde den laveste temperaturen etter NS-12831 [43].  

 

Effektbehov ved ulike temperaturer 

Tabell 7-21 viser effektbehovet ved ulike temperaturer i henhold til SINTEF Byggforsk-klimatabell 

[42]. 

 

Tabell 7-21 Dimensjonerende effektbehov ved ulike dimensjonerings temperaturer [Egenprodusert] 

Beskrivelse Enhet θ1d θ3d θm

Utvendi temp θ oC -16 -14,6 2,7

Forbruk kWh/år 2855 2855 2855

varmetap W/K 59,4 59,4 59,4

Dim.Inne temp θi
0C 22 22 22

BRA m2 117 117 117

Tot.Effekt kW 2,26 2,18 1,15

Dim. Effekt W/m2 19,31 18,60 9,81

Helårsbolig

Beskrivelse Enhet θ1d θ3d θm

Utvendi temp θ oC -16 -14,6 2,7

Forbruk kWh/år 2409 2409 2409

varmetap W/K 59,9 59,9 59,86

Dim.Inne temp θi 0C 22 22 22

BRA m2 119 119 119

Tot.Effekt kW 2,27 2,19 1,16

Dim. Effekt W/m2 19,20 18,49 9,75

Fritidsbolig



7         RESULTAT OG ANALYSE  UNIVERSITETET I AGDER 

99 

 

Varmebehov ved kaldeste dimensjoneringstemperatur 

Det er vesentlig å finne den nødvendige tilførte varmen til de ulike etasjene i hver av boligene. Det er 

ikke beregnet soneinndeling av rommene, men det skilles mellom etasjene. Dette gjøres på grunn av 

varmetap mot grunn. Det forekommer ikke noe varmetap mellom etasjene, ettersom temperaturen 

er lik i begge etasjene. Tabell 7-22 og Tabell 7-23 viser varmebehov for oppvarming av boligen ved 

den kaldeste dimensjoneringstemperaturen. 

 

Tabell 7-22 Nødvendig varmebehov for oppvarming av fritidsboligen ved den kaldeste dimensjoneringstemperturen 

[Egenprodusert] 

 

 

Tabell 7-23 Nødvendig varmebehov for oppvarming av helårsboligen ved den kaldeste dimensjoneringstemperaturen 

[Egenprodusert] 

 

Vannstrøm i vannbåret varmeanlegg 

For å dimensjonere vannstrømningen det kreves til de ulike etasjene, ønsker man en lavest mulig 

vanntemperatur. Det settes en maksimal avkjølingstemperatur på vannet til 4oC. Dette vil si 

returvannets temperaturfall.  

Tabell 7-24 og Tabell 7-25 viser en oversikt over den nødvendige sirkulasjonsvannmengden pr. døgn 

med ulikt effektbehov med en oppvarmet temperaturdifferanse på 4oC totalt for boligene.  

 

Tabell 7-24 Ulik sirkulasjonshastigheter ved ulik effektbehov på fritidsboligen [Egenprodusert] 

 

Beskrivelse

Etasje 1.etg 2.etg 3.etg tot

Areal 42 52,7 23,8 118,5
Rom oppvarming 806,2 974,3 232 2013

Fritidsbolig

Qvarmebehov (W)

Beskrivelse

Enhet 1.etg 2.etg 3.etg tot

Areal 42 52,7 22,1 116,8

Romoppvarming 810,9 980 216,7 2008

Qvarmebehov (W)

Helårsbolig

d rør lengde volum

enhet effekt Areal Qbehov ΔoC Cpvann Ws/Kg0C l/s l/h m
3
/h mm m m

3

w/m
2

19,195 118,5 2275 4 4200 0,135 487,4 0,487 17 592,5 0,134

w/m
2

18,488 118,5 2191 4 4200 0,13 469,5 0,469 17 592,5 0,134

w/m
2

9,749 118,5 1155 4 4200 0,069 247,6 0,248 17 592,5 0,134

Effektbehov

3,624

3,491

1,841

Fritidsbolig Rør data Utskiftning

Beskrivelse Total qvannføring i rørnettet pr time
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Tabell 7-25 Ulik sirkulasjonshastigheter ved ulike effektbehov på helårsboligen [Egenprodusert] 

 

Dimensjonerende vannstrøm i vannbåret varmeanlegg 

Dimensjonerende vannstrømbehov, beregnes ut fra det høyeste dimensjonerende effektbehovet. 

Resultatet gir den nødvendige vannføringshastigheten til de ulike etasjene ved en 

temperaturforskjell på 4oC på returvannet, i forhold til turvannet. 

 

Tabell 7-26 Fritidsboligens vannstrøm i rørene for å tilføre tilstrekkelig varme med hensyn på nødvendig romoppvarming 

[Egenprodusert] 

 

 

Tabell 7-27 Helårsboligens vannstrøm i rørene for å tilføre tilstrekkelig varme med hensyn på nødvendig romoppvarming 

[Egenprodusert] 

 

Varmetap ved ulik rørdimensjon og vannhastighet 

Endringer i sirkulasjonsvannets returtemperatur ved ulike hastigheter vises i tabellen nedenfor. 

 

Tabell 7-28 Varmetap ved ulik rørdimensjon og vannhastighet på tur og returtemperaturen [SINTEF Byggforsk] 

 

d rør lengde volum

enhet effekt Areal Qbehov ΔoC Cpvann Ws/Kg0C l/s l/h m
3
/h mm m m

3

w/m
2

19,307 117 2259 4 4200 0,134 484,1 0,484 17 585 0,133

w/m
2

18,596 117 2176 4 4200 0,130 466,2 0,466 17 585 0,133

w/m
2

9,806 117 1147 4 4200 0,068 245,8 0,246 17 585 0,133

Effektbehov

3,645

3,511

1,852

Helårsbolig Rør data Utskiftning

Beskrivelse Total qvannføring i rørnettet pr time

Beskrivelse Δ
0
C Cpvann Ws/Kg

0
C

Etasje 1.etg 2.etg 3.etg tot

Vannstrøm 0,048 0,058 0,014 0,12

Fritidsbolig

qvannføring i rørnettet (l/s)

4 4200

Beskrivelse Δ
0
C Cpvann Ws/Kg

0
C

Etasje 1.etg 2.etg 3.etg tot

Vannstrøm 0,048 0,058 0,013 0,12
42004

qvannføring i rørnettet (l/s)

Helårsbolig

Vannhastighet

12 17 20

0,5 7,6oC 2,9oC 1,9C

1 3,8oC 1,45oC 0,950C

m/s

Utvendig rør diameter

godstykkelse (2,0mm)
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Varmetap ved ulik rørdimensjon er vist i Tabell 7-28. Ved vannføring på 0,05 l/s og en innvendig 

diameter på 17mm, vil vannhastighet være 0,25 m/s. Dermed blir temperaturtapet høyere enn hva 

tabellen viser.  

 

Temperaturfall over rørstrekket 

Rørstrekket legges med en avstand på 200mm. På grunn av varmeledningsevnene til et plastrør på 

0,2-0,3W/mK, vil temperaturfallet over rørveggene være som gitt i Tabell 7-29 og Tabell 7-30. 

 

Tabell 7-29 Rørlengde og temperaturfall på vannet for fritidsbolig [Egenprodusert] 

 

 

Tabell 7-30 Rørlengde og temperaturfall på vannet for helårsbolig [Egenprodusert] 

 

Temperaturfallet i overflaten til varmeledning i rørene er her høye. For å få et lavere varmetap på 

ledningstrekket, er det mulig å dele vannsløyfene i to soner. Dette vil videre medføre at 

temperaturen kan reguleres lettere til de ulike rommene. Leverandør av varmeanlegget bistår med 

detaljerte beregninger av reguleringer, samt nødvendig behovsstyring. I rapporten vektlegges kun 

behovet og nødvendig vanntemperatur for tomannsboligen.  

 

 

Etasje enhet 1.etg 2.etg 3.etg sum

Areal m2 42 52,7 23,8

Rør avstand mm 200 200 200

Lengde m pr m
2 m 5 5 5

Rør lengde m 210 263,5 119 592,5

Varmetap pr m W/m 0,2 0,2 0,2 0,2

totalt varmetap rør W/m
2 42 52,7 23,8 118,5

Temp.fall pr Δ
o
C W/m

2 10 10 10 10

Total temp fall
o
C 4,2 5,3 2,4 11,9

Fritidsbolig

Etasje enhet 1.etg 2.etg 3.etg sum

Areal m2 42 52,7 22,1

Rør avstand mm 200 200 200

Lengde m pr m
2 m 5 5 5

Rør lengde m 210 263,5 110,5 584

Varmetap pr m W/m 0,2 0,2 0,2 0,2

Total varmetap rør W/m
2 42 52,7 22,1 116,8

Effektbehov pr Δ
o
C W/m

2 10 10 10 10

Total temp fall oC 4,2 5,3 2,2 11,7

Helårsbolig
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Boligens nødvendige vannbåret varmetemperatur 

For å oppnå en energieffektiv bolig, bør sirkulasjonsvannet ha lavest mulig temperatur, men samtidig 

opprettholde ønsket romtemperatur. Vanntemperaturen som kreves for å opprettholde den ønskede 

innetemperaturen etter det nødvendige effektbehovet, er vist i Tabell 7-31. 

 

Tabell 7-31 Varmeangivelse fra golvoverflaten ved stråling og fri konveksjon. Gjennomsnittstemperaturen i rommet er 20°C 

[SINTEF Byggforsk] 

 

Ved en romtemperatur på 20oC og et varmeeffektsbehov på 23,7 W/m2, kreves det en 

vanntemperatur på 23oC. Videre kreves det høyere temperatur for ulike sjikt i gulvkonstruksjonen. 

Varmetapet mot grunnen er i disse boligene på 6,7 W/m2. Varmetapet påvirker turtemperaturen til 

vannet for oppvarming av 1.etasjen. Nødvendig varme som må tilføres rommet er 19,2W/m2-

6,7W/m2= 12,5W/m2. 19,2W/m2 er det maksimale effektbehovet pr. m2 ved den kaldest 

dimensjonerte utetemperaturen, se Tabell 7-21.  

Parametere for dimensjonering av turtemperaturen til vannet bestemmes av;  

 Rommets dimensjoner,  

 Effektbehovet til boligen 

 Varmetap mot grunnen 

 Rørdimensjon 

 Gulvoppbygging  

Etasjeskillerne krever en tilleggstemperatur på 5-10 oC [41]. Dette som følge av at trematerialer 

fordeler varmen på en dårlig måte. Ved å legge aluminiumsplater i sponplatesjiktet forbedres 

varmefordelingen, og det blir mulighet for å senke vanntemperaturen. Parkett krever en 

tilleggstemperatur på 2,5oC [67]. Totalt etter dimensjonerende forhold må boligenes 

sirkulasjonsvann ha en turtemperatur på omlag 25-28,5oC. Derav blir returtemperaturen 24,5 oC som 

følge av varmetapet gjennom rørstrekket.  
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Tabell 7-32 Vannbåret varmeanleggets temperatur [Egenprodusert] 

 

 

Figur 7-13 Dimensjonert vannbåret varmeanlegg i tomannsboligen [redigert fra SINTEF Byggforsk] 

 

For å ha en romluftstemperatur på 20 oC kreves det en overflatetemperatur på gulvet på 23oC, når 
turtemperaturen på vannet er 28,5oC, illustrert i Figur 7-13.  

 

 

 

Temperatur tabell 23,0 o
C

Gulvstøp 3,0 oC

Parkett 2,5 o
C

sum 28,5 o
C

Total temperatur på vannet
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7.3.6 Energikilder for å oppnå ønsket om plusshusnivå 

 

Ut fra oppgavens forutsetning er det bestemt at bygget skal være så energieffektivt som mulig. Det 

er videre et ønske om at bygget skal oppnå plusshusnivå. Bygget stiller med gode forutsetninger for å 

kunne nå disse målene. Store arealer vendt mot sør, som gir gode muligheter for utnyttelse av 

solenergi.  

Bygget har derimot store vindusarealer som vil være med på å svekke den totale isolerende evnen. 

Dermed er energisparende tiltak viktig for å oppnå ønsket plusshusnivå. 

 

Solceller 

I Tromsø er det 1265 solsinnstimer i året, hvor 811 av dem er mellom mai og august, se vedlegg D. 

Ettersom det er lite sol i vinterhalvåret er det viktig å produsere så mye energi som mulig om 

sommeren. Bygget har et stort tak vendt sørover som gir gode forutsetninger for effektive 

solcellepaneler. 30,4 m2 av taket er dekket med 19 solcellepanel av typen; Sunmodule Plus SW 250 

mono black. Panelet har en virkningsgrad på 14,7% og er på 250W. Det koster omkring kr 2500,-  å 

installere pr. panel. [68]. Effektdata er hentet fra EU-kommisjonens verktøy, PVGIS26. Posisjon, 

virkningsgrad, solcellepaneltype, takvinkel og takposisjon tastes inn, og resultatet fremkommer. 

Resultat for solcellepanelene på tomannsboligen vises i Tabell 7-33. 

 

 

Tabell 7-33 Energioversikt solceller [Egenprodusert] 

 

 

                                                             

26 EU-kommisjonens verktøy for beregning av effekt for solceller på spesifikke områder 

Solcelle Måned Effekt pr. celle (kWh) Alle 19 celler (kWh)

Januar 0 1

Februar 1 18

Mars 7 139

April 27 513

Mai 32 600

Juni 31 587

Juli 28 538

August 23 428

September 14 260

Oktober 2 34

November 0 4

Desember 0 0

Total 3123
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Solfanger 

Solfangere har en betydelig høyere virkningsgrad enn solceller. Det er derfor valgt å plassere 15m2 

med solfangere på taket, for å dekke deler av varmtvann- og oppvarmingsbehovet. Catch Solar 

Energy sin SHX-solfanger er foretrukket. Dette er en plan, selvdrenerende solfanger med 

virkningsgrad på 85%. Solfangeren plasseres på den sørvest-vendte takflaten sammen med 

solcellene.  

Solfangerne gir en forventet årlig nyttbar energimengde på 2952kWh. Dette dekker omtrent 40% av 

det årlige varmtvannsbehovet, og omtrent 16% av oppvarmingsbehovet til tomannsboligen. 

Detaljerte utregninger fra leverandør, samt utnyttelsesfaktor for bygget, finnes i vedlegg D. I mai og 

juni produseres det mer energi enn boligen har behov for. Sesonglagring av varmtvann er dyrt, og 

derfor blir ikke denne energien utnyttet. Tabell 7-34 viser utnyttet energi solfangerne gir per måned.   

 

 

Tabell 7-34 Energioversikt solfanger [Egenprodusert] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solfanger Måned Produsert energi (kWh)

Januar 0

Februar 13

Mars 152

April 407

Mai 470

Juni 493

Juli 751

August 477

September 158

Oktober 31

November 0

Desember 0

Total 2952
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Det arkitektoniske uttrykket av tomannsboligen med solceller og solfanger installert: 

 

Figur 7-14 Boligen med solceller og solfanger fastmontert på det sør-vestvendte taket [ArchiCAD] 

 

Vindturbin 

I Tromsø er det mye sol på sommeren, men svær lite i perioden november til mars. Derfor ble det 

nødvendig å finne en kilde i tillegg solenergi. Vindenergi er en god kilde til fornybar energi som virker 

å passe godt til dette prosjektet. Sør-enden av tomten spisser seg opp en skrent, og har en 

høydeforskjell på 10m fra resten av tomten. Dette gir gode muligheter for en effektiv vindturbin.  

 

Figur 7-15 Vindkart over Tromsø. Tomten markert med gul ring. [NVE.no] 
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Ut i fra Figur 7-15 fra NVE, leses det av 5,0-5,5 m/s årsmiddelvind på tomten. Ved bruk av UGE 

EddyGT vertikal vindturbin på 1000W, kan det produseres opp mot 2100kWh i året. MET sine tall 

over årsmiddelvind i Tromsø er noe lavere enn 5,0-5,5 m/s. Dette skyldes at Tromsø by ligger i le 

mellom fjell, og er derfor ikke så vindutsatt. I følge MET er årsmiddelvinden i Tromsø 3,46 m/s. For å 

finne månedlig vindhastighet på tomten ble det beregnet et forholdstall mellom NVE og MET sine 

tall, da det kun er MET som innehar månedlige data. 
5 5   

   6   
=1,589.  

 

 

Tabell 7-35 Energioversikt over vindturbin [Egenprodusert] 

Formel for effekt av vindturbin, Formel 6-38: 

P = 
 

 
∗  ∗ 𝐴 ∗ 𝑣 ∗    

P = 
 

 
∗ 1 15 𝑘    ∗ 13 8   ∗ 𝑣 ∗ 0 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massetetthet luft Sveipeareal, A Forholdstall Virkningsgrad Cp

1,15 4,62 1,589 0,5

Vinturbin Måned Vindhastighet v siste 10 år Nyttbar effekt (kW) Energi (kWh)

Januar 6,51 367 264

Februar 6,67 395 284

Mars 6,51 367 264

April 5,40 209 151

Mai 4,61 130 94

Juni 4,93 159 114

Juli 4,29 105 76

August 4,29 105 76

September 4,13 94 67

Oktober 5,40 209 151

November 6,51 367 264

Desember 6,67 395 284

Gjennomsnitt 5 242

Total 2119
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Det arkitektoniske uttrykket av tomannsboligen med solceller, solfanger og vindturbin installert: 

 

Figur 7-16 Tomannsboligen med solceller, solfangere og vindturbin installert [ArchiCAD] 

 

7.3.7 Termisk varmelagring 

 

Tomannsboligenes varmelagring 

Den vertikaldelte tomannsboligen har en innvendig overflate av massivtre som bidrar til 

varmelagringseffekten innvendig. Beregningene for massivtre er sammenlignet med beregningene 

for et tradisjonelt bindingsverk. Dette er gjort for å undersøke varmtreghetsforskjellen. Alle 

beregniger er betraktet gjennom et 24timers-tidsperspektiv. Simuleringer er gjennomført med 

dataprogrammet HTflux, for et mer nøyaktig resultat. Det er kun beregnet termisk varmelagring for 

ytterveggskonstruksjonen, men i realiteten vil imidlertid skillevegger, etasjeskillere og tak, bidra til 

økt varmelagring for tomannsboligen. Beregninger er utført med en innendørs og en utendørs 

sinusvariasjon i temperatur på ±1k. Dette er reelt i et bolighus når det ikke tilføres noe soltilskudd 

gjennom vinduer. Måten å beregne på resulterer i en god teoretisk tilnærming til realistiske forhold 

[69].  

I korte trekk er det overflaten til materialet som frigir oppspart varme. Denne prosessen skjer i et 

24timers-tidsperspektiv. Prosessen kan beskrives med at en varmekilde varmer opp huset til 21 

grader, varmekilden slås så av, og innendørstemperaturen synker med 1k gjennom tidsperspektiv på 

6 timer, se Figur 7-17.  
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Figur 7-17 Sinusvariasjon, ±1K [Egenprodusert] 

 

Varmelagringskapasitet i ulike materialer 

Materialer har ulik varmelagringskapasitet. Tabell 7-36 viser varmelagringskapasitet til ulike 
materialer med en syklus på 24 timer. 

 

Tabell 7-36 Forskjellige materialegenskaper og varmekapasitet samt beregningsverdier for videre regning, se vedlegg K ark 

23 for beregninger [Egenprodusert] 

Den totale inntrengningsdybden27, δ, vil være 67mm for massivtre.  

 

Varmematrise for massivtrekonstruksjon isolert med ROCKWOOL REDair Flex 

Totalvarmematrise for tomannsboligens veggkonstruksjon er kalkulert etter Formel 6-47. Formelen 

danner grunnlaget for kalkulasjon av den aktive varmekapasiteten, varmestrømningen til 

veggkomponenten, og er sammensatt av sjiktene i veggen, vist i Formel 7-2. 

Z = (
Z11 Z12
Z21 Z22

) = (
−66 60 − 28 44𝑖 30 98 − 5 87𝑖
10 11 + 25 86𝑖 −9 95 − 6 89𝑖

) 

Formel 7-2 Totale varmematrisen av massivtre og ROCKWOOL REDair Flex 

                                                             

27 δ, Varmestrømmens potensielle dybde inn i et materiale, sett i et 24-timersperspektiv 

λ ρ C p d R δ  ξ 

W/mK Kg/m3 J/kg k m m2K/W m -

0,13 500 1600 0,095 0,739 0,067 1,432

0,038 50 2100 0,250 6,579 0,100 2,505

0,14 500 2100 0,019 0,136 0,061 0,314

0,033 80 800 0,250 7,576 0,119 2,099

1,8 2400 1000 0,095 0,056 0,144 0,660

- - - - 0,130 - -

- - - - 0,040 - -

Betong

Innvendig overflate

Utvendig overlate

Material spesifikasjoner

material

Tre

Trefiber

Trekledning

Roockwool
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Formel 7-3 Absoluttverdiene til matrisen [Egenprodusert] 

 

Den aktive varmestrømmen som tilføres og avgis er Y11 for innvendige omgivelser, og Y22 er for ytre 

omgivelse. Det er den innvendige tilførselen som bidrar til termisk varmelagring gjennom 

døgnsyklusen. Den aktive varmekapasiteten som fremkommer av konstruksjonen, er k1 for den 

innvendige og k2 for den utvendige. 

Resultatet viser at massivtreveggen for tomannsboligen med utenpåliggende ROCKWOOL REDair Flex 

kan totalt lagre 31,4 KJ/m2k. For tomannsboligen utgjør ytterveggskonstruksjonen omtrent 100m2, 

for hver av boenhetene. For hvert døgn vil boligene ved en temperatursvingning innendørs ±1 

kelvin, kunne lagre 3154 KJ/k som tilsvarer 0,9 KWh. Faseforskyvningene er et ekstremalpunkt når 

materialet begynner å frigjøre sin energi, og vil ligge på rundt 2,2 timer, se Tabell 7-37. 

Resultater av ulike simulerte veggkonstruksjoner: 

 

Tabell 7-37 Ulike simuleringsverdier ved forskjellige konstruksjoner gjennom 24 timers perspektiv med en 

temperaturvariasjon ∓1K [Egenprodusert] 

 

Simulering av vegg med massivtre og ROCKWOOL REDair Flex 

Massivtreet vil gjennom døgnsyklusen utgjøre den innvendige totale varmekapasiteten for 

konstruksjonselementet, uavhengig av andre ytre sjikt. Dette som følge av 

varmeinntrengningsdybden for massivtre i løpet av 24 timer kun utgjør 67mm. Massivtreelementene 

er på 95mm. Dette medfører at kun 67mm av de 95mm vil kunne avgi og absorbere varme.  

Tabell 7-37 viser veggoppbygningene og veggens reaksjon med variasjonene i temperatur-

forandringene innendørs. Tidsdifferansen for maksimal varmefluks og temperatur, forklares med 

tidsskiftet. Temperatursvingningene vil dempes og man unytter materialets evne til å 

temperaturregulere tomannsboligen. Resultatene fremkommer etter at romoppvarmingsfasen28 er 

utført.  

                                                             

28 Romoppvarmingsfase av massivtrekonstruksjonen vil kreve mer energi for å heve materialets 
overflatetemperatur. Dette forsinker ønsket romtemperatur, grunnet treets høye varmekapasitet på 
1,6 KJ/kg*K, som er mengden energi det kreves for å øke temperaturen i materialet med 1 K. 

Nr real im Moduls Enhet y11 y22 y12

Z11 -66,60 -28,44 72,42 2,30 0,38 0,032

Z12 30,98 -5,87 31,53 W/m2k k1 k2 U-verdi

Z21 10,11 25,86 27,77 m2K/W 31,582 5,277 0,112

Z22 -9,95 -6,89 12,10

Massivtre og ROCKWOOL REDAir Flex

D
yn

am
isk verd

i

Nr

1 Data Isolasjon U-verdi maks Varmestrøm Tidsskifte

2 Konstruksjonstype mm w/m2k Φ W/m2 k 1  inne KJ/m2K k 2 ute KJ/m2K Δ timer

3 Massivtre med trefber 250 0,132 2,306 31,6 7,3 2,2

4 Massivtre med stenull 250 0,117 2,326 32,0 5,5 2,2

5 Betong med stenull 250 0,127 6,367 87,1 5,6 1,5

6 Bindingsverk med 13mm kryssfiner 300 0,106 0,948 13,03 5,9 4,2 3,620

Ulike veggstruktur og varmeakkumulering

Varmekapasitet Varmeakumulering/overflate areal

wh/m2

8,778

8,881

24,196
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Figur 7-18 viser en konstruksjon av massivtre isolert med ROCKWOOL REDair Flex. Den illustrerer 

varmestrøm og temperaturendringer i romluften. Figuren illustrerer at varmestrømmen er på topp 

før temperaturen i omgivelsene når sin maksimale høyde, og deretter avgir varme til omgivelsen. 

Videre vil den totale temperatursvingningen i romluften dempes og temperaturen kan senkes på 

varmekilden, som fører til lavere energibruk. Positiv varmestrøm betyr at varmen tilføres materialet 

mens negativ betyr at materialet avgir varme til rommet.  

 

Figur 7-18 Sinusvariasjon av temperatur og varmestrøm for valgt konstruksjon med temperaturforskjell på  ±1K, i et 24 

timers perspektiv. [Egenprodusert] 

 

Sammenligning av bindingsverk- og massivtrekonstruksjonen  

En annen konstruksjonsoppbygning for tomannsboligen kunne vært tradisjonelt bindingsverk med 

isoleringskjerne av ROCKWOOL REDair Flex. Varmekapasiteten ville imidlertid vært under halvparten 

av kapasiteten til massivtrekonstruksjonen. ROCKWOOL REDair Flex er tilnærmet 13,03 KJ/m2k, som 

tilsvarer 0,036kWh. Samtidig er tidsforskyvningen for varmeutstrømningen fra materialet betydelig 

lengre.  

Figur 7-19 viser en konstruksjon av bindingsverk isolert med ROCKWOOL REDair Flex. Varmestrøm- 

og temperaturendringene på overflaten er nesten identiske og tilføring av varmestrømmen er 

jevnere. Dette viser at utnyttelsen av varmekapasiteten ikke klarer å avgi varme til omgivelsene og 

således utjevne temperaturene. 
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Figur 7-19 Sinusvariasjon av temperatur og varmestrøm for bindingsverkkonstruksjon med temperaturforskjell på  ±1K, i et 

24 timers perspektiv. [Egenprodusert] 

 

Konklusjon av masseivtreets termiske varmelagringsevner 

Konklusjonen er at massivtrekonstruksjonen i liten grad vil opptre positivt som en varmebuffer, men 

konstruksjonens innvendige varmelagring er uavhengig av isolasjonstype. Massivtrekonstruksjonen 

vil i forhold til tradisjonelt bindingsverk føre til en mer stabil innetemperatur gjennom døgnet, på 

grunn av den termiske tregheten i materialet. Økningen av massivtretykkelsen vil ikke ha noe effekt 

med tanke på varmelagringen, som følge av den maksimale utnyttelsesgraden for døgnlagring som 

utgjør 67mm.  

 

7.3.8 Behov for levert energi for oppnåelse av plusshusnivå  

 

Ordinær definisjon av plusshus i Norge gjør at post 5, teknisk utstyr i beregningene for netto 

energibehov kan utelates. Levert energi til teknisk utstyr er således ikke inkludert i de påfølgende 

beregningene. Beregningene er gjort pr. måned, basert på Formel 6-28 og Formel 6-29. 

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad til energisystemene er viktige faktorer for å finne behovet 

for levert energi. Grunn til vann-varmepumpen brukt i denne oppgaven har en systemvirkningsgrad 

    = 4 09. For solfangeranlegget er det hentet veiledende verdier for systemvirkningsgraden i 

tillegg B til NS 3031. En får da 𝑛𝑇    = 34 92. Verdier til solcelleanlegget er også hentet i tillegget, 

𝑛𝐸     = 100. 
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Alternativ med bruk av sol- og vindenergi 

I Figur 7-20 vises behovet for levert energi som negative verdier. Eksportert energi vises som positive 

verdier. Linjen i diagrammet beskriver balansen mellom kjøpt og solgt energi.  

 

 

Figur 7-20 Total levert og eksportert energi [Egenprodusert] 

Figur 7-20 viser at huset selger energi til nettet i perioden fra mars til september. I resterende 

periode må energi kjøpes. Basert på den månedlige beregningen får vi et årlig energibudsjett for 

levert energi. Totalt over ett år går boligen 1702,9kWh i pluss, se Tabell 7-39. 

 

Tabell 7-38 Levert energi for sol og vind [Egenprodusert] 

 

 

 

 

-800,0

-600,0

-400,0

-200,0

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

kW
h

Levert og eksportert energi 

El-spesifikt behov Varmepumpe behov

Solfanger behov Eksportert solenergi

Eksportert vindenergi Balanse

Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

Kjøpt: 1a) Direkte elektrisitet -639,93 -2,66

- 1b) Elektrisitet til varmepumpesystemer -1823,23 -7,58

1c) Elektrisitet til solenergisystemer -84,53 -0,35

Total levert energi -2547,69 -10,59

Solgt: Solceller 19 stk. 2160,67 8,98

+ Vindturbin 2089,86 8,69

Total eksportert energi 4250,53 17,67

Balanse 1702,84 7,08

k h (    )kWh/år
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Alternativ ved bruk av kun solenergi 

Et dannet aspekt er at det faktisk er mulig å oppnå plusshusnivå, kun ved å benytte solenergi. I dette 

alternativet er vindturbinen utelatt og det er plassert inn tre ekstra solcellepaneler som erstatning. 

For å få plass til flere solcellepaneler på taket, er man avhengig av at solcellepanelene er 

spesialtilpasset. Som følge av plassmangel på taket for standardstørrelser på panelene. I Figur 7-21 

vises behovet for levert energi som negative verdier. Eksportert energi vises som positive verdier. 

Linjen i diagrammet beskriver balansen mellom kjøpt og solgt energi.  

 

Figur 7-21 Levert og eksportert energi. Kun for solenergi [Egenprodusert] 

 

I alternativet uten vindturbin må energi eksporteres til nettet mellom april og september. 

Resterende periode må energi kjøpes. Tabell 7-39 viser at bygningen går 106kWh i pluss gjennom 

året ved kun å benytte solenergi. 

 

Tabell 7-39 Levert energi kun for solceller [Egenprodusert] 
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kW
h

Levert og eksportert energi 

El-spesifikt behov Varmepumpe behov Solfanger behov

Eksportert solenergi Balanse

Energivare Levert energi Spesifikk levert energi

Kjøpt: 1a) Direkte elektrisitet -630,9 -2,62

- 1b) Elektrisitet til varmepumpesystemer -1823,2 -7,58

1c) Elektrisitet til solenergisystemer -84,5 -0,35

Total levert energi -2538,6 -10,56

Solgt: Solceller 22stk 2644,7 11,00

+ Vindmølle 0,0 0,00

Total eksportert energi 2644,7 11,00

Balanse 106,0 0,44

k h ( 
2
  )kWh/år
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7.3.9 Økonomi  

 

Enova SF er et selskap eid av Olje og energidepartemanget, som har i oppdrag å bidra til omlegging 

av energiproduksjon og energibruk. Dette gjøres hovedsakelig ved å tilby informasjon og 

støtteordninger for energiforbedrende tiltak [70]. Ved nybygg har Enova flere økonomiske 

støtteordninger som kan være aktuelle for tomannsboligen. De mest aktuelle støtteordningene er 

[71]: 

 Væske til vann-varmepumpe 

 Varmegjenvinning av spillvann 

 Solfanger 

 El-produksjon (solceller, vindturbin) 

 

Væske til vann-varmepumpe 

Enova gir en støtte på 25% av dokumentert kostnad ved installering av væske til vann-varmepumpe, 

med en maksimalgrense på kr 20 000,-.  

 

Varmegjenvinning av spillvann   

Enova gir en støtte på 25% av dokumentert kostnad ved installering av varmegjenvinning av 

spillvann, med en maksimalgrense på kr 2 500,-. Ved installasjon av HX Drain-varmegjenvinneren kan 

det forventes kr 2 500,- i støtte. 

 

Solfanger 

Enova gir en støtte på 25% av dokumentert kostnad ved installering av solfangeranlegg med en 

maksimalgrense på kr 15 000,-. Ved installasjon av det tiltenkte anlegget på 15m2 kan det forvents en 

støtte på kr 12 500,-. 

 

El-produksjon 

Enova gir støtte på 35% av dokumentert kostnad ved installering av elektrisitetsproduksjonsanlegg. 

Det kan maksimalt tildeles kr 10 000,- for et produksjonsanlegg, i tillegg til kr 1250,- pr. kW installert 

effekt, inntil 15kW. Dersom alternativet med solcellepanel og vindturbin velges, kan det forventes en 

støtte på kr 17 180,-. Ved installasjon av solcelleanlegget som dekker hele energibehovet vil det gi en 

installert effekt på 5,5kW. Forventet støtte blir da kr 16 875,-.  

 

Kostnad ved oppgradering fra passivhus til plusshus 

Det er interessant å se på hva en oppgradering fra passivhus til plusshus vil koste. For å klare 

passivhuskravene er bygningskroppen og energiforsyningen vesentlig oppgradert i forhold til et TEK 
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10-hus. Dette er oppgraderinger som gjør plusshusnivået lettere å oppnå. Tiltak som er gjennomført 

for å oppnå passivhus: 

 Redusert varmetap 

 Varmegjenvinning av spillvann 

 Grunn til vann-varmepumpe 

 Vannbåren varme som oppvarmingssystem 

 LED-belysning 

Disse tiltakene regnes ikke med i oppgraderingen fra passivhus til plusshus, ettersom de er knyttet til 

oppnåelsen av passivhus. Tiltak som er gjort for å oppnå plusshus: 

 Solfangeranlegg med akkumuleringstank 

 Solcellepanel 

 Vindturbin 

Solfangeranlegget er beregnet til å dekke 15m2 med en akkumuleringstank på 1 500 l. Produsenten 

Catch Solar Energy opplyser at et slikt anlegg vil koste kr 49 900,- inkl. mva. [47]. 

Solcellepanelene som er foretrukket, er av typen Sunmodul Plus SW 250 mono black. Disse leveres i 

panelstørrelse på 1,0x1,6m, hvor en enkelt kan koble panelene sammen for å dekke større flater. 

Prisen ligger på kr 2 500,- pr. panel inkl. mva. [68]. 

Vindturbinen som er foretrukket er av typen Eddy GT 1K. I Norge leveres denne av firmaet Wind 

Energy Nordic AS. Selskapet har en pakkepris for vindmølle inkludert stang, festemidler og 

styringspanel som koster kr 94 375,- inkl. mva. [72]. 

Basert på dette er det satt opp et forenklet investeringsbudsjett for å oppgradere fra passivhus til 

plusshus. 

 

Tabell 7-40 Investeringsbudsjett, alternativ med solcelle og vindturbin [Egenprodusert] 

 

Tabell 7-41 investeringsbudsjett, alternativ med kun solceller [Egenprodusert] 

 

Tabell 7-41 viser at alternativet med kun solceller utgjør omtrent kr 100 000,- lavere kostnader enn 

vindturbinalternativet. Ulempen er at alternativet er 100% avhengig av sol som eneste energikilde. 

En lite solrik sommer vil gi lite energi til tomannsboligen, og man kan bli nødt til å kjøpe mye energi 

Tiltak Størrelse Pris Støtte Total

Solfanger 15 m2 49900 12500 37400

Solcelle 19 stk 47500 17180 30320

Vindturbin 1 kW 94375 94375

162095Total pris

Tiltak Størrelse Pris Støtte Total

Solfanger 15 m2 49900 12500 37400

Solcelle 22 stk 55000 16875 38125

75525Total pris 
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fra nettet. Alternativet ved å kombinere sol- og vindenergi har to energikilder, og er således mer 

forutsigbart. I tillegg produserer alternativet 1600kWh mer i året, enn solcellealternativet. 
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8 Konklusjon 

 

Ønsket fra byggherre om å prosjektere tomannsboligen etter passivhusstandarden er tilfredsstilt. 

Boligen oppfyller videre av standarden beregnet til pluss i drift, som gjør at bygget kan kalles 

plusshus. Oppdragsgivers krav om en konstruksjon i massivtre medførte en utfordring med det gitte 

arkitektoniske uttrykket, men kravet ble likevel oppfylt.  

 

Full dimensjonering av bæresystemet til tomannsboligen er gjennomført. Produktinformasjon hentet 

fra KLH Massivholz ble avgjørende for gjennomføringen. Massivtreelementer opptar krefter på to 

måter; vinkelrett på, og i elementplanet. Den største ulempen ved dimensjonering av massivtre er 

mangel på tilgjengelig informasjon. Dette kan bedres ved utarbeidelse av en egen standard og 

tilpassede beregningsprogrammer. Massivtre har fordeler når det kommer til å klare lange spenn 

med høy belastning. Muligheten for utkragning uten understøttelse er også vist å være en stor fordel 

med massivtre.  

Det ble nødvendig med endringer av det arkitektoniske uttrykket for å kunne oppnå ønsket resultat. 

For å oppnå ønsket elementdimensjon på veggene, ble det store vinduet på vestfasaden flyttet 

lenger bort fra hjørnet. Dette var nødvendig for å få en stor nok søyle til å tåle det vertikale trykket 

som oppstår i lamellene.   

For å oppnå passivhusstandarden ble det også behov for utbedring. Utfordringen var her knyttet til 

varmetapet. Til tross for at det ikke stilles spesifikke krav til varmetap, ble dette den utslagsgivende 

faktoren. Det ble da nødvendig å avgjøre hvilket konstruksjonselement som ga størst påvirkning på 

varmetapet. Det ble konkludert med at vindusarealet måtte reduseres. For det arkitektoniske 

uttrykket utgjorde det minimale forskjeller. Det ble naturlig nok mindre lys i den endrede delen av 

konstruksjonen. Videre ble det gjort tre andre energitiltak for å oppfylle passivhusstandarden: 

 Varmegjenvinning av spillvann 

 Jord til vann-varmepumpe 

 LED-belysning 

Endringene førte til redusert energibehov og målet om å nå passivhusstandarden ble tilfredsstilt. 

Massivtre kan også bidra til å redusere energibehovet, da det kreves mindre energi for å holde jevn 

temperatur. Dette kommer av at massivtre har meget god evne til å holde på termisk varme. Denne 

varmen avgis når innetemperaturen senkes. Dette fører til at innetemperaturen blir mer stabil 

gjennom døgnet, selv om bygget senker temperaturen om natten.   
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Veien mot oppnåelse av et plusshusnivå startet med en analyse over alternativer for selvprodusering 

av ren energi. Takarealet mot sørvest blir fult utnyttet med solceller og solfangere. Det er også sett 

på alternativet med vindturbin kombinert med de overnevnte solenergikildene. Beboerne blir nødt til 

å eksportere og kjøpe energi fra det offentlige nettet. Dette kommer av at det produseres mer energi 

enn behovet for levert energi i sommerhalvåret. I vinterhalvåret er behovet for levert energi større 

enn egenprodusert energi.  

Bygget kan defineres som et pluss i drift-hus da det produserer mer energi enn behovet for levert 

energi er i løpet av et år. Tomannsboligen med beliggenhet i det arktiske miljøet på Kvaløya i Tromsø 

kan derfor defineres som et plusshus prosjektert etter passivhusstandarden.  
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9 Anbefaling 

 

Det er viktig at BGM Arkitekter blir opplyst om de endringer som er gjort. Dette bør gjøres for at 

tegninger og planer skal bli revidert før videre arbeid.  

Massivtreindustrien i Norge ligger langt på etterskudd. Mangelen på både kunnskap og produksjon 

av massivtreelementer er stor. I de aller fleste tilfeller importeres massivtreelementer, og statiske 

beregninger blir gjort i utlandet. Dette gir høye    utslipp gjennom transport, noe som kunne vært 

redusert ved produksjon i Norge. Siden massivtre er en konstruksjonstype i stadig vekst, er dette en 

anbefaling til treindustrien i Norge. Tilveksten er over dobbelt så stor som hogsten, så tilgangen på 

skog er ingen unnskyldning.  

En videreutvikling av energiberegningen kan være å se ytterligere på    -lagring og utslipp. Det kan 

undersøkes både under produsering og transport av materialer, men også driften av bygget. Det er 

en mulighet å se på nivået; pluss i livssyklus. Da videreføres nivået plusshus til et litt mer omfattende 

nivå, og det kreves flere detaljerte beregninger av    - utslipp og lagring, fra vugge til grav.  

For å unngå eksportering av elektrisk energi til det offentlige nettet, finnes det alternativer for lagring 

av energien. Batteriteknologien utvikles raskt, men pr. d.d. er dette alternativet ulønnsomt. Når 

batteriprisen og den fysiske størrelsen på batteriet reduseres, vil elektrisk energilagring bli svært 

aktuelt. Varmtvann må enten brukes eller lagres. Det finnes varmtvannstanker som kan lagre store 

mengder, men disse er kostbare og plasskrevende. Sett med økonomiske øyne vil dette være en 

svært ulønnsom investering. 

Underveis i rapportarbeidet ble det oppdaget at kravene gitt i NS 3700 ikke alltid fremmer 

energieffektive tiltak. Et eksempel er installasjonen av LED-pærer. En revisjon av NS 3700 slik at 

kravet om oppvarmingsbehov blir endret til å gjelde krav om netto energibehov, er å anbefale.  
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