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Forord 

Denne oppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Bergen, Institutt for maskin- og marinfag, som 

et avsluttende hovedprosjekt for vårt 3-årige studie ved linje for Energiteknologi. 

Oppgavedefinisjonen er utarbeidet i samarbeid med vår veileder, Magnar Berge, som er 

ansatt ved Institutt for byggfag ved høgskolen. 

Vi har i løpet av vårsemesteret i 2015 hatt vårt hovedfokus på arbeidet med oppgaven, og 

dette har vært en lang og lærerik prosess. I oppgaven har vi etterprøvd et nyoppført 

passivhus på Straume i Fjell kommune, hvor vi har hatt fokus på boligens innovative 

baderomsløsninger. Boligen har stått disponibel for oss gjennom hele semesteret, og vi har 

fått gjennomført en hel del praktisk arbeid.  

Vi vil gjerne takke veileder, som under hele prosessen har vært tilgjengelig for oss og 

behjelpelig med programvarer, utstyr og måleinstrumenter vi har hatt behov for. Han har i 

tillegg gitt oss gode råd underveis, som til slutt ledet oss i mål med oppgaven.  

Avslutningsvis ønsker vi å takke venner, mann og barn for tålmodighet og støtte gjennom en 

lang og krevende arbeidsprosess.  

 

Energiteknologi, Institutt for maskin- og marinfag, Høgskolen i Bergen 

Bergen, 26. mai 2015 
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Monica Todne Haldorsen    Andrea Aspenes Justad 

 

 



   

 

iv 
 

Sammendrag 

Det er i denne oppgaven blitt etterprøvd et nyoppført passivhus på Straume utenfor Bergen. 

Hovedfokuset i oppgaven ligger på baderom, som i passivhus anses å ha et stort 

forbedringspotensial. Her har det blitt vurdert i hvilken grad en oppnår energibesparelse ved 

å erstatte gulvvarme på bad med strålespeil som oppvarmingskilde. Videre er det avdekket i 

hvilken grad en oppnår brukeraksept av strålespeil og ved at de tradisjonelle fliser på gulv er 

byttet ut med termoask. Deretter blir det vurdert om målet om å oppnå redusert energibruk 

med de innovative løsningene har gått på bekostning av komforten.   

For å ha best mulig kontroll på parametere som påvirker opplevelsen av komfort, har boligen 

blitt trykktestet og termografert. Ved termografering ble det avdekket luftlekkasjer rundt 

brytere for styring av fremtidig solskjerming, samt i området rundt uttaket for 

sentralstøvsuger. Funnene er antatt som store bidragsytere til boligens noe høye 

lekkasjetallet på 0,80 oms/h.  

Det er i tillegg foretatt luftmengdemåling på inntak- og avkastventiler, samt støymålinger i 

rom med tilluft og avtrekk. Det ble her avdekket at luftmengder fra ventilasjon ikke var 

tilfredsstillende innregulert, spesielt i soverom ble det tilført for lite luft. Støynivået i de ulike 

rommene lå noe over anbefalt nivå. 

For vurdering av komfort ble det sendt ut en utlysning etter testpersoner hvor de ble invitert 

til å prøvebo boligen. Testpersonene besvarte daglig korte, nettbaserte spørreskjemaer, og 

mer utfyllende spørreskjemaer ved utflytting. Fra analyser av spørreskjemaene ble det 

avdekket stor grad av aksept hva gjelder tregulv som er benyttet på baderom. Det ble videre 

avdekket at strålespeilene, som er benyttet som oppvarmingsløsning på bad, fikk mindre 

grad av aksept. 

Avslutningsvis ble energibehovet i boligen simulert i SIMIEN ut ifra fire ulike scenarioer, som 

er; baderom med døgnkontinuerlig gulvvarme, baderom med behovstyrt gulvvarme, 

baderom med døgnkontinuerlig strålevarme og baderom med behovstyrt strålevarme. Her 

ble de tre sistnevnte oppvarmingsløsningene vurdert opp mot den døgnkontinuerlig 

gulvvarmen. Det ble avdekket liten endring i energibehovet mellom de to døgnkontinuerlig 

oppvarmingsløsningene. Mellom de behovstyrte og den døgnkontinuerlige gulvvarmen var 

endringen noe større. Det var med energisimuleringene også ønsket å avdekke i hvilken grad 
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det reduserte energibehovet med de alternative oppvarmingsløsningene ville øke 

oppvarmingsbehovet ellers i boligen. Simuleringene viste at den største besparelsen av 

energi lå i selve baderommene og at det var liten endring i energibehovet i boligen forøvrig. I 

tillegg ble det avdekket at en antagelse gjort i oppgavedefinisjonen om at en ved bruk av 

strålevarme oppnår komforttemperatur ved en lavere lufttemperatur, sammenlignet med 

bruk av konvensjonell gulvvarme, ikke lot seg bekrefte i oppgaven. 

Slik oppvarmingsløsningen på baderommene i boligen er i dag finner vi varierende grad av 

aksept og at med den lave endringen i energibehovet man får med denne løsningen så antar 

vi at få vil ønske å ta den innovative løsningen i bruk. Det er derfor foreslått en alternativ 

oppvarmingsløsning for badene der en i stedet for strålespeil kan benytte strålepaneler. 
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Oppgavedefinisjon 

I dette hovedprosjektet vil vi etterprøve en nyoppstilt bolig på Straume i Fjell kommune. 

Boligen vi skal se på er et passivhus og blir i oppgaven referert til som Storhilderen. 

Hovedmålet med oppgaven vår er å avdekke eventuelle målkonflikter mellom redusert 

energibruk og termisk komfort.   

Vi ønsker å se på den delen av passivhus vi anser har det største forbedringspotensialet med 

tanke på komfort og muligheter for å oppnå energibesparelse, som er baderom. Med 

hovedfokus på baderommene vil vi likevel starte med huset som en helhet, dette for å ha 

best mulig kontroll på parametere som påvirker opplevelsen av komfort. For at passivhus 

skal oppnå ambisjonene om lavt energiforbruk og høy energieffektivitet er det viktig at 

kravet til lufttetthet er tilfredsstilt. Storhilderen har ikke tidligere blitt trykktestet. Oppgaven 

her består i å dokumentere at dagens krav til lufttetthet i passivhus er tilfredsstilt. I 

sammenheng med trykktesten vil vi termografere boligen for å lokalisere eventuelle 

luftlekkasjer.  

Med tanke på kravet til lufttetthet er det viktig med god ventilasjon i boligen. Passivhus må 

ha balansert ventilasjon, og vi vil undersøke om luftmengdene fra ventilasjonen er riktig 

dimensjonert og innregulert. En del av oppgaven er dermed å beregne og måle luftmengder 

fra ventilasjonsanlegget. I denne sammenheng vil vi i tillegg gjøre målinger av støy.  

I forbindelse med baderommene vil opplevelsen av termisk komfort bli vurdert. Dette vil skje 

i form av spørreundersøkelser, der disse skal besvares av testpersoner som vil bli invitert til å 

prøvebo boligen. Vi vil her se på brukeraksept av den innovative løsningen med termoask på 

gulv og strålevarme fra speil.  

Vi vil videre avdekke i hvilken grad en behovstyring av oppvarmingsløsningen på bad vil 

medføre økt energibehov i boligen forøvrig, dette med å foreta energisimuleringer. Fra 

simuleringene vil vi i tillegg sammenligne energibehovet fra fire ulike scenarioer, og 

avslutningsvis vil vi se på hvordan en eventuell redusert energibruk fra de innovative 

baderomsløsningene vil gi utslag på komfort. Der blir i oppgaven antatt at bruk av 

strålevarme i motsetning til konvensjonell gulvvarme vil medføre at komforttemperatur 

oppnås ved en lavere lufttemperatur, og vi vil undersøke om dette stemmer.  
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De ulike energisimuleringene vil være: 

- Døgnkontinuerlig gulvvarme 

- Behovstyrt gulvvarme 

- Døgnkontinuerlig strålevarme 

- Behovstyrt strålevarme 

 

Forventninger  

Da boligen vi ser på er et nyoppført passivhus forventer vi at krav til lekkasjetall er innfridd. 

Det forventes videre at krav til luftmengder fra den balanserte ventilasjonen er tilfredsstilt. 

Samt forventes det at det ikke er for mye støy fra ventilasjonsanlegget i boligen. På badet 

antar vi at bruk av strålevarme vil medføre at komforttemperatur blir oppnådd ved lavere 

lufttemperatur enn ved bruk av tradisjonell gulvvarme, og at vi derfor vil se den største 

energibesparelsen hos den behovstyrte løsningen med strålevarme. Samt tror vi at bruken 

av termoask på gulv, med sine termiske egenskaper, vil gi en god opplevelse av komfort og 

dermed oppnå stor grad av aksept. Det er videre forventet god brukeraksept av 

strålespeilene på bad. Tilsammen forventer vi et lavere energiforbruk og god komfort i 

boliger med disse i innovative løsningene i baderom. 

Avgrensing  

Med den begrensede tidsperioden vi hadde til rådighet ble vi nødt til å sette noen 

begrensninger for oppgaven. Det er derfor ikke tatt hensyn til det økonomiske aspektet ved 

de ulike baderomsløsningene. Før utarbeidelsen av spørreskjemaene ble det diskutert om vi 

skulle gjøre en vurdering av brukervennlighet på oppvarmingens kontrollpaneler, da vi ser 

stor verdi i at disse er tilgjengelig og lett å regulere. I samtale med veileder ble det besluttet 

å utelate dette fra oppgaven. 

Når det gjelder lufttemperaturlogg og temperaturer i baderom er det valgt å ikke vurdere 

dette opp mot logg over brukernes vinduslufting og heller ikke opp mot værdata i 

testperioden. 
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1 Innledning 

Med en global energiknapphet og økende miljøbevissthet blir det i dag stilt store krav til 

kvalitet på nybygg, og stadige strengere krav til å redusere energibruken i byggene. Bygging 

og drift av bygningsmassen står for omtrent 40% av den totale energibruken i verden. [1] 

Samtidig vet vi at om vi ikke når togradersmålet vil vi kunne møte selvforsterkende 

klimaendringer i fremtiden. Passivhusenes virkemidler for å senke energibruken kan gjøre 

oss mindre avhengige av fossilt brensel og bedre rustet til å møte en energikrise. 

Om en energieffektivisering av byggene skal bli vellykket vil det kreve økt kunnskap og bedre 

kvalitet på utførelsen. For å oppnå dette er det viktig med oppfølging og dokumentering av 

byggenes inneklima og energibruk.  

For at de innovative løsningene som er benyttet bad på Storhilderen skal gis muligheten til å 

bli kommersialisert er det viktig å dokumentere at de oppfyller sin hensikt. Dette oppnår en 

ved å etterprøve bygget. 

Ved etterprøving får en samlet informasjon fra erfaringer og dette vil gi økt kunnskap og 

medføre at tiltroen til passivhus vil øke. Innhenting av erfaringer over lengre tid vil være 

svært nyttig for å kunne forbedre byggene ytterligere. 
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2 Teoretisk bakgrunn 

I dette kapittelet vil vi gi en kort innføring i det teoretiske utgangspunktet for oppgaven ved 

å presentere forhistorien for boligen vi ser på, og hvilke løsninger som er benyttet på 

baderom i boligen. Den teoretiske bakgrunnen for de ulike gjøremålene i oppgaven vil bli 

presentert innledningsvis under de respektive temaene i kapittelet fremgangsmetode, dette 

for å lette leseropplevelsen. 

2.1 Forhistorie 

Storhilderen er et passivhusprosjekt på Sotra, med utspring fra Høgskolen i Bergen sin idé 

om et teknisk laboratorium, der overordnet mål var å bygge kostnadseffektive passivhus 

med miljøvennlig materialbruk og godt inneklima. 

Første byggetrinn bestående av en enebolig og en tomannsbolig stod ferdigstilt våren 2014. 

Vi ser i denne oppgaven på eneboligen, Storhilderen 1c. 

HiB har i prosjekteringsfasen og under byggeperioden bistått med kvalitetssikring og 

oppfølging, og prosjektet er i omfattende grad benyttet til befaringer og som case i oppgaver 

og hovedprosjekt for studenter. Prosjektet ble også beskrevet i fagboken «Fra passivhus til 

plusshus: tverrfaglig planlegging av energieffektive boliger» som var pensum i faget 

Energieffektive- og fuktsikre bygg og en del av rammeplanen for vårt studie, høsten 2013. 

Høsten 2014 inngikk HiB en leieavtale av den ferdigstilte eneboligen på Storhilderen. Idéen 

er at HiB skal følge opp prosjektet under drift, med blant annet å foreta formålsdelte 

målinger av energibruk, samt målinger av inneklima. Fra prosjektrapporten finner vi at 

tidligere resultat fra oppfølging av drift i andre lavenergi- og passivhus har vist at 

energibruken i mange tilfeller er høyere enn simulerte beregninger og at forventinger til 

redusert energibruk og inneklima ikke blir innfridd. Disse resultatene viser at det er klare 

behov for å optimalisere utforming av bygningen og den tekniske installasjon i forhold til 

samspillet med beboerne. 

Prosjektbeskrivelsen sier videre at overordnet mål med prosjektet er å bidra til en utvikling 

og utbredelse av boliger med høye kvaliteter i et helhetlig bærekraftig perspektiv. HiB Living 

Lab skal være et laboratorium for bærekraftig bo-komfort. Prosjektet skal gi øke kunnskapen 

om samspillet mellom beboerne, boligen og den tekniske installasjon. Det er tenkt at boligen 
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i prosjektperioden skal bebos av en eller flere «testfamilier». HiB skal likevel disponere 

boligen i et avtalt omfang i FoU- og formidlingsøyemed. Prosjektbeskrivelsen sier videre at 

«Resultat og erfaring fra oppfølgingen av hus C skal tas videre i de neste byggetrinn i 

prosjektet og vil også kunne gi stor overføringsverdi til andre prosjekt med høye energi- og 

miljøambisjoner» (vedlegg 1). 

2.2 Hva er et passivhus? 

Ordet passivhus kommer fra det tyske passivhusinstituttet, og defineres av instituttet som 

«En bygning der termisk komfort kan oppnås kun ved hjelp av forvarming eller forkjøling av 

den friske luften som trengs for å oppnå tilstrekkelig kvalitet på inneluften – uten behov for 

ytterligere resirkulering av luft» (Anda og 

Bjelland, 2013, s. 20). Dette vil si at huset 

varmer seg opp og kjøler seg ned selv, og 

derav navnet passiv. 

Et av kjennetegnene til passivhus er den 

tette og kompakte bygningskroppen. Da 

det ønskelig med minst mulig varmetap, 

forsøker en å oppnå minste mulig 

utvendig areal. Passivhus har derfor 

sjelden store utspring, karnapp, eller store 

arkitektoniske utbygg. Energibehovet reduseres 

ytterligere etter prinsippet for 

Kyotopyramiden, med passive tiltak som ekstra isolasjon, tettere vegger og gode vinduer 

(figur 1). Slik oppnår en reduserte luftlekkasjer og eliminering av kuldebroer. Andre tiltak kan 

være utnytting av solenergi og varmegjenvinning. 

Den norske standarden for passivhus defineres av NS 3700 og NS 3701. Standardene tar 

utgangspunkt i den tyske definisjonen, men er tilpasset det norske klimaet. Det er for 

eksempel tillat et noe høyere energibruk til oppvarming i kalde strøk. Dette fordi det mange 

steder vil være urealistisk å kunne nå kravene i den tyske definisjonen her i Norge. De norske 

standardene har i tillegg satt minstekrav til bygningskomponenter og tekniske installasjoner, 

uavhengig av klima og størrelse på hus. [1]  

Figur 1 Kyotopyramiden. Kan brukes som mal for å 
oppnå passivt energidesign ved å prioritere fra bunnen 
av pyramiden og oppover. (Bilde: eget bilde) 
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2.2.1 Hvorfor bygge passivhus? 

Med bedre kvalitet på utførelse ser vi at passivhus kan gi et stort bidrag for effektivisering av 

energibruken ved at behovet til energi for oppvarming reduseres radikalt. Dette anses som 

et av de mest kostnadseffektive tiltakene for å bekjempe klimaproblemene. I passivhus er 

det vektlagt å oppnå et godt inneklima ved god luftkvalitet og økt termisk komfort samtidig 

som en oppnår en langt lavere energibruk enn i konvensjonelle boliger. 

2.2.2 Forbedringspotensial i passivhus 

Fra prosjektrapporten til HiB Living lab kommer det frem at en faktor som medfører 

overforbruk av energi i passivhus er at de fleste har gulvvarmen på baderom på året rundt 

(vedlegg 1). I tillegg er oppvarmingssystemene vanligvis temperaturstyrt, da de ideelt ville 

vært tidsstyrt. En konsekvens av dette blir gjerne at oppvarmingssystemene står på døgnet 

rundt. En antar dette skyldes at fliser på gulv føles kalde, også om sommeren. Da 

gulvvarmen baserer seg på konveksjon, brukes gjerne unødvendig mye energi da hele 

rommet må varmes opp for å oppnå komforttemperatur. Dette kunne vært unngått ved bruk 

av strålevarme, da det antas at dette ville medført at komforttemperatur kunne blitt 

oppnådd ved en lavere lufttemperatur. Om det i passivhus hadde blitt tatt større hensyn til 

disse faktorene kunne det ha bidratt til redusert energibruk, samtidig som en ville oppnådd 

en bedre luftkvalitet. 

2.3 Innovative løsninger på baderom i Storhilderen 

Med tanke på forbedringspotensialet i passivhus, nevnt i delkapittel 2.2.2, er baderommene 

på Storhilderen oppført med flere innovative løsninger. Badene varmes opp av temperatur- 

og tidsstyrte strålespeil, og gulvene er oppført med termoask, som er en vannfast og 

varmebehandlet parkett. Ingen av baderommene på Storhilderen har fått gulvvarme. 

Tanken bak bruk av trevirke på baderomsgulvene er at treet med dets termiske egenskaper 

er både visuelt varmt og kjennes varmere å gå på. Fraværet av gulvarmen vil medføre behov 

for alternativ oppvarming, som på Storhilderen består av strålespeil. Samtidig vil 

strålespeilene være lette å tidsstyre, som totalt sett, med tidsstyring tatt i bruk, vil kunne 

medføre en lavere energibruk. Samlet forventes det at bruken av tre og strålespeil vil gi stor 

grad av brukeraksept selv med fravær av gulvvarme. 
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2.3.1 Termoask 

Termoask er varmebehandlet ask. Gulvet på 

Storhilderen er levert av Moelven og er et 

spesialgulv som kan limes til betong i våtrom, på 

samme måte som en ville lagt keramiske fliser 

(figur 2). Gulvet er behandlet med damp og høy 

temperatur på 210°C. Prosessen reduserer 

trecellenes evne til å ta opp og avgi fukt, som 

medfører at bevegelsen og vannopptaket i treet 

reduseres med inntil 75 %. Leverandører hevder 

at varmebehandlingen av treet øker levetid og råtebestandigheten betraktelig i forhold til 

vanlig ubehandlet trevirke. Termoask er ubehandlet og må oljes etter at det har blitt lagt. 

Det krever i tillegg årlig vedlikehold med pleieolje. [2] 

2.3.2 Varmespeil 

Baderomspeilene på Storhilderen er levert fra infraNOMIC. Speilene er av størrelsesorden 

60x90 cm og ser ut som helt ordinære baderomspeil (figur 3). Speilene avgir varme i form av 

infrarød stråling, og har en effekt på 500 W. Prinsippet er basert på elektrisk ledende 

karbonfibre som ligger bakenfor glasset. Vi har ikke satt oss videre inn i teknologien bak den 

infrarøde strålingen, men kun sett på hvordan strålene påvirker 

temperatur og komfort i rommet.  

Den infrarøde strålingen varmer kun objektene den treffer, altså 

ikke luften i seg selv. Det medfører at infrarøde stråler som for 

eksempel treffer en vegg, vil varme opp veggen, varmen i 

veggen vil videre avgis til rommet. Å være omgitt av 

vegger som er varmere enn luften gir en god komforttemperatur. Luften i rommet blir 

dermed mindre uttørket, man unngår brent svevestøv, noe som er gunstig for helsen. Andre 

fordeler er at man får et duggfritt speil og den relative luftfuktigheten blir tilnærmet 

uendret. [3] 

Figur 2 Termoask levert fra Moelven (Bilde: Moelven) 

Figur 3 Baderom med infrarødt varmespeil 
(Bilde: infraNOMIC) 
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3 Fremgangsmetode 

3.1 Lekkasjetall ved trykkmetoden 

For at det skal føles komfortabelt å oppholde seg i et bygg er det viktig at boligen er tett. 

God lufttetthet vil si at bygget ikke lekker luft gjennom klimaskjermen. Fra 1. januar 2013 har 

det vært krav om at tetthetsmålinger skal foretas av en nøytral part. [4] I Norge skal en ved 

trykktesting av hus bruke standarden NS-EN 13829, som gir bestemmelse av bygningers 

luftlekkasje ved bruk av differansetrykkmetoden. Metoden blir i oppgaven referert til som 

trykktest. Krav til lufttetthet i passivhus er gitt av NS 3700 og er på 0,6 oms/h. [5] 

Luftlekkasjer vil ha vesentlig betydning for infiltrasjonsvarmetap, ventilasjon, fuktskader og 

branngasser. Slik påvirkes også brukernes komfort og konstruksjonens bestandighet, og et 

lufttett bygg vil i tillegg være energiøkonomisk bra. [6] 

Lufttetthet måles ved en trykktest og beskrives ved lekkasjetall. Lekkasjetallet, n50, vil gi svar 

på hvor mange ganger et byggs luftvolum skiftes ut per time ved 50 Pa trykkforskjell mellom 

inne og ute. Det endelige lekkasjetallet beregnes fra middelverdien av de målte verdiene 

oppnådd ved under- og overtrykk.  

3.1.1 Metode 

Trykktest kan utføres ved hjelp av ventilasjonsanlegget i huset eller en transportabel vifte. Vi 

benyttet den mest vanlige metoden for testing av småhus, som er å sette inn en 

transportabel vifte i ytterdøren, en Blower-door.  

Prinsippet ved en trykktest er at det ved hjelp den transportable viften skapes et over- eller 

undertrykk i bygget slik at det framprovoseres luftstrømmer i de utetthetene som måtte 

befinne seg i klimaskjermen. Måleinstrumentet som er koblet til viften registrerer hvor mye 

luft som blåses inn eller ut ettersom man måler undertrykk eller overtrykk, og dermed 

mengden som siver ut eller trekker inn gjennom utettheter i klimaskjermen. Når trykket 

holdes konstant i huset må nødvendigvis mengden luft som viften transporterer være 

tilsvarende luftmengden som beveger seg gjennom veggene.  

Viften som ble benyttet er av modell Minneapolis Blower-door 4. Denne koblet vi til et 

måleinstrument, DG-700 Digital Pressure Gauges, som videre ble koblet til egen PC hvor vi på 

forhånd hadde installert programvaren TECTITE Express. 



   

 

7 
 

TECTITE dividerer luftstrømmen på et oppgitt innvendig oppvarmet volum og gir lekkasjetall. 

I henhold til Byggforskserien beregnet vi volum etter NS 3940, med nettovolum over 

bruksareal. [7] Det vil si at vi ekskluderte etasjeskillen og inkluderte innvendig vegger i 

volumet. 

3.1.2 Forberedelser 

Det er viktig med god planlegging i forkant av testen. Vi 

hadde på forhånd beregnet oppvarmet luftvolum til 334 m3, 

og installert den nødvendige programvaren. Andre praktiske 

forberedelser er at alle utettheter som har en hensikt som for 

eksempel ventiler, piper og vinduer, må lukkes før man 

påfører en kunstig trykkforskjell ved hjelp av viften.  

Vind kan påvirke resultatet dersom den er sterk nok, ved at 

det i bygget skapes et overtrykk på lovart side og undertrykk 

på lesiden. Under måling av lufttetthet bør derfor 

vindhastigheten være maksimalt 6 m/s. [8] 

Vi begynte med å tette alle utettheter som ikke går direkte 

gjennom klimaskjermen og dermed ikke skal medregnes i 

testen. Dette innebar at vi helte vann i alle sluker og avløp, vi stengte av ventilasjonen og 

teipet tilluft- og avtrekkskanaler utvendig (figur 4). Sistnevnte gjorde vi for å unngå at 

resultatet skulle bli påvirket av eventuelle utettheter i ventilasjonskanalene. Vi sørget for at 

alle innvendige dører var åpne, mens vinduer og dører ut av klimaskjermen var lukket 

gjennom hele målingen. En slange ble festet til duken i rammen og videre inn til 

måleinstrumentet. På utsiden av duken la vi slangen slik at den verken lå i le eller ly. 

Lufttemperatur inne og ute ble registrert, og til å avgjøre vindstyrken benyttet vi Beaufort-

skalaen (vedlegg 2). 

  

Figur 4 Bildet viser inntak- og 
avkastkanaler som er tettet igjen 
med plast og tape på utsiden av 
bygget. (Bilde: eget bilde) 
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3.1.3 Gjennomføring 

På måledagen 25. februar 2015 var det vindstille og vi 

målte utetemperatur til å være 7 °C og innetemperatur 

til å være 18.7 °C. Med andre ord var det veldig gode 

forhold for trykktesting. Vi hadde tidligere hatt 

vanskeligheter med dataprogrammet som skulle 

benyttes, så det var først på den tredje turen til 

Storhilderen at vi fikk gjennomført en tilfredsstillende 

måling.  

Vi rigget til utstyret og satt rammen i døren (figur 5). 

Rammen ble regulert slik at den skulle slippe så lite luft 

som mulig forbi. Dette ble en utfordring for oss fordi 

dørkarmen skrår innover, noe som førte til at vi måtte 

stå og støtte den under store deler av målingen med 

undertrykk.  

Måleinstrumentet ble direkte koblet til viften i døren 

og videre koblet til egen PC. Når dataprogrammet 

kjøres blir man ledet gjennom hele testen, så dette 

gikk relativt greit. På grunn av vind og temperatur finnes det en naturlig trykkdifferanse 

mellom inne og ute. Med måleinstrumentet kan vi korrigere for disse uønskede 

trykkforskjellene og få frem de faktiske endringene i trykk som kun er forårsaket av Blower-

door viften. Dataprogrammet som ble brukte ga oss alle slike instruksjoner.  

For å få et mest mulig nøyaktig resultat kjørte vi en rekke målinger for undertrykk og 

overtrykk. I dataprogrammet dannet dette to lineære kurver og det ble regnet ut et totalt 

lekkasjetall for bygningen.  

Under målingene kunne vi bestemme hvor mange ringer som skulle dekke viften. Ved å gjøre 

åpningen i viften mindre, måler man luftstrømmen mer nøyaktig. Dette benyttes derfor ofte 

når man skal måle et mindre volum, eller dersom et hus antas å være svært tett, Storhilderen 

er begge deler. Dataprogrammet ledet oss gjennom hele måleprosessen og fortalte oss når 

det var nødvendig å skifte ring. Programmet ga også beskjed om at det var nødvendig å 

Figur 5 Bildet viser Blower-door etter at rammen er 
satt på i døren med duk og vifte. (Bilde: eget bilde) 
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justere maksgrensen for bygningstrykk, denne ble derfor endret fra 90 Pa til 100 Pa. 

Måleinstrumentet ble sist kalibrert 2. april 2014 (vedlegg 3), og er opplyst til å ha en 

feilmargin på den største av ± 1 % av avlest verdi og ± 0,15 Pa. Dette må tas i betraktning når 

en vurderer resultatet. Resultatene blir presentert i delkapittel 4.1. 

3.2 Termografering 

I forbindelse med trykktesten termograferte vi bygget, som er en egnet metode for å 

avdekke luftlekkasjer. En beskrivelse av hvordan termograferingen skal utføres fant vi fra 

Byggforskserien og NS-EN 13187 som er gjeldene metodestandard for termografering.  

Prinsippet bak termografering er at varmekameraet fanger opp og visualiserer forskjellig 

intensitet i varmestrålingen i overflaten av bygningskonstruksjoner, i form av et bilde, et 

termogram. Man vil kunne se mørke farger i områder med lav temperatur, og motsatt, lyse 

farger i områder med høy temperatur. Denne fargeskalaen er til god hjelp når vi senere skal 

analysere resultatene.  

Da det i denne oppgaven hovedsakelig skal avdekkes luftlekkasjer i bygget er det anbefalt å 

ha undertrykk på innsiden av boligen. Vi må også ha en temperaturdifferanse mellom 

området som termograferes og omgivelsene. Hovedregelen er 5°C temperaturforskjell når 

en søker etter luftlekkasjer, men større enn 10°C om en også ser etter kuldebroer eller ujevn 

isolering. Sterk vind er ugunstig under termografering, og sterk sol kan vanskeliggjøre og 

medføre uriktige analyser. Det anbefales derfor å termografere på høst og vinter, da den 

kaldere uteluften vil kjøle ned overflatene rundt luftlekkasjene. For å avdekke luftlekkasjer 

er man avhengig av at lekkasjen treffer en flate med annen temperatur. Luft som strømmer 

rett innover i rommet, vil derfor være lite synlig i termogrammene. For å synliggjøre disse 

lekkasjene kan en benytte røykampuller under termograferingen. Luftlekkasjene viser seg 

som mørke streker, «flammer», eller som mørke områder rundt vinduer og hjørner. 

Det finnes en egen sertifiseringsordning for byggtermografører, og erfaring i å tolke 

resultatene blir ansett som svært viktig. [9] [10] 
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3.2.1 Metode 

Vi brukte et helt nytt termograferingskamera fra FLIR, E60 (figur 

6). Kameraet var enkelt og intuitivt i bruk, og fungerer omtrent 

som et helt ordinært digitalkamera. I områdene vi fant av 

interesse tok vi bilder. Generelt brukte vi kunnskapene vi har 

tilegnet oss fra bygningsfysikken til å avgjøre hvor det var 

naturlig å ta bilder. I den digitale skjermen var bildene 

nummererte, og for å sikkert vite hvor de ulike bildene var tatt, 

ble bildenummer fortløpende notert i medbrakte plantegninger 

(vedlegg 4). Deretter lastet vi bildene enkelt inn på egen PC. 

3.2.2 Forberedelser 

Under termograferingen benyttet vi plan- og fasadetegninger, slik at vi lettere kunne 

stedfeste observasjoner. Da vi termograferte Storhilderen var boligen umøblert og ubebodd, 

som var fordelaktig, da det anbefales at områder som skal termograferes ikke er blokkert av 

inventar. Siden vær- og driftsforhold har stor betydning for overflatetemperaturene, var det 

viktig å ta hensyn til værvarselet under planleggingen av termograferingen. Spesielt viktig var 

det å registrere målebetingelser. [9] 

3.2.3 Gjennomføring 

Målebetingelser ved termografering av Storhilderen 

Dato for gjennomføring: 12. februar 2015 

Utetemperatur: 5,6 °C 

Innetemperatur: 18,4 °C 

Trykkforhold: 50 Pa undertrykk 

Innflytelser fra varmekilder: Ingen varmekilder 

Solstråling: Nei 

Nedbør: Noe yr/byger 

Vind: 5 m/s 

Figur 6 Termograferingskamera fra FLIR, 
modell E60. (Bilde: FLIR) 
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Vi foretok termograferingen samme dag som vi gjennomførte den første trykktesten av 

boligen. Etter fullført trykktest satte vi viften i blower-door på «crusing», det vil si at den gikk 

på konstant valgt trykk. I utgangspunktet ville vi foreta innvendig og utvendig 

termografering, med 50 Pa undertrykk på den siden av bygget som ble termografert. På 

grunn av problemer som oppstod med trykktestutstyret fikk vi bare gjennomført den 

innvendige termograferingen. Vi hadde ikke røykampuller tilgjengelig, og kunne derfor bare 

føle oss frem med håndflater der vi mistenkte større luftlekkasjer. Under trykktesten 

opplevde vi vanskeligheter med å få blower-door til å stå fast i boligens dørkarm. Blower-

door måtte fysisk holdes på plass, som medførte at kun en av oss hadde ledige hender til å 

gjennomføre termograferingen. Vi lyktes likevel å lokalisere hva vi antar er luftlekkasjer og 

kuldebroer.  

Problemene vi møtte under trykktesten medførte at vi måtte ut til boligen for å gjennomføre 

ny luftlekkasjemåling. Vi ønsket da å fremskaffe bedre dokumentasjon på lekkasjene vi fant 

under første termografering. Boligen ble derfor termografert på nytt under den siste 

trykktesten, hvor vi kom frem til omtrentlig samme resultat. På grunn av sterke solforhold 

denne dagen, og noe vanskeligheter med kalibreringen på termograferingskameraet, fant vi 

at bildene fra den første gjennomføringen likevel ville gi den beste dokumentasjonen på 

lokaliserte luftlekkasje- og kuldebrofunn. Termogrammene presenteres i delkapittel 4.2.  

3.3 Luftmengder i ventilasjonsanlegg 

Ettersom passivhus er tettere enn andre boliger er den tidligere naturlige og ukontrollerte 

ventilasjonen betydelig redusert. Denne reduksjonen må kompenseres for med et 

kontrollert ventilasjonsanlegg. Fra Byggforskserien fant vi at ventilasjonsanleggets 

hovedformål er å sikre tilfredsstillende luftkvalitet med hensyn til komfort og helse, samt å 

begrense innvendig luftfuktighet. [11] 

Ventilasjonsanlegg må prøvekjøres og innreguleres, som innebærer at luftmengder måles 

når anlegget er ferdig installert slik at spjeld er innregulert til riktige luftmengder og 

trykkbalanse. Det må i henhold til Byggteknisk forskrift (TEK 10) føres en 

innreguleringsprotokoll som en del av FDV-dokumentasjonen (forvaltning, drift og 

vedlikehold). Her finner vi at protokollen minst må inneholde prosjekterte og eventuelt 
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målte luftmengder for hver ventil. [12] Vi har ikke lykkes med å få tak i 

innreguleringsprotokollen for Storhilderen.  

Storhilderen er oppført med balansert ventilasjon med varmegjenvinner, gjenvinner er 

opplyst å ha en virkningsgrad på opptil 95%. Aggregatet er fra Compact P Nordic serien til 

NILAN og er dimensjonert for luftmengder opp til 325 m3/h. [13] Storhilderen har 

styringspanel plassert på vegg i entre, for enkel behovstyring av anlegget. Resultat fra 

luftmengdemålinger blir presentert i delkapittel 4.3. 

Støy fra ventilasjonsanlegg 

Støy er uønsket lyd. Ved mangelfull lyddemping, og uheldig dimensjonering og utforming av 

ventilasjonsanlegget vil en kunne oppleve støy. Støy kan medføre at noen velger å redusere 

ventilasjonshastigheten eller stenge anlegget helt av, som kan være svært uheldig. For å 

unngå dette er det viktig med god integrering av anlegget. Støy kan reduseres med store 

kanaldimensjoner, som i tillegg vil gi lavere energiforbruk, men dette medfører økte 

kostnader. [14] [15] Resultat fra støymålingene blir presentert i delkapittel 4.3. 

3.3.1 Metode 

Måling av luftmengder er en relativt enkel 

prosedyre. Vi brukte Swema Flow 233 til 

våre målinger. Apparatet ligner en trakt, 

denne trakten holdt vi så tett inntil inntak- 

og avtrekksventiler som vi klarte. På trakten 

er det et lite display hvor en kan lese av 

måleresultatet direkte i m3/h (figur 7). 

Metode for måling av støy fra ventilasjonsanlegg 

Til måling av støy fra ventilasjonsanlegget brukte vi en 

desibelmåler, TES 1550A (figur 8). Vi lukket døren til rommet vi 

målte i og holdt måleren omtrent midt i rommet. I den grad det 

var mulig holdt vi måleren på samme sted ved måling på de ulike 

trinn på ventilasjonsanlegget. 

Figur 7 Swema Flow 233 (Bilde: Swema) 

Figur 8 TES 1550A (Bilde: TES) 
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3.3.2 Forberedelser 

Før utførelse av måling beregnet vi hvilke behov til luftmengder som gjelder for Storhilderen. 

Generelle krav til ventilasjon i boenhet, gitt i TEK 10, er en gjennomsnittlig frisklufttilførsel på 

minimum 1,2 m3/h per m2 i driftstid. Utenfor driftstid er kravet 0,7 m3/h per m2, men da vil 

luftmengdene måtte forseres på andre tider av døgnet. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ser fra tabell 1 at nødvendig tilført luftmengde i driftstid på Storhilderen er totalt 143,8 

m3/h. 

Det ble i tillegg kontrollert at eget krav til luftmengder i soverom, på 26 m3/h per sengeplass, 

er tilfredsstilt. Det er her antatt at soverom 1 og 2 vil ha to sengeplasser. 

 

 

 

 

 

Rom

Areal , 

regnet fra 

midten av 

vegg          

[m2]

TEK 10 krav, i 

driftstid 

[(m3/h)/(m2)]

Luftmengde- 

behov i 

driftstid    

[m
3
/h]

Soverom 1 11,2 1,2 13,4

Soverom 2 12,0 1,2 14,4

Soverom 3 8,8 1,2 10,5

Bad, 1 etasje 7,4 1,2 8,8

Bod 4,2 1,2 5,1

Entre 11,6 1,2 13,9

Trappeoppgang 4,6 1,2 5,5

Trappeoppgang 4,6 1,2 5,5

Stue 31,7 1,2 38,0

Kjøkken 12,6 1,2 15,1

Bad, 2 etasje 11,3 1,2 13,6

Sum 119,8 143,8

Luftmengdeberegninger etter minstekrav gitt i TEK 10

Tabell 1 Beregning av luftmengde etter minstekrav gitt i TEK 10. 

Tabell 2 Beregning av luftmengder til soverom etter minstekrav gitt i TEK 10. 

Rom
Person-

belastning

TEK 10 krav 

Soverom 

[m3/h] per 

sengeplass

Luftmengde- 

behov til 

soverom    

[m3/h]

Soverom 1 2 26 52,0

Soverom 2 2 26 52,0

Soverom 3 1 26 26,0

Sum 130,0

Minstekrav til luftmengder i soverom gitt i TEK 10.
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Fra tabell 2 ser vi at totalt luftmengdebehov til soverom på 130m3/h er dekket av det 

nødvendige minstekravet til luftmengder beregnet i tabell 1. Luftmengden på 143,8 m3/h vil 

derfor være det dimensjonerende luftmengdebehovet for tilluft i driftstid. 

Minimumskravene til grunnavtrekk i Byggteknisk forskrift er 36 m3/h fra kjøkken og 54 m3/h 

fra bad. Storhilderen har to bad, noe som gir et totalt avtrekk på 144 m3/h. [12] 

Det er viktig å være oppmerksom på at beregnede luftmengder kun er minstekrav som 

benyttes ved innregulering av ventilasjonsanlegget.  Ved dimensjonering av 

ventilasjonsanlegget må det tas hensyn til nødvendige luftmengder ved forsert avtrekk. 

Kravene til forsert avtrekk, gitt i Byggteknisk forskrift, er 108 m3/h i våtrom og kjøkken. [12] 

Den dimensjonerende luftmengden for ventilasjonsanlegget vil da være 324 m3/h, som 

stemmer godt overens med anlegget som er benyttet i boligen, da detter er dimensjonert 

for luftmengder opp til 325 m3/h. 

Forberedelser til støymåling 

Før måling av støy satte vi oss inn i kravene til støy i bolig. I NS 8175 finner en anbefalt 

innendørs lydnivå fra tekniske installasjoner i soverom og oppholdsrom. Standarden skiller 

mellom klasse A, som tilsvarer «lydmessig spesielt gode forhold med kun unntaksvis 

forstyrrelse av lyd og støy», og klasse B, som tilsvarer «meget gode lydforhold, men 

forstyrrelse av lyd og støy til en viss grad». For klasse A er kravet 25 dB og for klasse B er det 

30 dB. [16] 

3.3.3 Gjennomføring 

Vi foretok luftmengde- og støymålinger 25. februar 2015, som er samme dag som vi 

gjennomførte den siste trykktesten av boligen. Vi målte luftmengder på alle de tre trinnene 

på ventilasjonsanlegget. Selv om luftmengdemåling er en relativt enkel prosedyre, opplevde 

vi noe vanskeligheter da inntak- og avtrekksventiler er plassert høyt oppe på vegger eller i 

himling, som medførte balansering på toppen av en gardintrapp. For å unngå turbulens i 

trakten var det nødvendig med en forlengerdel ved måling av inntaksluften. På grunn av 

problemer med å få forlengerdelen til å omslutte ventilene prøvde vi å skjære til og tape på 

en ekstra forlengerdel av papp. Dette førte ikke til endringer i måleresultatene og vi valgte 

derfor å gjøre målingene uten denne. Vi mener at selv med problemene vi støtte på så er 

målingene godt gjennomført.  



   

 

15 
 

Gjennomføring av støymåling 

Når det gjelder støy foretok vi målinger kun i de rom som har inntak- og avtrekksventiler, 

ettersom det er støy fra ventilasjonen som vil være interessant i denne sammenhengen.  

3.4 Spørreundersøkelse 

Som nevnt i delkapittel 2.3 er det på baderommene på Storhilderen benyttet tre på gulv og 

gulvvarme er erstattet med strålespeil. Vi ville ved hjelp av spørreundersøkelser se på 

brukeraksepten av tre på gulv, samt avdekke om temperatur- og tidsstyrt strålevarme på 

bad vil gå på bekostning av den termiske komforten. For å muliggjøre best mulig analyser av 

spørreundersøkelsene ble det i testperioden loggført operativ temperatur på baderommet i 

boligens andre etasje.  

Storhilderen en tenkt benyttet til forskning, utvikling og formidling angående inneklima og 

energibruk, og inngår derfor i et større prosjekt, langt utover det vår rapport vil ta for seg. 

Det var derfor naturlig å samarbeide med vår veileder, Magnar Berge, ved utarbeidelsen av 

spørreskjemaene. Vi fikk komme med innspill, men utarbeidelsen er i hovedsak utført av 

veileder. Da vi ikke hadde full kontroll over utformingen av spørreskjemaene er det ikke alle 

spørsmålene som angår oss og vår oppgave. Spørreskjemaene ligger som vedlegg til 

oppgaven, hvor de spørsmålene som er relevant for vår oppgave er ringet ut med rødt 

(vedlegg 5-6). 

Uten beboere i huset var det nødvendig å hente inn testpersoner. I regi av faggruppen for 

miljøvennlige bygninger ved Institutt for byggfag ved Høgskolen i Bergen, ble det 9. mars 

2015 søkt etter testpersoner. Via høgskolen sin side på Facebook ble studenter og ansatte 

invitert til å testbo Storhilderen. I den utvidede utlysningsteksten kommer det frem at 

testbeboere daglig vil måtte fylle ut et kort nettbasert spørreskjema, og deretter et mer 

utfyllende spørreskjema ved utflytting. Testbeboerne skulle velges ut for å gi et best mulig 

tverrsnitt av befolkningen. Det var stor respons på utlysningen etter testpersoner, og vi 

antar derfor at testpersonene ble valgt ut i fra dette kriteriet. Testpersonene ble invitert til å 

prøvbo boligen én uke hver, i ettertid ser vi at de har bodd der i varierende lengde.  

Lufttemperaturer og luftmengder var i testperioden forhåndsinnstilt og skulle ikke endres. 

Det ble bedt om at testpersonene første halvdel av oppholdet holdt vinduer lukket. Med 

utgangspunkt i at hver testperson skulle bo der én uke, så vil det si de tre første dagene. Da 
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vi ser at enkelte kun har prøvebodd boligen i tre dager, er vi usikker på hvordan de har løst 

dette. Med den informasjonen vi har tilgjengelig kan vi kun anta at de som har bebodd 

boligen i en kortere periode, har holdt vinduer lukket under hele denne perioden. Full 

utlysningstekst ligger som vedlegg til oppgaven (vedlegg 7). 

 

3.4.1 Loggføring av temperatur på bad 

Et av spørsmålene i spørreundersøkelsene er hvordan testpersonene opplevde 

temperaturen på baderommene. Som mål for menneskers følte temperatur 

benyttes betegnelsen operativ temperatur, denne temperaturen beregnes som 

middelverdien av luftens temperatur og strålingstemperaturen fra omgivelsene 

[15].  

Vi valgte derfor å loggføre den operative temperaturen i testperioden. Dette for 

å muliggjøre bedre analyser av spørreundersøkelsene ved at vi avdekket i 

hvilken grad testpersonens følte temperatur samsvarte med den operative 

temperaturen i rommet.  

Til måling av den operative temperaturen benyttet vi en datalogger, ALEMO 

2690-8A. Dataloggeren ble hengt opp på et stativ som har en globelignende føler på toppen 

av stativet, og blir derfor videre i oppgaven referert til som globetermometer (figur 9). På 

grunn av problemer med innstillingene på baderommenes kontrollpaneler var det i hovedsak 

baderommet i andre etasje som ble tatt i bruk under testperioden. Med tanke på målinger 

av den operative temperaturen var dette fordelaktig, da vi uansett kun hadde ett 

globetermometer tilgjengelig. Termometeret ble satt opp 2. april 2015, og ble innstilt til å 

foreta en måling hver time gjennom hele testperioden. Globen var relativt enkel å sette opp, 

men krevde installasjon av programvare og driver på egen PC for å kunne lese av verdiene.  

 

3.5 Energisimuleringer 

Som nevnt innledningsvis, i delkapittel 2.3, er det på Storhilderen valgt bort gulvvarme på 

bad. For å kompensere for dette er baderommene oppført med termoask på gulv og speil 

som avgir infrarød strålevarme. Formålet med de innovative løsningene er å redusere den 

totale energibruken samtidig som en ivaretar komforten. 

Figur 9 
Globetermometeret 
etter oppstilling på 
baderom 2 i Storhilderen 
(Bilde: eget bilde) 
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Det er per i dag lite dokumentasjon på i hvilken grad man oppnår redusert energibruk med 

de valgte innovative løsningene. Vi har derfor foretatt energisimuleringer for å avdekke 

eventuelle besparelser.  

I alle bygg vil det være en overstrømning av energi fra varme rom til tilstøtende kaldere rom. 

Ved å foreta energisimuleringer vil vi se på i hvilken grad en reduksjonen av 

varmeoverstrømning, på grunn av endring i type oppvarmingssystem og driftstider, vil øke 

oppvarmingsbehovet ellers i boligen. Deretter vil vi se på hva den totale energibesparelsen 

blir, samt gjøre en vurdering, opp mot svar på spørreskjemaer, av hvorvidt en eventuell 

energibesparelse vil være stor nok til å veie opp for et eventuelt tap av komfort. 

3.5.1 Metode 

IDA ICE 

Til simulering av energibruk ved ulike oppvarmingsløsninger på 

baderom planla vi å benytte oss av 

energisimuleringsprogrammet IDA ICE (figur 10). Ved oppstart 

av simuleringene hadde ingen i gruppen erfaring i bruk av 

programmet. Vi møtte dessverre på problemer allerede i 

oppstartfasen og fant at programmet er lite intuitivt, i alle fall i 

langt mindre grad enn SIMIEN. Det ble etter hvert også klart for oss at programmet er 

anbefalt til personer med lang erfaring fra energisimuleringer – noe vi helt klart ikke har. Det 

ble videre klart at vi ville få en vel så god simuleringer ved å benytte SIMIEN. Det ble derfor 

besluttet, i samråd med veileder, å gå over til å benytte SIMIEN for gjennomføring av 

energisimuleringene. I alt gikk det med nesten 4 uker til vårt energisimuleringsforsøk i IDA 

ICE.  

SIMIEN 

Til energisimuleringene er det benyttet SIMIEN (SIMulering av Inneklima og ENergibruk i 

bygninger). Simuleringsprogrammet beregner bygningers energi- og effektbehov samt 

inneklima i bygninger, og programmet gir et bilde av byggenes teoretiske energibehov.  

Da vi i hovedsak vil få frem endringer i boligens energibehov ved de ulike 

oppvarmingsløsninger på baderom er alle manipuleringer utført på boligens baderom og alle 

Figur 10 Vår modell fra IDA ICE 
(Bilde: eget bilde). 
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eksterne parametere holdt konstant. Resultat fra energisimuleringer blir presentert i 

delkapittel 4.5. 

3.5.2 Forberedelser 

For å kunne gjennomføre energisimuleringene var det nødvendig å beregne de ulike arealer 

til gulv, tak, fasader, sonekoblinger samt oppvarmet luftvolum. Til beregningene er det 

benyttet mål fra plantegninger (vedlegg 4) og NS 3940. [17]  

3.5.3 Gjennomføring 

Det ble gjennomført fire simuleringer:  

- Baderom med døgnkontinuerlig vannbåren gulvvarme 

- Baderom med behovstyrt vannbåren gulvvarme 

- Baderom med døgnkontinuerlig strålevarme 

- Baderom med behovstyrt strålevarme 

SIMIEN gir store muligheter for styring av parametere. Vi ønsket i utgangspunktet å benytte 

realistiske verdier fra egne målinger av lekkasjetall og luftmengder, dette for at resultatene 

fra energisimuleringene skulle bli så sammenlignbar opp mot spørreskjemaer som mulig. Da 

verdiene vi fant fra egne målinger ikke innfridde krav, og det i tillegg ble utført tetting og 

innregulering før testpersoner flyttet inn, så har vi i stedet valgt å benytte minstekrav.  

Det er til lekkasjetall og normalisert kuldebroverdi benyttet minstekrav til passivhus, gitt i NS 

3700. Luftmengder er satt ut i fra minstekrav, gitt i TEK 10, og fordelt på soner til reelle 

inntak- og avtrekksventiler, slik de er justert i etterkant av våre målinger. Til vinduer er det 

benyttet reelle arealer og verdier, hentet fra leverandørens ordrebekreftelse (vedlegg 8). 

Under enkelte parametere har det vært nødvendig å gjøre egne antagelser, dette gjelder i 

stor grad internlaster og driftstider, samt til horisont sett fra fasade. Til en del parametere er 

det blitt benyttet verdier fra den prosjekterte energisimuleringen, dette gjelder spesielt for 

u-verdier i gulv, tak og konstruksjon. [18] De resterende verdier er satt til programmets 

default.  

Til de ulike manipuleringene på baderom har det vært nødvendig å hente inn konkrete 

verdier til avgitt effekt på oppvarmingssystem, konvektivandeler og temperaturer. I 

simuleringene jobbet vi ut fra en antagelse om at man ved bruk av strålevarme vil oppnå 
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komforttemperatur ved lavere lufttemperatur enn ved bruk av konvensjonell gulvvarme. Det 

er tatt utgangspunkt i at en normalt på et bad med fliser og gulvvarme opplever komfort 

med en operativ temperatur på 22-24°C, det er derfor benyttet en middelverdi på 23°C i 

våre simuleringer. [19] I SIMIEN kommer operativ temperatur først frem i årssimuleringen, 

denne er da beregnet ut fra satt settpunkttemperatur. Under simuleringene måtte vi derfor 

manipulere settpunkttemperaturer til vi så at vi fikk den ønskede operative temperaturen på 

23 °C.  

Forutsetninger for verdier som er holdt konstant under alle simuleringene blir presentert i 

tabell 3. Andre verdier som er blitt benyttet på baderom kommer tydelig frem i egne tabeller 

(tabell 4-7). 

(1) For baderom gjelder egne forutsetninger for kapasitet oppvarmingssystem, 

konvektivandel og settpunkttemperatur. 

Kategori Kommentar Verdi Antatt
Datablad 

leverandør
Prosjektert  NS 3700

 TEK 10 og 

anbefalt i 

NS 3031

SIMIEN 

default

Bygningskategori   Småhus

Bygningsutspring Benyttet plantegninger

Energiforsyning 
(2)

  Elektrisitet

Gulv på grunn x

Himmelretning/horisont x x

Inndata vinduer 0,50 x

Innvendige sjikt x

Internlast, belysning [W/m2]   Driftstid er antatt 1,95 x

Internlast, tappevann  [W/m
2
]   Driftstid er antatt 3,40 x

Internlast, varmetilskudd personer  [W/m2]   Driftstid er antatt 1,50 x

Internlast,teknisk utstyr [W/m2]   Driftstid er antatt 3,00 x

Kapasitet oppvarmingsystem [W/m2] (3) 20,00 x

Klimasted   Bergen

Konvektivandel oppvarmingsystem   Panelovner 0,50 x

Lekkasjetall n50 0,60 x

Luftmengder   Beregnet x

Maks kapasitet varmebatteri [W/m2] 12,00 x

Møbler/interiør   Ingen møbler x

Normalisert kuldebroverdi [W/(m
2
K)] 0,03 x

Settpunkttemperatur i driftstid[°C] 21,00 x x

Settpunkttemperatur utenfor driftstid[°C] 19,00 x x

SFP [kW/m
3
/s] 1,50 x

Strålepanel stue [W] x

Systemvirkningsgrad romoppvarming 0,90 x

Systemvirkningsgrad varmebatterier 0,90 x

Systemvirkningsgrad varmtvann 0,90 x

Takvinkel [◦] 10,70 x

Temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner 0,85 x

U-verdi konstruksjon [W/(m2K)] 0,12 x

U-verdi tak [W/(m2K)] 0,07 x

Ventilasjon   Balansert ventilasjon x x

Vinduslufting x

Forutsetninger som gjelder for energisimulerginger 
(1)

Tabell 3 Forutsetninger for parametere i SIMIEN som er holdt konstant i alle fire simuleringene. 
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(2) Energiforsyning er forenklet til 100% elektrisitet da vi i hovedsak ser etter endringen i 

energibehov mellom de ulike oppvarmingsløsninger, og dette ikke vil påvirke denne 

endringen. 

(3) For å få frem endringen i energibehov i de enkelte soner var det nødvendig at hver 

egen sone fikk sin alternative oppvarmingsløsning.  

Simulering med døgnkontinuerlig vannbåren gulvvarme  

 

 

 

 

 

(1) Avgitt effekt [W/m2] er hentet fra Byggforskblad. [20]  

(2) Konvektivandel er hentet fra SIMIEN-wiki. [21]  

(3) Operativ temperatur er hentet fra Standard Norge. [19]  

(4) Settpunkttemperatur er blir beregnet av programmet ved bruk av operativ 

temperatur på 23 °C. 

Simulering med behovstyrt vannbåren gulvvarme 

 

(1)  Avgitt effekt [W/m2] er hentet fra Byggforskblad. [20]  

(2)  Konvektivandel er hentet fra SIMIEN-wiki. [21] 

(3) Operativ temperatur er hentet fra Standard Norge. [19]  

(4) Settpunkttemperatur er blir beregnet av programmet ved bruk av operativ 

temperatur på 23 °C. 

(5) Treghet på gulvvarme er hentet fra Byggforskblad. [22] 

Rom
Avgitt effekt 

[W/m
2
]

Konvektiv- 

andel

Operativ 

temperatur 

[°C]

Settpunkt- 

temperatur 

[°C]

Total 

driftstid 

[timer]

Bad 1 etas je 80 
(1)

0,8 
(2)

23 
(3)

23,2 
(4)

24

Bad 2 etas je 80 (1) 0,8 (2) 23 (3) 23,3 (4)
24

Døgnkontinuerlig gulvvarme

Tabell 4 Verdier angitt i SIMIEN ved simulering av døgnkontinuerlig gulvvarme. 

Rom
Avgitt effekt 

[W/m
2
]

Konvektiv- 

andel

Operativ 

temperatur 

[°C]

Settpunkt- 

temperatur 

[°C]

Treghet 

[timer]

Brukstid 

[timer]

Total 

driftstid 

[timer]

Bad 1 etas je 80 
(1)

0,8 
(2)

23 
(3)

23,2 
(4)

2 
(5)

4 
(6)

8

Bad 2 etas je 80 (1) 0,8 (2) 23 (3) 23,3 (4) 2 (5) 4 (6)
8

Behovstyrt gulvvarme

Tabell 5 Verdier angitt i SIMIEN ved simulering av behovstyrt gulvvarme. 
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(6) Brukstid på bad er antatt til 2 timer to ganger per dag. 

Simulering med døgnkontinuerlig strålevarme 

 

 

 

 

 

(1) Avgitt effekt [W] er hentet fra leverandør infraNOMIC. [23]  

(2) Konvektivandel er hentet fra leverandør infraNOMIC. [23] 

(3) Operativ temperatur er hentet fra Standard Norge. [19]  

(4) Settpunkttemperatur er blir beregnet av programmet ved bruk av operativ 

temperatur på 23°C. 

 

Simulering med behovstyrt strålevarme 

 

(1) Avgitt effekt [W] er hentet fra leverandør infraNOMIC. [23] 

(2) Konvektivandel er hentet fra leverandør infraNOMIC. [23] 

(3) Operativ temperatur er hentet fra Standard Norge. [19]  

(4) Settpunkttemperatur er blir beregnet av programmet ved bruk av operativ 

temperatur på 23°C. 

(5) Antatt.  

(6) Brukstid på bad er antatt til 2 timer to ganger per dag. 

  

Rom
Avgitt effekt 

[W]

Konvektiv- 

andel

Operativ 

temperatur 

[°C]

Settpunkt- 

temperatur 

[°C]

Total 

driftstid 

[timer]

Bad 1 etas je 500 
(1)

0,3 
(2)

23 
(3)

22,9 
(4)

24

Bad 2 etas je 500 (1) 0,3 (2) 23 (3) 23,2 (4)
24

Døgnkontinuerlig strålevarme

Tabell 6 Verdier angitt i SIMIEN ved simulering av døgnkontinuerlig strålevarme. 

Rom
Avgitt effekt 

[W]

Konvektiv- 

andel

Operativ 

temperatur 

[°C]

Settpunkt- 

temperatur 

[°C]

Treghet 

[timer]

Brukstid 

[timer]

Total 

driftstid 

[timer]

Bad 1 etas je 500 
(1)

0,3 
(2)

23 
(3)

22,9 
(4)

0,5 
(5)

4 
(6)

5

Bad 2 etas je 500 (1) 0,3 (2) 23 (3) 23,2 (4) 0,5 (5) 4 (6)
5

Behovstyrt strålevarme

Tabell 7 Verdier angitt i SIMIEN ved simulering av behovstyrt strålevarme. 
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4 Resultater 

4.1 Lekkasjetall ved trykkmetoden 

Etter gjennomført trykktest fikk vi til slutt et lekkasjetall på 0,80 oms/h (figur 11-12). Dette er 

noe høyere enn forventet ettersom kravet i passivhusstandarden er 0,6 oms/h. Se den 

fullstendige rapporten trykktesten i vedlegg (vedlegg 9). 

 

 

 

 

  

Figur 11 Bildet viser resultat fra trykktest, hentet fra trykktestrapport. 

Figur 12 Bildet viser graf trykktest, hentet fra trykktestrapport 
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4.2 Termografering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På bildet (figur 13) ser vi uttaket for sentralstøvsuger, ført gjennom yttervegg mot nord i 

bod. På det mørkeste partiet, i trådkorset, ser vi en svært lav temperatur på 8,7 °C (tabell 8). 

Selv om det ikke kommer klart frem av bildet, kan vi her anta at temperaturdifferansen 

skyldes luftlekkasjer, da vi med hånden kunne kjenne en kald trekk. Mørkt rom og mangel på 

blitz medførte at vi ikke fikk gjenopprettet det orginale bildet av området. 

  

Figur 13 Termogram av uttak for sentralstøvsuger. 

Tabell 8 Målinger og parametere til figur 13. 
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På bildet (figur 14) kan vi se en klar forskjell i temperatur rundt terrassedør og omgivelsene. 

Temperaturen rundt døren er helt nede i 10,5 °C (tabell 9), som er svært lavt. 

Omgivelsestemperatur er også noe lav, dette skyldes at boligens temperatur sank hurtig da 

vi satte inn blower-door. Om det infrarøde bildet hadde blitt tatt før blower-door ble satt inn 

antar vi at differansen mellom området med luftlekkasjer og omgivelsene ville fått økt 

temperaturdifferanse, tilsvarende økt innetemperatur. Selv om vi ikke brukte røykampulle så 

kan vi likevel, av de mørke «fingrene» på bildet, konkludere med at dette skyldes 

luftlekkasjer rundt dør.  

 

 

Figur 14 Termogram av terrassedør på vestevegg i soverom 2. 

Tabell 9 Målinger og parametere til figur 14. 
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Termogrammet av terrassedør i stue viser nesten tilsvarende mørke områder som de vi 

avdekket i soverom 2 (figur 15). Her har ikke omgivelsestemperaturene rukket å synke, og vi 

ser derfor en høyere temperaturdifferanse enn vi fant i soverom 2. 

  

Figur 15 Termogram av terrassedør på vestvegg i stue 

Tabell 10 Målinger og parametere til figur 15. 
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Fra bildet (figur 16) ser vi en kuldebro i et hjørne langs gulv i soverom 2. Vi anser dette som 

et normalt funn da det ikke er mulig å unngå kuldebroer i hjørner mot yttervegger. 

 

 

 

 

 

Figur 16 Termogram av hjørnet langs gulv mellom sør- og vestvegg i 
soverom 2. 

Tabell 11 Målinger og parametere til figur 16. 
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Bildet (figur 17) viser bryter på vestvegg i stue. Det er her trukket rør ut i det fri for å lette 

installering av elektrisk, til styring av fremtidig utvendig solskjerming. Vi fant samme 

lekkasjer på tilsvarende bryter satt opp i soverom 2. Uten bruk av røykampulle kan vi bare 

gjøre antagelser. Da vi kunne føle en svak trekk med hånden antar vi temperaturdifferansen 

her skyldes luftlekkasjer gjennom en åpne røret. 

 

 

 

Figur 17 Termogram av bryter til fremtidig solskjerming på 
vestvegg i stue. 

Tabell 12 Målinger og parametere til figur 17. 
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På bildet (figur 18) kan vi se detalj av vindu på østvegg, over kjøkkenbenken. Temperaturen i 

det mørke partiet er nede i 14,1 °C. Vi anser dette om et normalt funn da det ikke er mulig å 

lage slike detaljer helt uten kuldebroer. 

  

Figur 18 Termogram av vindu på østvegg i kjøkken. 

Tabell 13 Målinger og parametere til figur 18. 
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4.3 Luftmengder i ventilasjonsanlegg 

For å tolke resultatene fra luftmengdemålingene må vi legge noen forutsetninger til grunn. 

Det er i denne oppgaven forutsatt at normalt i en bolig med tre-trinns balansert 

ventilasjonsanlegg så vil driftstrinnene fordele seg som vist under. 

Trinn 1: Utenfor driftstid 

Trinn 2: I driftstid 

Trinn 3: Forsert 

Det er naturlig å anta trinn 2 til å være den innstillingen som brukes oftest, ettersom man da 

kan regulere luftmengden både opp og ned. Videre sammenligninger av luftmengdebehov i 

driftstid er derfor gjort mot trinn 2. Som nevnt i delkapittel 3.3.2 er dette kravet beregnet til 

143,8 m3/h i den aktuelle boligen. Selv om dette er gjennomsnittlig tilført luftmengde over 

døgnet sammenligner vi verdiene direkte da vi antar at beboerne ikke regulerer 

ventilasjonen daglig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rom 
Målt verdi 

[m
3
/h]

Beregnet krav 

fra TEK 10 

[m3/h]

Avvik fra TEK 10  

[m
3
/h]

Krav til 

luftmengde i 

soverom, gitt i 

TEK 10        

[m3/h]

Avvik fra TEK 10, 

soverom      

[m3/h]

Soverom 1 27,0 52,0 -25,0

Soverom 2 30,0 52,0 -22,0

Soverom 3 32,0 26,0 6,0

Stue 27,0

Kjøkken 28,0

Sum 144,0 143,8 0,2

Soverom 1 34,0 52,0 -18,0

Soverom 2 40,0 52,0 -12,0

Soverom 3 43,0 26,0 17,0

Stue 37,0

Kjøkken 36,0

Sum 190,0 143,8 46,2

Soverom 1 42,0 52,0 -10,0

Soverom 2 49,0 52,0 -3,0

Soverom 3 54,0 26,0 28,0

Stue 46,0

Kjøkken 46,0

Sum 237,0 143,8 93,2

Sammenligning av målte verdier mot TEK 10 krav, innkast.

Trinn 1

Trinn 2

Trinn 3

Tabell 14 Sammenligning av målte verdier mot TEK 10 krav, innkast. 
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Ved sammenligning av resultatet fra målte inntaksluftmengder med beregnede krav ser en 

fra tabell 14 at en allerede med ventilasjonen innstilt på trinn 1 tilfredsstiller krav til 

luftmengder gitt i TEK 10. Med vår antagelse om at soverom 1 og 2 benyttes av to personer 

kommer det videre frem at ingen av trinnene tilfredsstiller kravene til luftmengder i de to 

nevnte soverom. 

Når det gjelder krav til grunnavtrekk er det beregnet avvik fra TEK 10 krav rom for rom og 

sammenlagt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra tabell 15 kommer det tydelig frem at ingen av driftstrinnene tilfredsstiller gitte krav.  

Rom 
Målt verdi 

[m
3
/h]

Minstekrav, 

gitt i TEK 10      

[m3/h]

Avvik fra 

minstekrav 

TEK 10         

[m
3
/h]

Baderom, 1 etas je 36 54 -18

Baderom, 2 etas je 33 54 -21

Kjøkken 22 36 -14

Sum 91 144 -53

Baderom, 1 etas je 50 54 -4

Baderom, 2 etas je 44 54 -10

Kjøkken 30 36 -6

Sum 124 144 -20

Baderom, 1 etas je 61 108 -47

Baderom, 2 etas je 56 108 -52

Kjøkken 37 108 -71

Sum 154 324 -170

Trinn 1, grunnavtrekk

Sammenligning av målte verdier mot TEK 10 krav, avkast.

Trinn 2, grunnavtrekk

Trinn 3, forsert

Tabell 15 Sammenligning av målte verdier mot minstekrav i TEK 10, avkast. 



   

 

31 
 

4.3.1 Støy 

 

 

 

 

 

Fra tabell 16 kan en se at resultatet fra støymålingen på badet i første etasje gir den høyeste 

verdien, som er naturlig da det her ventilasjonsaggregatet er plassert. Støynivået endrer seg 

noe i dette rommet over de tre trinnene, mens det i resten av boligen holdes meget stabilt. 

Resultatene viser at støynivåene i soverom og oppholdsrom ligger mellom 31 og 33 dB. Altså 

befinner vi oss noe over kravene til klasse A og B som er satt i standarden NS 8175, på 

henholdsvis 25 dB og 30 dB. [16] 

 

4.4 Spørreundersøkelse 

De første testbeboerne flyttet inn i boligen 16.mars 2015. Testperioden varte frem til første 

helgen i mai. Det var lagt opp til at alle testpersoner skulle fylle ut et kort nettbasert 

spørreskjema på daglig basis, og et større mer utfyllende spørreskjema ved utflytting. Da 

besvarelsene ble hentet ut første helgen i mai, viste det seg at få av testpersonene hadde 

tatt seg tid til å besvare de daglige spørreskjemaene. Svært få av beboerne hadde besvart 

det mer utfyllende spørreskjemaet ved utflytting.  

Svar fra testpersoner er avgitt på ulike dager, men noen også på samme dag, da også par har 

prøvebodd boligen. At svarene er avgitt på ulike dager gjør at de ikke nødvendigvis hadde 

samme temperaturforhold under sine opphold, og at svarene som er avgitt derfor ikke er 

helt sammenlignbare. Vi har etter beste evne analysert resultatene hver for seg opp mot 

loggen vi har for lufttemperaturer i testperioden, før det videre blir sett på resultatene 

samlet. Under presenteres de spørsmål og svar som ble funnet mest relevant i 

spørreundersøkelsene, disse finnes i sin helhet som vedlegg (vedlegg 10-11). Deretter 

diskuteres resultatene under delkapittel 5.4. 

Rom Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3

Soverom 1 33 33 32

Soverom 2 31 31 31

Soverom 3 31 31 31

Bad 1 etg 45 48 52

Stue 32 33 33

Bad 2 etg 33 34 33

Støy målt i desibel [dB]

Tabell 16 Resultat fra støymålinger. 
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Daglige spørreskjema 

På de daglige spørreskjemaene fikk vi inn 17 besvarelser. Totalt har vi fått inn besvarelse for 

13 ulike dager, altså gjelder tre av besvarelse for samme dag i testperioden. Det er trukket ut 

tre spørsmål av større, i tillegg presenteres kommentarer som vil ha betydning for analysen. 

Responsen på disse blir presentert under. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra grafen ser vi at en overvekt generelt synes at lufttemperaturen på badet i første etasje er 

passelig, både på kveld og på morgenen. Det er også 15% som oppgir at det er kjølig om 

kvelden, og 31% som synes det er noe kjølig. Om morgenen er andelen som synes 

lufttemperaturen er passelig økt noe, men i tillegg viser grafen at 7% synes det er kaldt, 14% 

synes det er kjølig og 14% synes det er noe kjølig. Når det gjelder gulvtemperaturen ligger 

andelen som synes temperaturen her er passelig en del høyere enn for lufttemperaturen. 

Det også her noen som synes det er kjølig på kveld og morgen, henholdsvis 8% og 7%, og 

noen som synes det er noe kjølig på kveld og morgen, henholdsvis 15% og 14% (figur 19).  

Figur 19 Respons på spørsmål nummer 10 i det daglige spørreskjemaet. 
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Fra grafen ser vi at en overvekt generelt synes at lufttemperaturen på badet i andre etasje er 

passelig, både på kveld og på morgenen. Det er også 6% som oppgir at det er noe kjølig om 

kvelden, 25% synes det er noe varmt og 25% synes det er varmt. Om morgenen er andelen 

som synes lufttemperaturen er passelig økt noe, det er ikke lenger noen som synes det er 

noe kjølig og andelen som syntes det var noe varmt og varmt har sunket hver seg med 5%. 

Når det gjelder gulvtemperaturen ligger andelen som synes temperaturen her er passelig en 

del høyere enn for lufttemperaturen. Det er ingen som opplever gulvtemperaturen som noe 

kjølig eller kaldere, hverken kveld eller morgen. 13% opplever gulvtemperaturen som noe 

varm, både kveld og morgen (figur 20). 

I neste spørsmål blir det avgitt kommentarer til temperaturforhold og luftkvalitet det siste 

døgnet. Kommentarene er direkte sitert slik de ble besvart i spørreskjemaene (vedlegg 10). 

- Merker vi er tung i hodet og tett i nese om morgenen. Føler også mer nedsatt 

energinivå enn vanlig. 

- Veldig varmt speil i 2.etasje. 

- Noen ganger er speilet i 2.etasje veldig varmt. Det nede er sjelden på. Midt i 

mellom kunne gått, men noen ganger er speilet i 2.etasje veldig og det er rart å 

bli så varm i ansiktet. 

Figur 20 Respons på spørsmål nummer 11 i det daglige spørreskjemaet. 
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- Vi har begge vært litt syke i dag så det kan hende vi tolker litt feil i dag. Jeg synes 

det blir alt for varmt fra speilet på badet i 2.etasje. Det er ubehagelig å sminke 

seg blant annet. Ellers er det ok, men litt sterkt lys på dagtid i stuen. Det blir fort 

veldig varmt om man ikke bruker persienner. 

- Veldig varmt foran speilet i 2.etasje. Stor forskjell på de to badene. Oppe litt for 

varmt, nede litt for kaldt. 

- Noe kaldt om morgenen. 

  

Under presenteres andre kommentarer gitt under spørsmål som har mindre relevans for vår 

oppgave, der en likevel ser at kommentaren kan ha betydning for vår videre analyse (vedlegg 

10). 

- Jeg synes varmen fra speilet på badet i 2.etasje er ganske ubehagelig. Jeg er 

forkjølet, og det å få varmen direkte i ansiktet er ganske ubehagelig. Det gjør at 

jeg heller ønsker å bruke badet i 1.etasje. 

Fra kommentarene kommer det frem at speilet i andre etasje opplevdes veldig varmt, at det 

oppleves ubehagelig å sminke seg foran speilet, samt at det er rart å bli varm i ansiktet. Det 

kommer tydelig frem at temperaturen på bad oppe og nede oppleves som svært forskjellig. 

 

Spørreskjema ved utflytting 

Fra spørreskjemaene ved utflytting fikk kom det kun inn to besvarelser. Besvarelsene er gitt 

fra et par og gjelder derfor for samme tidsperiode. For å forenkle analysen vil vi videre kalle 

de to respondentene for X og Y, der disse er henholdsvis kvinne og mann. Det er trukket ut 

syv av spørsmålene av større interesse. Responsen på disse blir presentert under. 
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På spørsmålet om hvordan de samlet sett vurderer ulike forhold i testboligen svarte begge at 

gulvtemperatur på bad var bra. Når det gjelder luftkvalitet syntes X den var dårlig, der Y 

mente den var akseptabel. Lufttemperaturen ble av X vurdert som meget dårlig, der Y mente 

den var dårlig (figur 21). 

I neste spørsmål blir det avgitt kommentarer for årsaken til misnøye, avgitt i forrige 

spørsmål, angående forhold som gjelder bad i testboligen. Kommentarene er direkte sitert 

slik de ble besvart i spørreskjemaene (vedlegg 11). 

- Ekkel varme på bad i 2 etasje. Ubehagelig å sminke seg når speilet er varmt (X). 

- Veldig kaldt nede og ofte varmt oppe. Unødvendig kaldt nede i forhold til oppe 

(Y). 

Figur 21 Respons på spørsmål nummer 5 i spørreskjemaet ved utflytting. 
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På spørsmålet om hvor viktig eller uviktig det er for respondentene å ha «passelig» 

temperatur på bad, oppgir begge at de er nøytrale i forhold til gulvtemperatur. Når det 

gjelder lufttemperatur på bad synes X det er svært viktig, der Y mener det er ganske viktig 

(figur 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22 Respons på spørsmål nummer 7 i spørreskjemaet ved utflytting. 

Figur 23 Respons på spørsmål nummer 11 i spørreskjemaet ved utflytting. 
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På spørsmålet om hvor fornøyd eller misfornøyd de var med baderomsgulvene, var begge 

fornøyd med gulvtemperaturen i tregulvet. Når det gjelder gulvtemperatur på fliser i dusjen 

var X fornøyd, der Y svarte verken eller. Angående utseende/estetikk på tregulv svarer X at 

hun er misfornøyd, der Y er svært fornøyd (figur 23). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

På spørsmålet om hvilket gulv respondentene helst ville hatt på badet i egen bolig svarer 

begge tregulv (figur 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24 Respons på spørsmål nummer 12 i spørreskjemaet ved utflytting. 

Figur 25 Respons på spørsmål nummer 13 i spørreskjemaet ved utflytting. 
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På spørsmålet om hvor fornøyd eller misfornøyd de var med oppvarmingsløsningene, svarer 

X at hun er svært misfornøyd med varmespeilet på badet, der Y oppgir at han er misfornøyd. 

Når det gjelder strålepanelet i stuen er X svært fornøyd, der Y oppgir at han er fornøyd (figur 

25). 

I neste spørsmål blir det avgitt kommentarer på hva som er årsaken til misnøye med 

oppvarmingsløsningen på badet i forrige spørsmål. Kommentarene er direkte sitert slik de 

ble besvart i spørreskjemaene (vedlegg 11). 

- Forferdelig å få varmen i ansiktet…som et altfor varmt solarium.. huff (X). 

- Altfor varmt oppe i 2 etasje. Gjorde vondt om man tok på speilet. Var som å være 

i syden når det var 50 grader i solen (Y). 

Her kommer det tydelig frem at begge respondentene opplever varmen fra speilet som 

svært ubehagelig. 

 

4.4.1 Loggføring av temperatur på bad 

Da vi skulle hente ut data fra loggingen av den operative temperaturen viste det seg 

dessverre at loggen var tom - det var ikke blitt gjort noen målinger. Det er fremdeles uklart 

hva som kan ha forårsaket dette. Vi kjørte flere tester før vi startet loggingen, for å 

undersøke at vi ville klare å hente ut dataene ved endt testperiode. Innstillingene som ble 

gjort på måleinstrumentet før logging lå der fremdeles da vi skulle hente ut dataene, slik at 

det ble bekreftet at feilen ikke lå der. En kan derfor bare anta at loggingen har blitt avbrutt, 

og deretter slettet. I samråd med veileder ble det besluttet å i stedet benytte veileders egen 

logg over lufttemperatur på baderom, der denne kan være nyttig. Vi fikk derfor per e-post 

oversendt en stor mengde talldata. Av talldataene har vi dratt ut de temperaturene som er 

relevant for vår oppgave og laget egne tabeller for disse. Tabellene ligger som vedlegg til 

oppgaven (vedlegg 12). 
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4.5 Energisimuleringer 

Fra energisimuleringene i SIMIEN ble det beregnet settpunktemperaturer i de to 

baderommene ved de ulike oppvarmingsløsningene. Resultatene presenteres i tabell 17, 

hvor en ser at det er liten differanse i lufttemperatur på baderom mellom de ulike 

oppvarmingsløsningene, med største differanse på 0,3°C. 

 

 

 

 

 

 

Videre presenteres samlet resultat for totalt netto energibehov fra årssimuleringer i SIMIEN 

ved de ulike oppvarmingsløsninger. For fullstendig rapport fra årssimulering se vedlegg 

(vedlegg 13-16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Rom

Energisimulering 

med 

døgnkontinuerlig 

gulvvarme        

[kWh]

Energisimulering 

med behovstyrt 

gulvvarme        

[kWh]

Energisimulering 

med 

døgnkontinuerlig 

strålevarme              

[kWh]

Energisimulering 

med behovstyrt 

strålevarme            

[kWh]

Soverom 1 1583 1585 1583 1585

Soverom 2 1953 1954 1952 1953

Soverom 3 1112 1114 1112 1114

Bad, 1 etas je 1315 1057 1258 965

Bod 202 202 202 202

Entre 1222 1268 1220 1271

Trapperom 654 689 649 689

Stue 3837 3861 3834 3862

Kjøkken 1506 1536 1501 1536

Bad, 2 etas je 1475 1262 1474 1168

Totalt netto 

energibehov 
14859 14528 14785 14345

Resultat fra årssimulering

Tabell 18 Resultat fra årssimulering ved de ulike oppvarmingsløsninger, rom for og sammenlagt. 

Rom

Døgnkontinuerlig 

gulvvarme         

[°C]

Behovstyrt 

gulvvarme  

[°C]

Døgnkontinurlig 

strålevarme  [°C]

Behovstyrt 

strålevarme  

[°C]

Bad, 1 etas je 23,2 23,2 22,9 22,9

Bad, 2 etas je 23,3 23,3 23,2 23,2

Settpunkttemperatur i de ulike baderom 

Tabell 17 Settpunkttemperatur i årssimulering for de ulike baderom, beregnet av SIMIEN ut fra 
valgt operativ temperatur på 23 °C. 
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Simulering med døgnkontinuerlig gulvvarme 

Netto energibehov fra simulering med døgnkontinuerlig gulvvarme vil videre bli benyttet for 
sammenligning opp mot alternative oppvarmingsløsninger (tabell 18). 

 

Simulering med behovstyrt gulvvarme 

Ved sammenligning av døgnkontinuerlig gulvvarme og 

behovstyrt gulvvarme finner vi en endring i 

energibehovet på 2,23 %. I rom som ikke er direkte 

koblet til bad er det ingen eller en minimal økning i 

energibehov, rom som deler vegg med bad viser en 

liten økning i energibehov. Den største endringen 

finner vi i boligens baderom der energibehovet 

reduseres en del (tabell 19). 

 

 

 

 

Simulering med døgnkontinuerlig strålevarme 

Ved sammenligning av døgnkontinuerlig gulvvarme og 

døgnkontinuerlig strålevarme finner vi en endring i 

energibehovet på 0,5%. Energibehovet på bad i første 

etasje reduseres noe, mens endringen i boligen for 

øvrig er minimal (tabell 20). 

  

Tabell 19 Endring i energibehov ved behovstyrt gulvvarme. 

Tabell 20 Endring i energibehov ved døgnkontinuerlig strålevarme. 

Rom
Endring i energibehov             

[kWh]

Soverom 1 2

Soverom 2 1

Soverom 3 2

Bad, 1 etas je -258

Bod 0

Entre 46

Trapperom 35

Stue 24

Kjøkken 30

Bad, 2 etas je -213

Total endring i 

netto 

energibehov 

-331

Sammenligning av døgnkontinuerlig gulvvarme 

med behovstyrt gulvvarme

Rom
Endring i energibehov              

[kWh]

Soverom 1 0

Soverom 2 -1

Soverom 3 0

Bad, 1 etas je -57

Bod 0

Entre -2

Trapperom -5

Stue -3

Kjøkken -5

Bad, 2 etas je -1

Total endring i 

netto 

energibehov 

-74

Sammenligning av døgnkontinuerlig gulvvarme 

med døgnkontinuerlig strålevarme
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Simulering med behovstyrt strålevarme 

Ved sammenligning av døgnkontinuerlig gulvvarme og 

behovstyrt strålevarme finner vi en endring i 

energibehovet på 3,46 %. I rom som ikke er direkte 

koblet til bad ser en ingen eller en minimal økning i 

energibehov, rom som deler vegg med bad viser en 

liten økning i energibehov. Den største endringen 

finner vi i boligens baderom der energibehovet 

reduseres en del (tabell 21). 

  

Tabell 21 Endring i energibehov ved behovstyrt strålevarme. 

Rom
Endring i energibehov          

[kWh]

Soverom 1 2

Soverom 2 0

Soverom 3 2

Bad, 1 etas je -350

Bod 0

Entre 49

Trapperom 35

Stue 25

Kjøkken 30

Bad, 2 etas je -307

Total endring i 

netto 

energibehov 

-514

Sammenligning av døgnkontinuerlig gulvvarme 

med behovstyrt strålevarme
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5 Diskusjon 

5.1 Lekkasjetall ved trykkmetoden 

Selv om vi fikk et noe høyere lekkasjetall enn kravet kan dette likevel være reelt, ettersom 

det er noen uferdigheter i bygningen. Det er for eksempel lagt opp rør til elektrisk for 

fremtidig solskjerming, disse rørene antas å ha gitt et bidrag til luftlekkasjene ved at de på 

det tidspunktet vi trykktestet boligen var trukket rett ut i det fri. Det ble i tillegg oppdaget 

lekkasjer rundt uttak til sentralstøvsugeren på nordsiden av bygget. Utover dette ble det ikke 

funnet noen klare luftlekkasjer, det er likevel mistanke om at det er noen lekkasjer ut fra 

sikringsskap, men dette fant vi vanskelig å dokumentere. 

I tillegg må man påberegne noen unøyaktigheter ved vår måling, selv om vi etter beste evne 

har minimert disse. En kilde til feil kan være vår beregning av volum, dette fordi:  

- Det er mulig at etasjeskille og tak har for lite volum i våre beregninger, og derfor har 

medført at vi benyttet for stort volum i programmet, da det ikke er tatt høyde for 

innfelte spotter. 

- Vinduene er plassert midt i vegg og dette ekstra volumet er ikke medberegnet. 

- Trappen er noe unøyaktig beregnet, da denne var vanskelig å få målene på, det er i 

stedet regnet med etasjeskille hele veien. Trappen er altså i praksis sett helt bort fra, 

selv om denne i teorien ville bidratt til et litt mindre volum. 

Dette er små volumer som vi har antatt grovt sett vil utligne hverandre. 

Feilkilder: 

- Utstyret som ble benyttet under trykktesten har oppgitt en feilmargin på den største av ± 1 

% av avlest verdi eller 0,15 Pa, som ikke har beregnet inn.  

- Usikkerhet rundt byggets dimensjoner, med tanke på volumberegning. 

- Vanskeligheter med å få rammen til å stå fast i karmen. Dette kan ha bidratt med ekstra 

luftlekkasjer, samt at vi er usikker på i hvilken grad det at vi måtte stå foran ytterdøren kan 

ha påvirket resultatet. 

- Vi vet ikke i hvilken grad endringen av tillat bygningstrykk fra 90 Pa til 100 Pa kan ha 

påvirket resultatet. 
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- Tettingen over inntak- og utkastkanaler kan ha løsnet, samt sluker kan ha tørket opp utover 

dagen, etter hvert som målingene ble gjennomført. Vi anser dette som lite sannsynlig. 

 

5.2 Termografering 

Vi tok mange termogram av bygget under «cruisingen» med 50 Pa undertrykk, hvor de fleste 

anses som normale funn. Til å avgjøre hvor det skulle tas bilder ble det benyttet kunnskap vi 

har tilegnet oss tidligere i studieløpet. Luftlekkasjene som ble funnet, hovedsakelig på uttak 

for sentralstøvsuger og ut fra solskjermingsbrytere, mener vi kan være store bidragsytere til 

det høye lekkasjetallet som ble funnet i bygget. Det var også mistanke om luftlekkasjer ved 

innføring av elektrisk til sikringsskap, men dette lot seg ikke dokumentere med 

termografering. I etterkant av termograferingen ser vi at vi flere steder kunne hatt god nytte 

av røykampuller, og at mangelen på disse har vanskeliggjort tolkningen av funnene.  

Vi termograferte ved to anledninger, første gang under den første trykktesten. Under 

«crusingen» etter trykktesten hadde vi vanskeligheter med å få døren til å stå fast i rammen 

en av oss måtte derfor under termograferingen holde døren på plass. Det ideelle ville vært at 

vi begge hadde hendene fri for å foreta termografering. Vi ønsket derfor å få bekreftet 

funnene våre ved å foreta en ny termografering under neste trykktest – de viktigste funnene 

klarte vi å bekrefte, men dessverre var det denne dagen for mye sol på bygget til at 

termogrammene ble optimale. Vi mener likevel at termogrammene er tilstrekkelig til å 

dokumentere de viktigste bidragene til det høye lekkasjetallet i boligen. 

Feilkilder: 

- Vi mangler erfaring i tolking av termogrammer. 

- Terrassedør på soverom 2 var i bruk under trykktesten tidligere på dagen, mørke 

«fingre» oppetter dør kan skyldes kald luftinnstrømming etter bruk av dør. De mørke 

områdene nederst i bildet fant vi derimot igjen på tilsvarende terrassedør i stue. 

Stuedøren var lukket hele dagen. 

- Kameraet er helt nytt og vi opplevde noe vanskeligheter med zoom og kalibrering. 
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5.3 Luftmengder i ventilasjonsanlegg 

Vi har ikke lykkes med å få tak i innreguleringsprotokollen til ventilasjonsanlegget på 

Storhilderen. Uten tilgang til innreguleringsprotokoll er det vanskelig for oss å si hvordan 

fordelingen av luftmengdene var tenkt. Ut fra egne beregninger på bakgrunn av kravene fra 

TEK 10 og forutsetninger vi har gjort, vil vi ikke kvalifisere innreguleringen som 

tilfredsstillende. Spesielt ser en at det ikke er tatt hensyn til krav til luftmengder på soverom 

1 og 2, hvor det på soverom 1 blir tilført for liten luftmengde til og med på trinn 3 (tabell 2). 

Det er viktig å få frem at med andre forutsetninger for soverommene kunne kravene blitt 

oppfylt.  

Om en ser på rommene hver for seg finner en at differansen i luftmengder mellom de ulike 

trinnene er noenlunde jevn (tabell 14). Det er derfor rimelig å anta, om en her ser bort fra 

andre feilkilder, at målingene er pålitelige. Derimot kan konsekvenser fra feilkilder gi stor 

unøyaktighet i målingene. 

Fra tabell 15 ser en at målt avtrekk på baderom og kjøkken viser store avvik fra gitte krav, og 

ingen av trinnene oppfyller kravene.  

Det er i boligen, i tillegg til avtrekk på kjøkken og bad, avtrekk på bod i første etasje. Med de 

beregnede luftmengder vil boligen kun ha nok avtrekksluft til å dekke krav til avtrekk på 

kjøkken og bad. Vi finner det likevel nødvendig at bod har noe avtrekk, og med en slik 

fordeling vil ikke boligen oppfylle kravene. 

Vi vil anbefale en bedre innregulering for å dekke krav fra TEK 10, samt for å få optimalisert 

bruken av ventilasjonsanlegget, oppnå større energibesparelser og få et best mulig 

inneklima.  

Feilkilder: 

- Problemer med å få trakten til å omslutte inntaksventiler kan ha medført unøyaktig 

måling ved at luft har passert utenfor, samt turbulens i trakten. 

- Det er ikke tatt hensyn til kalibrering. Utstyrsleverandør oppgir en feilmargin på ± 2,3 

% eller 1 l/s, avhengig av hvilken som er størst av disse verdiene. Apparatet er 

anbefalt kalibrering hver sjette måned. Fra kalibreringssertifikatet fant vi at forrige 

kalibrering ble gjennomført 22.februar 2012 (vedlegg 17), altså har det gått altfor 

lang tid siden sist dette ble gjort. 
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Støy  

Av tabell 16 kan en se at støynivået ligger noe over gitte krav, foruten baderom 1 ligger 

målte verdier mellom 31-34 dB. Når det gjelder baderommet i første etasje er det her langt 

høyere verdier enn i boligen forøvrig, med målte verdier mellom 45-52 dB. Dette skyldes at 

ventilasjonsaggregatet er plassert her. Videre viser tabellen at det foruten dette 

baderommet er svært lite endring i støynivå ved de ulike trinninnstillingene til ventilasjonen, 

med høyeste endring på 1 dB mellom de ulike driftstrinn. Det er mulig at støyen som slår ut i 

de gitte rommene kommer av noe annet enn ventilasjonen. Vi opplevde noe støy fra 

tungtrafikk utenfor, spesielt gjelder dette i soverom 1 og 2, bad i andre etasje og kjøkken. 

Det er derfor rimelig å anta at selv om verdiene ikke oppfyller anbefalingene om 25 dB eller 

30 dB så vil denne verdien trolig være lavere på nattestid, som også er det tidspunktet 

soverommene er i bruk. Det er likevel ikke mulig å slå fast om verdiene vil kunne komme 

under kravene på nattestid ettersom vi foretok målingene på dagtid.  

Her er det altså flere feilkilder som må tas med i vurderingen og det er derfor vanskelig å si 

hvor pålitelige disse målingene er. 

Feilkilder støymåling: 

- Vi har ikke klart å finne noen krav eller anbefalinger om nøyaktig hvordan en skal gå 

frem under støymålingene. Dette kan ha medført at vi har plassert måler feil i 

rommene med tanke på avstand fra ventiler og høyde i rommet. 

- Desibelmåleren er ment brukt for målinger mellom 35 dB og 130 dB. Selv om våre 

målinger lå lavere enn dette fikk vi likevel resultatet opp i displayet, men det er 

vanskelig å fastslå i hvilken grad dette har påvirket resultatene. 

- Måleren oppgir en nøyaktighet på ± 2 dB og er anbefalt årlig kalibrering. 

Kalibreringssertifikatet viser at forrige kalibrering på måleren vi benyttet var 10. 

oktober 2013 (vedlegg 18), altså har det gått alt for lang tid siden forrige kalibrering. 

- Støy fra tungtrafikk kan ha påvirket resultatene. 

-     Vår tilstedeværelse i rommet under målingene kan ha påvirket resultatene. 
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5.4 Spørreundersøkelser 

For at en ut i fra en spørreundersøkelse skal kunne generalisere og overføre resultatet til 

andre tilsvarende prosjekt er det krav om langt flere besvarelser enn det som er tilfelle for 

vår oppgave.  

I delkapittel 4.4 ble det presentert resultater fra spørreskjemaer, hvor det kun var 13 ulike 

respondenter fordelt på 17 besvarelser på spørreskjemaet for den daglig loggen, og kun to 

besvarelser på det mer utfyllende spørreskjema etter utflytting. Under diskuteres 

besvarelser fra spørreskjemaene, disse presenteres i sin helhet i vedlegg (vedlegg 10-11). 

Daglig logg  

Ved å se på baderommet i første etasje kommer det frem at testbeboerne jevnt over er mer 

fornøyde med gulvtemperaturen enn med lufttemperaturen. Det er vanskelig å tenke seg at 

det samme ville vært tilfelle på et bad med fliser uten gulvvarme, og det er derfor her rimelig 

å anta at dette skyldes treets termiske egenskaper. Ettersom en på Storhilderen ikke har 

gulvvarme kan det tenkes at lufttemperaturen oppleves kaldere her fordi en generelt blir 

kaldere i kroppen av å ikke være varm på føttene. Det er likevel ingen som mener at det på 

badet i første etasje er varmere enn svaralternativet passelig, som faller naturlig da det på 

dette badet var vanskeligheter med å få stilt inn varmen på speilet. Fra loggen over 

lufttemperatur ser en at temperaturen på badet i første etasje lå rett i underkant av 19°C 

gjennom hele testperioden (vedlegg 12). 

På baderommet i andre etasje ser vi tilsvarende trend som på baderommet i første etasje - 

at testpersonene jevnt over er mer fornøyd med gulvvarmen enn lufttemperaturen. Ved å se 

på gulvtemperaturen for seg selv kan en anta at det er en jevn og god varme i gulvet på 

badet oppe, da alle respondentene oppgir samme svar både morgen og kveld. Noen synes 

også det er noe varmt på gulvet, denne besvarelsen er noe overraskende. Vi mener det 

ligger en liten tvetydighet i svaralternativet her, da vi har litt vanskeligheter med å tro at 

gulvet har blitt opplevd som noe varmt, i betydningen ubehagelig varmt. Det blir derfor 

videre antatt ut fra denne besvarelsen at de mener gulvet er noe varmt mer i betydningen av 

at det i alle fall ikke er kaldt og at det heller oppleves behagelig varmt. Dette vil i så fall være 

et svært positivt funn, og viser at tregulvet på bad oppnår den aksepten vi hadde håpet på. 
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Ut i fra dette finner vi det rimelig å anta at temperaturen på badet ikke er langt fra det 

testbeboerne ville ønsket som innstilling av temperatur på gulvvarmen dersom det hadde 

vært varmekabler i gulvet.  

Ved å se på lufttemperaturen på badet i andre etasje er det flere testbeboere som synes at 

denne er mer passelig på morgenen enn på kvelden. Om kvelden ble den av enkelte 

rapportert som noe varm og varm. Det er vanskelig å si hvorfor det oppleves slik, men det er 

mulig det kan ha å gjøre med at de trolig kommer direkte fra en varm seng og dermed 

aksepterer varmen bedre. Ved å se på de enkelte responsene for de som rapporterte at 

badet opplevdes noe varmt og varmt, og ved å sammenligne disse med den loggførte 

lufttemperaturen på badet i den aktuelle tidsperioden, ser vi at lufttemperaturen i snitt lå 

ca. én grad høyere på kveld enn på morgen. Det er viktig å få frem at vi ikke vet nøyaktig 

hvilke tidspunkt på døgnet de brukte badet, og at det derfor er tatt utgangspunkt i tiden som 

de oppga at de stod opp om morgenen og når de la seg om kvelden.  

Det er kun et par, som bodde der i samme tidsperiode, som oppgir at de synes det er varmt 

eller noe varmt. Videre sammenligning med viser at det er den dagen det er logget høyest 

temperatur at paret oppgir at det er noe varmt. Det er i tillegg til denne dagen som er logget 

som varmest oppgitt at paret synes det er noe varmt en av de kaldeste dagene ut i fra 

temperaturloggen, men det er på denne dagen også rapportert at de var syk og de sier selv 

at de derfor kan ha noe feil oppfatning. Svarene paret oppgir på spørsmål om lufttemperatur 

utgjør hele ni av 16 svar. De andre testbeboerne velger svaralternativene passelig eller noe 

kjølig. Det er derfor vanskelig å trekke noen bastante slutninger om at temperaturen på 

badet var for høy.  

Av de seks kommentarene som har blitt gitt i de åpne tekstboksene, gjelder fire av 

kommentarene at paret synes speilet i andre etasje oppleves “veldig varmt” og “altfor 

varmt”. 

Det er derimot også her paret oppgir at de var syke, denne kommentaren må tas hensyn til. 

Paret som var mest negative til varmen fra speilet prøvebodde Storhilderen samtidig, noe 

som kan ha medført at de har påvirket hverandre.  

Videre, ved å se på testpersonen som kommenterte “tett nese, tungt hode og nedsatt 

energinivå”, ser vi at de to dagsloggene til vedkommende nesten er helt like og at han 
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nesten gjennomgående oppgir svaret “passelig”. Det er her mulig at vedkommende ikke har 

tatt seg spesielt god tid med spørreundersøkelsen. Vi har ikke opplysninger om hvilken type 

ventilasjon vedkommende har i egen bolig, man må derfor ha i tankene at mange boliger i 

dag ikke har balansert/mekanisk ventilasjon, og at trekken det medfører derfor kan føles noe 

ubehagelig i starten. Det er heller ikke uvanlig at man opplever å bli litt småforkjølet de 

første dagene i oppholdsrom med annerledes ventilasjon enn det man er vant til.  

Om det tas i betraktning at speilet på baderom i første etasje var innstilt på for lav 

temperatur og at lufttemperaturen på badet stort sett lå mellom 18-19°C i testperioden, kan 

en i de daglige loggene samlet sett se at komforten på baderommene oppleves som 

tilfredsstillende. Misnøyen er hovedsakelig knyttet til den direkte varmestrålingen avgitt fra 

speilet og at denne oppleves som ubehagelig. For å oppnå en bedre komfort synes vi det 

kunne vært interessant å se på en løsning der det integrerte strålespeilet byttes ut med et 

strålepanel. Dette strålepanelet kunne da blitt hengt opp på en av de andre veggene i 

baderommet, hvor det kan henge lavere, da det også kommenteres at varme direkte mot 

hodet er ubehagelig. På Storhilderen, hvor det allerede er investert i et strålespeil, kan en 

enklere løsning være å ha et eget sminkespeil. 

Etter utflytting  

Etter at testpersonene hadde prøvebodd boligen skulle de besvare et mer utfyllende skjema 

med mer generelle spørsmål. Det var dessverre kun tidligere nevnte par som tok seg tid til 

dette. Her kan en se at de samlet sett vurderer gulvtemperaturen på badet som bra 

(delkapittel 4.4). Lufttemperaturen ble derimot oppgitt av paret som dårlig og meget dårlig. 

Når en ser på kommentarene til hvorfor de opplevde denne misnøyen med 

lufttemperaturen på badet, ser en at årsaken også her ligger i varmen avgitt fra strålespeilet, 

som de opplevde som ubehagelig.  

Når paret oppgir hvor viktig eller uviktig det er for dem å ha en passelig temperatur på 

badet, oppgir begge at de er nøytral i forhold til gulvtemperatur. Vi vet fra de mer generelle 

spørsmålene at dette paret i det daglige bor i en gammel bolig uten gulvvarme, og derfor 

ikke er spesielt godt vant på dette området. Om de i egen bolig i tillegg har fliser på badet, så 

vil nok tregulvet på Storhilderen ha gitt godt inntrykk på grunn av treets termiske 
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egenskaper. Dette kan i så tilfelle være medvirkende til hvorfor de jevnt over er fornøyd med 

gulvvarmen i de daglige loggene.  

Når det gjelder viktigheten av lufttemperaturen er besvarelsene viktig og ganske viktig, og 

kan forklare hvorfor de over opplevde lufttemperaturen som dårlig, da de vil være mer 

kritisk til denne. Det kan også være at lufttemperaturen som de opplevde som dårlig kan ha 

minnet dem på viktigheten av tilfredsstillende lufttemperatur, og at de ellers om de ikke 

hadde opplevd denne dårlige lufttemperaturen ville avgitt viktigheten som nøytral. 

På spørsmålet om hvor fornøyd eller misfornøyd de var med baderomsgulvene i den 

generelle undersøkelsen, var begge også her fornøyd med gulvtemperaturen i tregulvet. Når 

det gjelder gulvtemperatur på fliser i dusjen var kvinnen fornøyd, der mannen svarte verken 

eller. Vi må også her ta med i betraktningen at de ikke fra før av er godt vant når det gjelder 

gulvvarme, men det er uansett positivt at de ikke opplever flisene som kalde eller er 

misfornøyde. At de ikke er negative til flisene kan skyldes at disse trolig varmes raskt opp av 

dusjvannet. 

Det er kjent at mannen i gaten ikke pusser opp for å redusere energibruk, men først og 

fremst gjør dette for estetikkens del. Det er derfor uheldig at det her er mannen som er 

fornøyd og at det er kvinnen som er misfornøyd med utseende/estetikk på tregulvet -  dette 

da vi mener at det ofte er kvinnen som tar den endelig avgjørelsen på hvilke løsninger en 

velger i hjemmet, særlig når det gjelder estetiske valg. Svaret til paret som bodde på 

Storhilderen er derimot litt misvisende, da de begge på neste spørsmål om hvilket gulv de 

helst ville hatt på bad i egen bolig, svarer tregulv. Dette kan skyldes at hun er svært 

energibevisst og ønsker tre ut i fra den mening at dette er en energibesparende løsning. Hun 

kan også være påvirket av magasiner som fremhever tre på badegulv som en trend og latt 

seg påvirke av dette. En annen mulighet er at hun kan ha tastet feil, og egentlig mente å 

svare på andre enden av skalaen - at hun var svært fornøyd. 

Videre svarer paret i den avsluttende undersøkelsen på spørsmål om 

oppvarmingsløsningene at de er misfornøyd og svært misfornøyd med varmespeilet på 

badet. Dette samsvarer med tidligere avgitte responser i de daglige loggene. Under 

kommentarene om hvorfor de opplever denne misnøyen gjenspeiles igjen de daglige 

loggene, da de beskriver varmen som “forferdelig” og “som i syden i 50 grader”. Derimot er 
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de fornøyd og svært fornøyd med strålepanelet i stuen - som bekrefter at en god alternativ 

løsning til strålespeilet på bad kan være strålepanel, som nevnt avslutningsvis under 

diskusjonen for de daglige loggene. En vil da miste fordeler som at speilet holdes duggfritt, 

med vi antar at komfort trumfer dette. 

Respondentene prøvebodde boligen i ulik tidslengde, fra tre dager til én uke, mellom 

16.mars og 21. april og noen bodde sammen som par. Det må presiseres at svarene er avgitt 

på ulike dager, men noen også på samme dag. Dette for å få frem at temperaturforholdene 

ikke nødvendigvis var de samme, men har variert noe mellom de ulike dagsloggene. Svarene 

som er avgitt vil derfor ikke være helt sammenlignbare, men vi har etter beste evne 

analysert resultatene hver for seg opp mot loggen vi har for lufttemperaturer i testperioden, 

før vi videre har sett på resultatene samlet. 

Samlet dekket spørreskjemaene det meste vi trengte av informasjon til vår analyse. Vi ser 

likevel at vi for å få en best mulig dekning for vår analyse kunne ha hatt tilført noen 

tilleggsspørsmål, spesielt hva angår bad. 

 

Forslag til tilleggsspørsmål: 

- Hva ville du ha endret på i boligen? 

- Hvordan tenker du oppvarming på bad kunne vært løst bedre? 

- Kunne du tenkt deg strålepanel som oppvarmingsløsning i egen bolig? 

- Kunne du tenkt deg strålespeil på bad som oppvarmingsløsning i egen bolig? 

- Hvilket materiale har du på baderomsgulv i egen bolig? 

- På hvilke tidspunkter benyttet du de ulike bad i dag?  

- Hvilket bad foretrakk du i boligen? 

- Hvorfor foretrakk du dette badet? 

Under spørsmål der de har krysset av for at de ønsker tre på baderomsgulv i egen bolig: 

- Kunne du tenkt deg tregulv også i dusjnisje i egen bolig? 

- Hvorfor valgte du å krysse av for det ønskede materialet på gulvet som du gjorde? 
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Feilkilder: 

- Testpersoner kan ha misforstått spørsmål, svaralternativene kan ha vært noe 

tvetydige. 

- Testpersoner kan ha lagt for lite vekt på å være nøye med utfyllingene. 

- Testpersonen kan ha følt at de var invitert for å være kritiske, og kan derfor ha følt en 

forventning til å ha en mening. 

- Paret kan ha påvirket hverandres besvarelser, siden de bodde der samtidig.  

- Noen oppgir at de var syke under oppholdet, altså reduseres påliteligheten i 

besvarelsen deres noe.  

- Antall respondenter er svært få, særlig på utflyttingsspørsmålene. 

- Testpersoner prøvebodde boligen kun i korte perioder. 

- Confirmation bias. 

 

5.4.1 Loggføring av temperatur på bad 

Da vi mistet all data fra loggingen av den operative temperaturen ble det i stedet benyttet 

veileders egen logg for lufttemperaturer. En kan fra dennes se at det på enkelte dager er 

svært varmt på badet i andre etasje, vi vet videre at det var noe varme vårdager i løpet av 

testperioden. Det er utelatt fra oppgaven å ta dette med i betraktning, selv om det er klart at 

utetemperaturen på de aktuelle dagene kan ha påvirket lufttemperaturene inne i boligen. 

Selv om testbeboerne fikk beskjed ved innflytting at de ikke skulle regulere på temperaturer 

i boligen, er det usikkert hvordan de har forholdt seg til dette. Det er derfor mulig at de har 

utført endringer uten vårt bevitende, og det kan i tillegg være at de en dag har justert opp 

varmen for så å glemt eller utelatt å justere denne ned igjen før neste testperson har flyttet 

inn. Vi har ikke deltatt i prosessen med å i informere testpersoner, og vet heller ikke i hvilken 

grad det ble sjekket at kontrollpaneler var riktig innstilt ved innflytting.  
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5.5 Energisimuleringer 

Fra resultater i delkapittel 4.5 fant vi liten endring i energibehovet mellom de ulike 

oppvarmingsløsningene. Endringen mellom døgnkontinuerlig gulv- og strålevarme er på 

minimale 0,5%. Derimot fant vi større endringer med de behovstyrte 

alternativene.  Endringen mellom døgnkontinuerlig gulvvarme og behovstyrt gulvvarme er 

2,23%. Endring mellom døgnkontinuerlig gulvvarme og behovstyrt strålevarme er på 3,46%. 

Dette viser at en vanskelig kan oppnå en større energibesparelse uten å ta i bruk 

behovstyring.  

Gulvvarmens treghet, som vi i Byggforsk fant til 2 timer, medfører at løsningen krever lenger 

driftstid ved behovstyring enn ved bruk av behovstyrt strålevarme, henholdsvis 8 timer og 5 

timer. [22] De parameterne som har størst påvirkning på våre resultatet er konvektivandel 

og driftstid for oppvarmingsanlegg. Det er derfor her rimelig å anta, ut i fra at vi har de rette 

forutsetninger, at driftstiden her gir et stort bidrag til forskjellen mellom de to behovstyrte 

løsningene. Det blir da viktig å få frem at tregheten på strålevarmen som er antatt til 0,5 

timer, i virkeligheten kan være noe annerledes. Med en jevnere driftstid mellom de to 

behovstyrte løsningene, kunne differansen i resultatene blitt noe redusert.  

Når gjelder konvektivandel for gulvvarme var denne vanskelig å finne, og vi har fra ulike 

kilder funnet variasjoner fra 0,05 til 0,9. Den laveste konvektivandelen fant vi fra en pålitelig, 

men tysk kilde. Vi er ikke spesielt gode i tysk og var litt usikre på om vi forstod kilden rett, og 

valgte derfor å ikke å benytte oss av denne. De høyeste konvektivandelene fant vi i benyttet i 

ulike energisimuleringer på internett, men at disse gjerne ikke er pålitelige kilder. Det ble til 

slutt valgt å benytte en konvektivandel funnet i et SIMIEN-Wiki eksempel, og som vi anser 

som en pålitelig kilde. Denne konvektivandelen gjelder for vannbåren gulvvarme, som antas 

ville vært den naturlige løsningen ved valg av gulvvarme i et nybygg i dag. Tur- 

returtemperatur for vannet ble satt til default i simuleringene. Vi fant det i tillegg logisk at 

konvektivandel for gulvvarme ligger noe høyere enn konvektivandel for strålespeil. Det er 

viktig å nevne at SIMIEN ikke gir rom for å legge inn overflateareal på strålepanel eller areal 

for gulvvarmeanlegg, og vi er usikker på i hvilken grad dette kan ha påvirket resultatet. Den 

store påvirkningen konvektivandelen totalt sett har på resultatene gjør at denne 

parameteren kan være en stor feilkilde i simuleringene.  



   

 

53 
 

Med de behovstyrte løsningene på baderom blir lufttemperaturen senket til 19 °C utenfor 

driftstid. Det ble avdekket i hvilken grad dette medfører økt behov for energi til oppvarming i 

boligen forøvrig. I rom som ikke er direkte koblet mot bad ble det funnet ingen eller en 

minimal endring i energibehov til oppvarming. Rom som deler vegg med bad viser en svært 

liten reduksjon i energibehov ved sammenligning av den døgnkontinuerlige gulvvarmen og 

døgnkontinuerlige strålevarmen, med en reduksjon på 2 til 5 kWh. Ved de behovstyrte 

løsningene ble det funnet en liten økning, på 24 til 49 kWh i tilstøtende rom mot bad. Selv 

med en endring av de viktigste parameterne, konvektivandel og driftstid, antar vi at dette 

ikke ville gjort større utslag på energibehovet i boligen forøvrig. 

Da vi startet simuleringene jobbet vi ut fra en antagelse om at man ved bruk av strålevarme 

ville oppnå komforttemperatur ved en lavere lufttemperatur enn ved konvensjonell 

gulvvarme. Denne antagelsen har ikke latt seg bekrefte i oppgaven. Fra simuleringene 

kommer det frem at det er liten endring i settpunkttemperaturen mellom de ulike 

oppvarmingsløsningene, der største lufttemperaturforskjell er på 0,3 °C (tabell 17). 

Simuleringene ble utført med ønsket operativ temperatur på 23 °C. Settpunkttemperatur for 

de døgnkontinuerlige oppvarmingsmetodene ble funnet ved å manipulere frem ønsket 

operativ temperatur. Årssimuleringene viser kun minste verdi for den operative 

temperaturen. Det var derfor ikke mulig å benytte samme metode for de behovstyrte 

oppvarmingsløsningene, da disse uansett valgt verdi for operativ temperatur ville vist laveste 

settpunkttemperatur på 19 °C. Settpunkttemperatur for de behovstyrte løsningene ble 

derfor satt lik settpunkttemperatur ved døgnkontinuerlig drift av samme 

oppvarmingsløsning, og kan i virkeligheten være noe annerledes. Med andre forutsetninger 

for oppgaven, for eksempel om konvektivandel for gulvvarmen nærmer seg konvektivandel 

for strålespeil ser vi at differansen i lufttemperatur mellom de ulike løsningene ville blitt 

mindre. Videre ser vi at om konvektivandelen for gulvvarme viser seg å være lavere enn 

konvektivandelen for strålespeil så vil differansen endre fortegn. 

Feilkilder: 

- Antatt treghet til strålespeil kan være feil. 

- Antatt driftstid kan være urealistisk. 

- Valgt konvektivandel for gulvvarme kan være feil, og er ansett som det største 

usikkerhetsmomentet i simuleringene. 
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- Settpunkttemperatur kan være feil for de behovstyrte oppvarmingsløsningene. 

- Vi mangler erfaring i bruk av SIMIEN, og kan ha misforstått eller oversett viktige 

parametere. 

- Det er gjort generelt mange antagelser i simuleringene. 

- Tastefeil. 
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6 Konklusjon 

Fra trykktesten av boligen ble det avdekket et lekkasjetall på 0,80 oms/h og med det at 

boligen ikke tilfredsstiller kravene til lufttetthet i klimaskjerm. Underveis i prosessen med 

oppgaven har det blitt utført tettinger på de funn som ble gjort ved termografering, uten at 

det er blitt utført ny trykktest. Vi anbefaler derfor at det foretas en ny trykktest av boligen. 

Ut ifra luftmengdemålingene ble det avdekket at innreguleringer av luftmengder ikke var 

tilstrekkelig utført. Det viste seg i ettertid at det faktisk aldri var blitt gjort innreguleringer på 

ventilasjonsanlegget, og det ble derfor også her gjort endringer underveis i prosessen med 

oppgaven - og vi anbefaler ny luftmengdemåling for å kontrollere at innregulering er utført 

tilfredsstillende. 

Fra støymålingene fant vi at disse lå noe anbefalt nivå til støy fra ventilasjonsanlegg, men vi 

er i tillegg usikre på om desibelmåleren vi benyttet var tilstrekkelig for bruk til disse 

målingene. Vi anbefaler ny støymåling med en desibelmåler som ligger innenfor rammene av 

de verdiene man forventer å finne. 

Fra spørreundersøkelsene ble det avdekket aksept for tre på gulv i bad, men mindre aksept 

for varmen fra strålespeil. Strålepanel i stue ble funnet til å gi god komfort.  

Fra energisimuleringer fant vi liten endring i energibehovet mellom de to døgnkontinuerlige 

oppvarmingsløsningene. Mellom den konvensjonelle gulvvarmen og de to behovstyrte 

oppvarmingsløsningene var funnene for den behovstyrte gulvarmen og behovstyrte 

strålevarmen en energibesparelse på henholdsvis 2,23% og 3,46%. Dette viser at en sparer 

betydelig energi med å benytte de behovstyrte løsningene. Differansen i besparelsen 

mellom de to behovstyrte løsningene ble funnet til 183 kWh per år. Antagelsen gjort i 

oppgavedefinisjonen om at en ved bruk av strålevarme ville oppnå komforttemperatur ved 

lavere lufttemperatur lot seg ikke bekrefte i oppgaven, da høyeste differanse mellom 

settpunkttemperatur for de ulike oppvarmingsløsningene var på 0,3 °C. Vurderingen av 

hvorvidt en behovstyring av oppvarmingsløsningene på bad ville medføre økt energibehov i 

boligen for øvrig, avdekket en liten endring i energibehovet ellers i boligen. Dette betyr at 

omtrent hele endringen i energibehovet ligger på baderommene.  
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Oppsummert blir konklusjonen at med dagens løsning for oppvarming på Storhilderen ser vi 

at målet om å oppnå redusert energibruk går på bekostning av komforten for enkelte av 

testpersonene. Vi har imidlertid for få data fra spørreundersøkelsene til å slå fast at dette er 

en generell trend og resultatet er derfor ikke generaliserbart. Videre kommer det frem at 

differansen mellom de to behovstyrte oppvarmingsløsningene er liten. Dersom situasjonen 

er slik at man allerede har gulvvarme i bad og ikke har et stort behov for å bytte denne ut, så 

kan en like god løsning for å oppnå energibesparelse være å ta i bruk behovstyring. For at 

den behovstyrte strålevarmen på bad skal oppnå større aksept og gi tilfredsstillende komfort 

vil vi anbefale at en, i stedet for å integrere strålevarme i speil, heller tar i bruk en løsning 

med strålepanel plassert på vegg, lavere enn hodehøyde. Dette vil kreve ny runde med 

testpersoner og spørreskjemaer for å sikre at løsningen ivaretar komforten i den grad vi tror. 

På Storhilderen anbefaler vi å ta i bruk et eget sminkespeil ved siden av strålespeilet, slik at 

en slipper å få strålevarmen direkte mot hodet - da dette ble rapportert som svært 

ubehagelig i spørreskjemaene. 
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7 Videre arbeid 

Med tiden vi hadde disponibel for bruk på oppgaven var det ikke alle aspekter hva angår 

badet vi rakk å vurdere. Blant annet ser vi fra resultatene viktigheten av å ta i bruk 

behovstyring, så det kunne vært interessant å se på brukervennligheten av baderommenes 

kontrollpaneler. Videre arbeid kan være å se på bruken av kontrollpanelene og her gjøre en 

vurdering av brukeraksepten ut i fra hvor intuitive panelene er, og hvilke endringer som må 

gjøres på brukergrensesnittet for at beboerne i større grad vil ta disse i bruk. 

En annen oppgave kan være å se på det økonomiske perspektivet. De innovative løsningene 

krever en større investering - men om man likevel er i prosessen med å renovere/bygge nytt 

bad - hvilken løsning er da rimeligst? Her kunne en i tillegg ha utført en analyse ut i fra en 

antatt levetid på de ulike baderomsløsninger og satt opp en total kostnadsbesparelse over 

badets levetid- altså inkludert den simulerte årlige energibesparelsen. Til denne 

sammenligningen kunne en i tillegg til vannbåren gulvvarme og strålespeil hatt med en 

elektrisk gulvvarmeløsning. 

Om noen skulle ønske å utarbeide en tilsvarende oppgave, vil vi anbefale at en på 

Storhilderen ser på en løsning der ett bad har strålespeil og det andre strålepanel. En kunne 

da plassert strålespeilet på vegg vis-à-vis vanlig speil og under hodehøyde, og gjort en 

vurdering av om man med en slik løsning vil oppnådd en større grad av aksept for 

oppvarmingsløsningen. Vi vil da også anbefale å få testpersoner inn ganske tidlig i prosessen 

med oppgaven, slik at en får flere besvarelser og et mer representativt utvalg. I tillegg ville vi 

ha fulgt litt bedre med på at testpersonene daglig fyller ut de nettbaserte loggene, samt fulgt 

opp temperaturloggen med å gjøre vurderinger opp mot vinduslufting og værdata. 

Foruten forbedringspotensial på bad ser vi i tillegg at det hadde vært interessant å sett mer 

på luftmengdene til soverom, men at dette gjerne er en oppgave som passer best å stå for 

seg selv. For at krav i TEK 10 skal bli tilfredsstilt kreves store luftmengder inn i soverom, når 

denne luften har samme temperatur som luft som tilføres boligen forøvrig, blir det til tider 

svært varmt i soverommene. Varmen medfører at man føler behov for å åpne vindu, som 

ikke er ønskelig. Dette ser vi på som et av de store problemene med passivhus og her ligger 

et stort forbedringspotensial. Ved å se på en løsning der luft kan tilføres soverom via egne 
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kanaler, tror vi det vanker ære og berømmelse til de som kommer opp med den beste 

løsningen.  

Forøvrig anbefaler vi å utføre en ny trykktest av boligen, da dette ikke er blitt utført etter de 

siste tettinger av boligen er foretatt. Samt anbefaler vi ny luftmengde- og støymåling, da 

ventilasjonsanlegget er blitt innregulert etter vår måling og siden vi er usikker på om 

desibelmåleren vi benyttet var presis nok i sine målinger. 
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8 Evaluering av prosessen 

Erfaringen fra utarbeidelsen av oppgaven har vært spennende og spesielt har den praktiske 

delen av arbeidet gitt oss større innsikt i hva det innebærer å etterprøve. Vi er veldig 

takknemlig for at Storhilderen har stått disponibel, nesten uansett når det måtte passe oss. 

Vi har hatt god gruppedynamikk og oppgaven har i sin helhet blitt gjennomført i felleskap, 

noe som har stimulert til diskusjon og vært en svært lærerik prosess. 

Selv om vi endte opp med å bytte simuleringsprogram ser vi ikke på den brukte tiden som 

bortkastet. Når det gjelder energisimuleringer i SIMIEN ser vi spesielt stor verdi av 

erfaringene vi har innhentet, og vi tror vi vil dra stor nytte av kunnskapen vi har tilegnet hos 

her når vi etter hvert skal ut i arbeidslivet. 

Fra tidligere erfaringer visste vi at man ofte i større prosjekter bruker lenger tid enn man 

forventer, og vi kom derfor raskt i gang med oppgaven. Dette var viktig da vi et stykke ut i 

oppgaven, i samråd med veileder, besluttet å bytte simuleringsprogram - og vi så på denne 

måten betydningen av å velge alternative strategier mens det ennå er tid. Vi opplevde i 

tillegg å miste data underveis, da det gjaldt operativ temperatur - som igjen bekreftet at ikke 

alt alltid går etter planen og understreket viktigheten av at vi kom tidlig i gang med 

oppgaven. 

Vi håper at en ved fremtidig arbeid på området kan se verdi i vår oppgave og at denne da 

kan benyttes. Vi tror selv at vi senere vil få svært god nytte av kunnskapen vi har tilegnet oss. 
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11 Vedlegg 

Vedlegg 1: Prosjektrapport 
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BAKGRUNN  

HiB har tidligere jobbet med ideen om et teknisk laboratorium som ble videreutviklet til 

Klimahuset. Klimahuset skulle både være et laboratorium og et synlig og tilgjengelig 

signalbygg for energieffektiv bygging.  Høsten 2011 var forprosjektet ferdig og det var gitt 

rammetillatelse fra Bergen kommune. Bygget ble imidlertid kalkulert til over 8 mill. kroner. 

Det ble derfor i samråd med Husbanken, Region Vest og Hordaland fylkeskommune 

besluttet å avslutte den videre planlegging og oppføring av Klimahuset i sin opprinnelige 

form og isteden valgt en alternativ strategi for å bidra til en regional kompetanseheving 

gjennom opprettelse av et kompetansesenter.  

Kompetansesenteret ved HiB har blant annet deltatt i prosjekteringsteamet for 

pilotprosjektet Storhilderen og bidratt med energi- og inneklimaberegninger og bistand når 

det gjelder utforming, detaljering og materialbruk. Storhilderen er et passivhusprosjekt på 

Sotra der en har som overordnet mål å bygge kostnadseffektive passivhus med miljøvennlig 

materialbruk og godt inneklima. Prosjektet er støttet av både Enova og Husbanken. Første 

byggetrinn bestående av en enebolig og en tomannsbolig ferdigstilles i mai 2014. HiB har i 

prosjekteringsfasen og under byggeperioden bistått med kvalitetssikring og oppfølging, og 

prosjektet er i omfattende grad benyttet til befaringer og som case i oppgaver og 

hovedprosjekt for studenter. HiB skal følge opp prosjektet under drift, med blant annet 

målinger av inneklima og formålsdelt energiforbruk.   

Når det gjelder oppfølging i drift, så viser resultater fra spørreundersøkelser og målinger i 

andre lavenergi- og passivhus at energibruken i mange tilfeller er høyere enn beregnet og at 

forventinger til redusert energibruk og inneklima ikke blir innfridd. Dette kan ha mange 

årsaker, men resultater viser et tydelig behov for å optimalisere utforming av bygningen og 

den tekniske installasjon ift. samspillet med beboerne.   

Det er tre funn1 som til dels kan forklare et overforbruk av energi i lavenergi- og passivhus:  

1) De fleste beboerne har gulvvarmen på badet stående på hele året. Dette skyldes nok 

at fliser føles kalde også om sommeren.  

                                                      
1 Berge, M. & Mathisen, H. M. (2013) Post-Occupancy Evaluation of Low-Energy and Passive 
House  

Apartments in the Løvåshagen Cooperative, Occupant Behavior and Satisfaction. I: Passivhus 
Norden. Gothenburg  
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2) Oppvarmingssystemer er som regel kun temperaturstyrt, ikke tidsstyrt, og står 

dermed på hele døgnet. Dette fører til et stort avvik mellom varmetilskudd og 

varmebehov, som ofte er i en liten periode av dagen.  

3) Oppvarmingssystemer er i de fleste tilfeller basert på konveksjon, det betyr at luften 

i hele rommet må varmes opp til komforttemperatur. Ved bruk av strålevarme vil en 

komforttemperatur kunne oppnås ved en lavere romtemperatur, noe som vil 

redusere energibehovet og i tillegg bidra til bedre luftkvalitet.  

Basert på disse erfaringene er eneboligen hus C utført med følgende innovative løsninger:   

1) Baderomsgulv er utformet med varmebehandlet parkett (termoask) isteden for 

"kalde" fliser. Gulvvarmen er sløyfet, som ellers i tradisjonelle baderomsløsninger 

ofte står på hele året for å motvirke kaldt gulv.   

2) Oppvarming på bad skjer ved et varmespeil med behovstyring (temperatur- og 

tidsstyring).  

3) Oppvarming i stue skjer via luftoppvarming som grunnoppvarming og strålepanel for 

spisslast.  

Når nå deler av prosjektet ferdigstilles har det åpnet seg en mulighet til å følge opp ett av 

byggene i detalj. Kjøper av eneboligen hus C, Magnar Berge, har gitt HiB tilbud om å leie 

eneboligen for å kunne benytte seg av huset i drift som test- og visningsbolig.  

MÅL FOR PROSJEKTET  

Det overordnede målet med prosjektet er å bidra til en utvikling og utbredelse av boliger 

med høye kvaliteter i et helhetlig bærekraftig perspektiv, dvs. med hensyn til både 

miljømessige, økonomiske og psykososiale sammenhenger.  

HiB Living Lab skal være et laboratorium for bærekraftig bokomfort. Målet er å synliggjøre, 

etterprøve og videreutvikle løsninger for boliger som er energieffektive og miljøvennlige og 

samtidig harmonerer med menneskets behov, ønsker og levemåte. Prosjektet skal gi økt 

kunnskap om samspillet mellom beboerne, boligen og den tekniske installasjon.  

En detaljert oppfølging av både boligen, beboerne og andre testpersoner over tid vil gi 

muligheter for å kartlegge og utnytte potensialet for et optimalisert samspill mellom 

beboeren og boligen.  

I prosjektperioden skal boligen i perioder bebos av en eller flere «testfamilier». HiB vil i 

allikevel disponere boligen i et avtalt omfang i FoU- og formidlingsøyemed.  
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Resultater og erfaringer fra oppfølgingen av hus C skal tas videre i de neste byggetrinn i 

prosjektet og vil også kunne gi stor overføringsverdi til andre prosjekt med høye energi- og 

miljøambisjoner.  

Prosjektet er planlagt med både forsknings- og formidlingsaktiviteter, som utdypes 

nedenfor.  

FORSKNINGSAKTIVITETER  

Hovedfokus i prosjektet når det gjelder FoU er rettet mot etterprøving og videreutvikling av 

oppvarmings- og ventilasjonsløsninger i passivhus som gir høy brukeraksept og 

beboertilfredshet.   

En overgang fra gulvvarme på bad i boliger til behovstyrt strålevarme vil kunne føre til en 

betydelig reduksjon i energibruk uten å redusere termisk komfort. I prosjektet vil både det 

tekniske potensialet og brukererfaringer kartlegges.  

Bruk av strålevarme i motsetning til konveksjonsvarme vil påvirke både energibruken, 

opplevd termisk komfort og inneklima. Dette skal evalueres i prosjektet vha. målinger og 

brukerundersøkelser.   

I prosjektet er det lagt til rette for en luftoppvarming, noe som gir muligheter for kartlegging 

av potensial og begrensning av luftoppvarming.  

I tabellen nedenfor vises hvilke forskningsaktiviteter som er planlagt i prosjektet.  

Tabell 1 Planlagte FoU-aktiviteter   

Tema  Mål  Metode  

Luftkvalitet  Kartlegging inneklima i 

passivhus.  

Målinger forurensninger og 
fuktnivå.  

Spørreundersøkelser for beboere 

og testpersoner.  

Termisk komfort vinter og 

sommer.  

Kartlegging termisk komfort i 

passivhus.  

Målinger termiske forhold. 

Spørreundersøkelser for 

beboere og testpersoner.  

Baderomsgulv med vannfast 

parkett  

Evaluering teknisk egnethet og 
holdbarhet.  

Kartlegging brukeraksept.  

Oppfølging/testing 
materialkvalitet.  

Spørreundersøkelser for beboere 

og testpersoner.  
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Baderomsgulv uten gulvvarme  Kartlegging brukeraksept. 

Kartlegging energibesparelse.  

Spørreundersøkelser for beboere 
og testpersoner.  

Målinger energibruk.  

Varmespeil på bad og 

strålepanel i stue.  

Kartlegging brukeraksept.  

Kartlegging opplevd termisk 
komfort.  

Kartlegging energibesparelse.  

Spørreundersøkelser for 

beboere og testpersoner. 

Målinger energibruk og 

termisk komfort.  

Luftoppvarming  Kartlegging brukeraksept.  

Kartlegging opplevd termisk 

komfort.  

Spørreundersøkelser for 

beboere og testpersoner. 

Målinger energibruk og 

termisk komfort.  

Styring av oppvarming og 

ventilasjon  

Evaluering brukeratferd og – 
tilfredshet.  

Evaluering av effekt på 

energibruk, inneklima og 

komfort.  

Beboerundersøkelser.  

Målinger energibruk.  

Målinger vindusåpningstid.  

Resirkulasjon avtrekksluft fra 

komfyr vha. kullfilter  

Kartlegging brukeraksept. 

Kartlegging av effekt på 

energibruk og inneklima.  

Beboerundersøkelser.  

Målinger energibruk og 

inneklima.  

  

FORMIDLING  

Gjennom omfattende formidlingsaktiviteter vil kunnskap om og erfaringer med innovative 

passivhusløsninger formidles til hele bredden av aktører i byggebransjen (beboere, 

byggherrer, utbyggere, prosjekterende, utførende).  

I tabellen nedenfor vises hvilke formidlingsaktiviteter som er planlagt i prosjektet.  

  
Tabell 2 Planlagte formidlingsaktiviteter  

Aktivitet  Omfang/innhold  Målgruppe  

Kurs/seminar  

  

Prosjektering og oppføring av 
passivhus med praktiske øvinger 
(lekkasjemåling, termografering).   

1-2 dager, 1 gang hvert halvår.  

Arkitekter, ingeniører, utbyggere  

Fordypningskurs  Innføring i  

beregningsprogrammer (PHPP, 
SIMIEN, Therm)  

1-2 dager, 1 gang hvert halvår.  

Arkitekter, ingeniører  
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Åpent passivhus  1 gang per måned  

Populærvitenskapelige foredrag.  

Omvisning.  

Alle  

Utstillinger  Forskjellige tema, f.eks. ventilasjon, 

solenergi, varmepumpe, etc.  

Varierende  

Hjemmeside  Informasjon om passivhus. 
Informasjon om produkter, 
løsninger og erfaringer.  

Oversikt over status energibruk.  

Alle  

Laboratorieøvinger ifm. 

studier og prosjektoppgaver.  

Lekkasjemåling og termografering.  

Luftmengdemåling.  

Energioppfølging.  

Inneklimamåling.  

Studenter  

Publisering  Fagartikkel.  

Vitenskapelig artikkel.  

Fagbransje  

  

FREMDRIFTSPLAN  

  

Aktivitet  Periode  

Start leieavtale  Mai 2014  

Etablering prosjektgruppe  Mai-Juni 2014  

Utarbeidelse detaljert prosjektplan  August 2014  

Utlysning «testfamilie(r)»  September 2014  

Rigging av måleutstyr og forberedelse av leilighet  Høst 2014  

Innflytting «testfamilie»  Januar 2015  

Oppstart FoU- og formidlingsaktiviteter  Januar 2015  

Avslutning prosjektperiode (mulig forlengelse)  Juli 2015  

Våren 2015 vil prosjektet bli evaluert for vurdere en forlengelse. Ved en ønsket forlengelse 

vil det sendes inn en ny søknad om kompetansetilskudd fra Husbanken.  

PROSJEKTORGANISERING  
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Aktivitet  Ansvarlig  

Prosjekteierskap  
Geir Anton Johansen, dekan ved HiB, Avdeling for ingeniør- og 

økonomifag  

Prosjektledelse  Anne Sofie H. Bjelland, HiB, Institutt for byggfag  

FoU  Magnar Berge, HiB, Institutt for byggfag og NTNU, ZEB  

Formidling  Anne Sofie H. Bjelland, HiB, Institutt for byggfag  

Implementering i 

webplattform  

Mediesenteret ved HiB  

SAMARBEIDSPARTNERE  

Hordaland Fylkeskommune  

Høgskolen i Bergen har lenge samarbeidet med Hordaland fylkeskommune, blant annet ifm.  

utarbeidelse av Klimaplanen. Målsetninger og aktiviteter i prosjektet er i tråd med 

klimaplanen til Hordaland fylkeskommune.   

Prosjektet vil også kunne brukes ifm. undervisning for elever fra videregående skoler og 

tekniske fagskoler.  

Bergen kommune  

I klimaplaner til både Bergen kommune og Fjell kommune er det definerte mål om bygging 

av passivhus og bruk av innovative energiløsninger. Det er etablert et godt samarbeid 

mellom HiB og Bergen kommune ifm. kompetanseheving, hvor HiB bidrar ved frokostmøter 

innenfor Fremtidens byer og intern opplæring. Det tas sikte på å etablere et tilsvarende 

samarbeid med Fjell kommune.   

Husbanken Region Vest  
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Høgskolen i Bergen har opprettet en samarbeidsavtale med Husbanken, Region Vest, og har 

i flere år samarbeidet om kompetanseheving gjennom seminarer, kurs og deltagelse i flere 

passivhusprosjekt.   

Prosjektet vil gi gode muligheter til å videreutvikle samarbeidet og bidra til 

kunnskapsutvikling innenfor Husbankens satsingsområder energi, miljø og inneklima.  

Prosjektet veil gjennom utviklingsaktiviteter og informasjonstiltak bidra til oppfyllelse av 

Husbankens mål for bolig- og byggsektoren.  

NTNU  

Høgskolen i Bergen samarbeider med NTNU og SINTEF i forskjellige sammenhenger.  

Magnar Berge, som er høgskolelektor ved HiB, er PhD-stipendiat i The Research Centre 

on Zero Emission Buildings (ZEB) ved NTNU og prosjektet er i tråd med 

doktorgradsarbeidet innenfor ZEB.  

ØKONOMI  

Budsjett   

  

Aktivitet  NOK inkl. mva.  

Leiekostnad 15 måneder x 20.000,-  300.000,-  

Timer til FoU- og formidlingsaktiviteter  200.000,-  

Driftsmidler (kursmateriell, reise, strøm)  50.000,-  

Sum   

  

550.000,-  

8.2 Finansiering  
Finansiering planlegges fordelt på følgende kilder:  

Kilde  NOK inkl. mva.  

Egne midler HiB (FoU-tid og timer kompetansesenter)  300.000,-  

Husbanken  250.000,-  

Sum  550.000,-  
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Vedlegg 2: Beaufort-skalaen  

Hentet fra NS 3031 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 3: Kalibreringssertifikat Blower-door 
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Vedlegg 4: Plantegninger over Storhilderen 
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Vedlegg 5: Daglige spørreskjemaer 
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Vedlegg 6: Spørreskjema ved utflytting 
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Vedlegg 7: Utlysningstekst – utlysning etter testpersoner 
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Vedlegg 8: Ordrebekreftelse fra vindusleverandør 

ENERGATE AS - 6264 Tennfjord - Norway 

ByggMesteren Vest AS ORDER CONFIRMATION  

Johan Berentsens vei 41 

NO-5161 Bergen 

Dear Hugo Nilsen, Dear Steinar Anda, thank 

you for requesting ENERGATE products for 

your project. 

We herewith confirm your Order for project Storhilderen_ single apartment Hus C, including 

doors. 

Window system: ENERGATE 1202+ wood-aluminum 

Timber: Spruce PEFC (picea abies) 

Handles: F1 - silver colored 

Glass: standard tripple float glass 4/18/4/18/4 ug=0,5 g=50% 

Positions V-01, V-08, V-09, TDc-01, YDc-01 have safety laminated glass inside&outside. 

Color outside: Aluminum color please see in Order per position 

Color inside: Timber color please see in Order per position 

 ORDER-NR. CL-NR DATE 

 125404 470067 13.12.2012 

Project: Storhil_HusC_EN1202+ 

Referee: Albina Sabirova 

 Consultant: Leif Hofseth 

 Client-Phone: +47 56 11 21 00 

 Client-Phone: +47 922 246 13 mob.  

 Client-Webside: http://www.byggmesteren.no 

 Client-Mail: erik.aaning@byggmesteren.no 

 Contact person: Erik Aaning 

 Contact person: Hugo Nilsen  

 Commercial reg. no customer: 974403609 

 Delivery address: 

  Hugo Nilsen 

 Storhilderen nr. 3 

 5353 Straume / INCOTERMS 2010 CPT 

 Phone.: +47 97957565 
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All windows are having 4-sided 10/10/10mm window groove (utforing nut ), and doors - 3-

sided. 

Packing: Yes, in packing system, ready for 

transport Transport: Yes, INCOTERMS 2010 

CPT 

Windows in our Order confirmation are seen from INSIDE. 

Please check your order carefully and confirm it with your signature and company stamp. 

Please send us scanned copy per e-mail. 

If you have any question, please don't hesitate to contact us. We are glad to help you. 

Best regards, 

Albina Sabirova 

ENERGATE Export Sales Team 

___________________________________________________________________________

______________ 

ENERGATE AS Tel: +47 70 21 74 00 Konto DnB NOR 5083.06.85860 Org.nr: NO 991 729 461 MVA 
IBAN NO6050830685860 

WOOD-ALUIMINIUM-WINDOWS SYSTEM – ENERGATE 1202 + 

THE CONSTANT ENERGY GAIN 

Wood & Aluminium: A perfect combination 

+ 120 mm installation depth 

+ Double gasket 

+ solid wood with additional insulation 

+ PEFC certified spruce wood [lat.: picea abies] 

+ all timbers are available upon request 

+ All colors are possible 
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CERTIFICATES 

1.Bauwerk - Rosenheim - Test Report Nr.: 070302-11K 

Tested window size: 1230 x 1480mm 

Glazing: U glass= 0,50 W/m²K with special fibreglass spacer 

Psi- value = 0,027 - 0,028 W/mK 

Tilt and turn window: U frame =0,62 -0,63 W/m²K 

Ergebnis: U window  = 0,61 W/m²K  

2. Passivhaus Institut PHI - Darmstadt  

Tested window size: 1230 x 1480mm 

Glazing: U glass=0,70 W/m²K 

Tilt and turn window  

Result: U window = 0,78W/m²K  = 0,80W/m²K 

U window installed = 0,85W/m²K  

[U-value for the entire window installed in a typical passive-house-wall construction] 

Comfort criteria for certification of passive house windows: If the ambient temperature of -10 ° C and an room 

temperature of +20 °C, the surface temperature of t he window must be +17 °C. 

ENERGATE products are CE-certified 

Depending on the type of construction the U-values can vary. 

SYSTEM FAMILY 

All ENERGATE systems are available as whole system family. 

1.000 WINDOWS tilt and turn, turn, fixed 

1.100 BALCONY DOORS tilt and turn, turn, fixed with flat thresholds  

2.000 ENTRANCE DOORS  

3.000 OBJECT DOORS  

4.000 PANIC DOORS  

5.000 LOCKABLE BALCONY DOORS tilt and turn, turn, fixed 
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6.000 PARALLEL SLIDE AND TILT DOORS  

6.200 PARALLEL SLIDING-DOORS 

7.000 FOLDING-ELEMENTS 

8.000 LIFT-SLIDING DOORS 

We reserve the right to technical change. 

Pos.  Quantity  Article Pcs €  Sum € 

Pos. 1  1 Pcs  
Cu-Pos. V-01 

 

Width: 3590,0 mm, Height: 2550,0 mm 
Product Nr: 1.002.1 single 
opening window with fixed 
window on bottom, hinge 
right, handle left inward 
opening + fixed window left 
RAL 7016 inside 

 Profile system: 0_ENERGATE 1202+ 
 Timber species: spruce PEFC certified PU insulated multi                 

 laminated, long distance finger jointed 
 Timber color according tRAL   
 Alu: Coating RAL 7016 fine structure anthracite  
              fine structure  Sealing:  silicone 

black 
 Drainage window: Frame Entw.1042 

Field Glass description: 
B, C 54_33.2-18-4-18-33.2 / ug=0,5 / g=47% 

1 x laminated safety glass on outside 
1 x laminated safety glass on inside 

A 56_33.2-18-6-18-33.2 / ug=0,5 / 

g=46% 
1 x laminated safety glass on outside 
1 x laminated safety glass on inside 

Field Hardware description: 
B turn+tilt right GK basic security B 

Accessories 
2,47 EN104 HA-Post Fixed GL/Sash 100/120 1202.21.100.04 

grey  

 0,76 EN120 Riegel Fest/Flügel 100/K120-10 
1202.32.100 

Total position: 5700,57 5700,57 

2790 800 
3590 
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Pos. 2  2 Pcs  
Cu-Pos. V-02 

 

Width: 790,0 mm, Height: 1490,0 mm 
Product Nr: 1.001.1 
single opening window 
hinge right, handle left 
inward opening RAL 
7016 inside 

 Profile system: 0_ENERGATE 1202+ 
 Timber species: spruce PEFC certified PU insulated multi                 

 laminated, long distance finger jointed  Timber color according 

tRAL   
 Alu: Coating RAL 7016 fine structure anthracite  
              fine structure  Sealing:  silicone 

black 
 Drainage window: Frame Entw.1042 

Field Glass description: 
A 48_4-18-4-18-4 /ug=0,5 /Ltr=71% /g=50% Field

 Hardware description: 
A turn+tilt right GK basic security 
A Handle Modell Atlanta post length 35mm natural silver F 

grey 

1 - 17 

 

 
Total position: 1108,54 2217,08 

 Subtotal: 7.917,65 

Pos.  Quantity  Article Pcs €  Sum € 

Pos. 3  2 Pcs  
Cu-Pos. V-04 

 

Width: 1090,0 mm, Height: 490,0 mm 
Product Nr: 1.021 
fixed window RAL 
7016 inside 

 Profile system: 0_ENERGATE 1202+ 
 Timber species: spruce PEFC certified PU insulated multi                 

 laminated, long distance finger jointed 
 Timber color according tRAL   
 Alu: Coating RAL 7016 fine structure anthracite  
              fine structure  Sealing:  silicone 

black 
 Drainage window: Frame Entw.1042 

Field Glass description: 
A 48_4-18-4-18-4 /ug=0,5 /Ltr=71% /g=50% grey 

 

 Total position: 521,36 1042,72 

Pos. 4  1 Pcs  
Cu-Pos. V-05 

 

Width: 2390,0 mm, Height: 390,0 mm 
Product Nr: 1.021 
fixed window RAL 
7016 inside 

 Profile system: 0_ENERGATE 1202+ 
 Timber species: spruce PEFC certified PU insulated multi                 

 laminated, long distance finger jointed 
 Timber color according tRAL   
 Alu: Coating RAL 7016 fine structure anthracite  
              fine structure  Sealing:  silicone 

black 
 Drainage window: Frame Entw.1042 

Field Glass description: 
A 48_4-18-4-18-4 /ug=0,5 /Ltr=71% /g=50% grey 

 

 Total position: 898,88 898,88 

790 

1090 

2390 
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Pos. 5  2 Pcs  
Cu-Pos. V-06 

 

Width: 590,0 mm, Height: 1190,0 mm 
Product Nr: 1.001.1 single 
opening window 
hinge right, handle left 
inward opening RAL 
7016 inside 

 Profile system: 0_ENERGATE 1202+ 
 Timber species: spruce PEFC certified PU insulated multi                 

 laminated, long distance finger jointed  Timber color according 

tRAL   
 Alu: Coating RAL 7016 fine structure anthracite  
              fine structure  Sealing:  silicone 

black 
 Drainage window: Frame Entw.1042 

Field Glass description: 
A 48_4-18-4-18-4 /ug=0,5 /Ltr=71% /g=50% Field

 Hardware description: 
A turn+tilt right GK basic security 
A Handle Modell Atlanta post length 35mm natural silver F 

grey 

1 - 17 

 

 
Total position: 856,68 1713,36 

 Subtotal: 11.572,61 

Pos.  Quantity  Article Pcs €  Sum € 

Pos. 6  
Cu-Pos. V-07 

 

2 Pcs  Width: 490,0 mm, Height: 1190,0 mm 
Product Nr: 1.001.1 
single opening window 
hinge right, handle left 
inward opening RAL 
7016 inside 

 Profile system: 0_ENERGATE 1202+ 
 Timber species: spruce PEFC certified PU insulated multi                 

 laminated, long distance finger jointed 
 Timber color according tRAL   
 Alu: Coating RAL 7016 fine structure anthracite  
              fine structure  Sealing:  silicone 

black 
 Drainage window: Frame Entw.1042 

Field Glass description: 
A 48_4-18-4-18-4 /ug=0,5 /Ltr=71% /g=50% Field

 Hardware description: 
A turn+tilt right GK basic security 
A Handle Modell Atlanta post length 35mm natural silver F 

grey 

1 - 17 

 

  Total position: 807,58 1615,16 

590 

490 
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Pos. 7  
Cu-Pos. V-08 

 

1 Pcs  Width: 590,0 mm, Height: 1590,0 mm 
Product Nr: 1.021 
fixed window RAL 
7016 inside 

 Profile system: 0_ENERGATE 1202+ 
 Timber species: spruce PEFC certified PU insulated multi                 

 laminated, long distance finger jointed 
 Timber color according tRAL   
 Alu: Coating RAL 7016 fine structure anthracite  
              fine structure  Sealing:  silicone 

black 
 Drainage window: Frame Entw.1042 

Field Glass description: 
A 54_33.2-18-4-18-33.2 / ug=0,5 / g=47% 

1 x laminated safety glass on outside 
1 x laminated safety glass on inside grey 

 

  Total position: 781,97 781,97 

Pos. 8  
Cu-Pos. V-09 

 

2 Pcs  Width: 690,0 mm, Height: 2090,0 mm 
Product Nr: 1.021 
fixed window RAL 
7016 inside 

 Profile system: 0_ENERGATE 1202+ 
 Timber species: spruce PEFC certified PU insulated multi                 

 laminated, long distance finger jointed  Timber color according 

tRAL   
 Alu: Coating RAL 7016 fine structure anthracite  
              fine structure  Sealing:  silicone 

black 
 Drainage window: Frame Entw.1042 

Field Glass description: 
A 54_33.2-18-4-18-33.2 / ug=0,5 / g=47% 

1 x laminated safety glass on outside 
1 x laminated safety glass on inside 

Total position: 

grey 

1054,77 2109,54 
 Subtotal: 16.079,28 

Pos.  Quantity  Article Pcs €  Sum € 

Pos. 9  1 Pcs  
Cu-Pos. V-10 

 

Width: 3590,0 mm, Height: 590,0 mm 
Product Nr: 1.002.2 single 
opening window hinge left, 
handle right 
fixed glazing on left 
inward opening RAL 
7016 inside 

 Profile system: 0_ENERGATE 1202+ 
 Timber species: spruce PEFC certified PU insulated multi                 

 laminated, long distance finger jointed 
 Timber color according tRAL   
 Alu: Coating RAL 7016 fine structure anthracite  
              fine structure  Sealing:  silicone 

black 
 Drainage window: Frame Entw.1042 

Field Glass description: 
B 48_4-18-4-18-4 /ug=0,5 /Ltr=71% /g=50% 
A 54_6-18-6-18-6 /ug=0,5 /Ltr=69% /g=49% Field

 Hardware description: 

grey 

1 - 17 

 

590 

690 

2790 800 
3590 
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B turn+tilt left GK basic security 
B Handle Modell Atlanta post length 35mm natural silver F 

 Accessories 
0,53 EN104 HA-Post Fixed GL/Sash 90/110 

1202.21.90.04 
Total position: 1846,56 1846,56 

Pos. 10  2 Pcs  
Cu-Pos. TDc-01 

 

Width: 1590,0 mm, Height: 2100,0 
mm Product Nr: 1.102.1 single opening 
swinging door 
with flat threshold with 
fixed side light left 
hinge right, handle left 
inward opening RAL 
7016 inside 

 Profile system: 0_ENERGATE 1202+ 
 Timber species: spruce PEFC certified PU insulated multi                 

 laminated, long distance finger jointed 
 Timber color according tRAL   
 Alu: Coating RAL 9010 fine structure pure white 
              fine structure  Sealing:  silicone 

black 
 Drainage window: Frame Entw.1042 

Field Glass description: 
A, B 54_33.2-18-4-18-33.2 / ug=0,5 / g=47% 

1 x laminated safety glass on outside 
1 x laminated safety glass on inside 

Field Hardware description: 
B turn+tilt right GK basic security 
B Handle Modell Atlanta post length 35mm natural silver F 1 - 17 

 

 Accessories 
1,58 ENERGATE120Aufdopplung für BT-FIB.F93 1202.15.85.1 

ENERGATE120 Glasnacken 1202.19.22 
ENERGATE120 Falzausgleich 1202.19.15 

2,07 EN104 HA-Post Fixed GL/Sash 90/110 
1202.21.90.04 

1,59 m   Basic doubler BS BT 1202 104x66mm Total 

position: 2983,80 5967,60 
 Subtotal: 23.893,44 

Pos.  Quantity  Article Pcs €  Sum € 

1590 
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Pos. 11  1 Pcs  
Cu-Pos. YDc-01 

 

Width: 1290,0 mm, Height: 2100,0 mm 
2.302.2 main entrance 
swinging door 
full slab with glazing hinge 
left, handle right combined 
with fixed glazing 
inward opening RAL 
3004 inside 

 Profile system: 0_ENERGATE 1202+ 
 Timber species: spruce PEFC certified PU insulated multi                 

 laminated, long distance finger jointed 
 Timber color according tRAL   
 Alu: Coating RAL 3004 fine stucture purple red 
              fine structure  Sealing:  silicone 

black 
 Drainage window: Frame Entw.1042 

Field Glass description: 
A.3 54_33.2-18-4-18-33.2 / ug=0,5 / g=47% 

1 x laminated safety glass on outside 
1 x laminated safety glass on inside 

B 56_33.2-18-6-18-33.2 / ug=0,5 / g=46% 
1 x laminated safety glass on outside 
1 x laminated safety glass on inside 

A.1, A.2, A Aluminum clade 3mm on wood panel A.5 

Field Hardware description: 
A Mehrfachverriegelung 
A Handle assembly 

Automatic lock G-U Secury 
Standard cylinder 
Handle/Handle Hoppe Amst. Stain.Steel 

Accessories 
0,84 ENERGATE120Anleger für Festvergl.F120 1202.15.114 

ENERGATE120 Glasnacken 1202.19.22 
ENERGATE120 Falzausgleich 1202.19.15 
Altonova Aufdopplungsprofil FL104-32 
RAL 

  

 2,06 EN104 HA-Post Sash/Fixed GL 100/120 1202.21.100.03   

 2,00 AltoNova Pfosten S 120-10 + SF 17-21 
RAL 

  

 0,20 m    >flate plate 80x2mm   

 Total position: 5592,56 5592,56 

Pos. 12  87,00 m    Groove 10/10/10 mm 
on the roomside of the window frame 
4-sided on windows, 
3-sided on doors 

Total position: 8,00 696,00 
Pos. 13  1 Pcs  packing into wooden boxes, ready 

for transportation 

Total position: 1430,00 1430,00 
Pos. 14  1 Pcs  Transportation to the building side 

INCOTERMS 2010 CPT 

Total position: 2640,00 2640,00 

387 234 369 300 
1290 
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 Subtotal: 34.252,00 

Total including VAT:

 

Terms of payment: 

60% Deposit with the order 

40% after production before shipping 

Please note that non-compliance with payment deadlines may delay your delivery 

date To be approved via stamp, date and signature with in two working days. 

Place, Date: ...................................................       Stamp, Signature: ................................................ 

Please respond by email leif@energate.no or by post. 

 

 

 

  

Total:             34.252,00 
VAT: 25 ,00 % 8.563,00 

42.815,00  € 
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Vedlegg 9: TECTITE Express – trykktestrapport 
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Vedlegg 10: Besvarelser – daglig logg 
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Vedlegg 11: Besvarelser – ved utflytting 
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Vedlegg 12: Logg lufttemperatur på baderom 

 

 

 

  

Dato 16. mars 17. mars 18. mars 19. mars 21.mars 
(*)

22. mars 23. mars 24. mars 25. mars 26. mars 30. mars 20. april 21. april

12:00 PM 17,88 17,53 17,83 17,98 17,55 17,35 17,35 17,24 17,40 17,50 20,86 21,05

1:00 PM 17,37 17,38 17,80 17,87 17,11 17,09 17,14 17,00 17,19 17,32 20,60 20,91

2:00 PM 17,16 17,24 17,74 17,80 16,96 16,98 16,98 16,83 17,01 17,17 20,40 20,91

3:00 PM 17,11 17,20 17,67 17,79 16,93 17,05 16,98 16,80 16,98 17,05 20,24 20,87

4:00 PM 17,43 17,14 17,60 17,71 17,00 17,03 16,99 16,75 17,00 17,12 20,15 20,55

5:00 PM 17,38 17,03 17,52 17,70 16,93 16,98 16,90 16,71 16,96 17,11 20,05 20,43

6:00 PM 17,45 17,18 17,75 17,84 16,81 17,39 17,30 17,13 17,32 17,43 20,24 20,51

7:00 PM 17,54 17,19 17,70 17,82 17,24 17,20 17,14 16,93 17,10 17,26 20,20 20,42

8:00 PM 17,55 17,20 17,76 17,80 17,17 17,16 17,10 16,93 17,08 17,18 20,20 20,40

9:00 PM 17,51 17,24 17,80 17,83 17,07 17,01 16,96 16,76 16,90 17,01 20,21 20,25

10:00 PM 17,46 17,49 17,64 17,80 17,18 16,92 16,83 16,68 16,75 16,92 20,30 20,08

11:00 PM 17,31 17,61 17,67 17,80 17,31 17,00 16,99 17,01 16,80 17,00 20,45 19,97

12:00 AM 17,29 17,78 17,84 17,80 17,36 17,00 17,08 17,23 16,83 17,00 20,63 19,92

1:00 AM 17,40 17,83 17,80 17,73 17,87 17,32 17,00 17,08 17,76 16,82 17,00 20,89 19,96

2:00 AM 17,40 17,92 17,80 17,68 18,05 17,26 17,00 17,01 17,72 16,82 17,00 21,43 20,19

3:00 AM 17,43 17,73 18,00 17,79 17,69 17,26 17,01 17,01 17,59 16,96 17,04 21,42 20,16

4:00 AM 17,72 17,68 18,24 17,92 17,60 17,28 17,48 17,41 17,77 17,45 17,45 21,62 20,38

5:00 AM 17,75 17,52 18,15 17,80 18,10 17,27 17,26 17,33 17,80 17,40 17,34 21,23 20,30

6:00 AM 17,70 17,64 18,19 17,87 18,15 17,31 17,24 17,35 17,80 17,45 17,40 20,83 20,39

7:00 AM 17,82 17,72 17,71 17,95 17,60 17,33 17,23 17,45 17,80 17,56 17,49 20,69 20,50

8:00 AM 17,80 17,70 17,83 18,00 17,32 17,36 17,35 17,50 17,72 17,59 17,52 20,77 20,39

9:00 AM 17,79 17,72 18,02 17,99 17,19 17,34 17,40 17,60 17,48 17,55 17,49 21,14 20,39

10:00 AM 17,70 17,75 18,02 17,94 17,36 17,38 17,40 17,70 17,48 17,54 17,50 21,28 20,30

11:00 AM 17,57 17,94 18,03 17,93 17,55 17,58 17,42 17,42 17,50 17,60 17,41 21,19 20,34

Gjennomsnitts- 

temperatur
17,52 17,51 17,84 17,84 17,68 17,22 17,16 17,19 17,27 17,17 17,24 20,71 20,40

Luftemperatur på baderom [°C],  1 etas je 

Dato 16. mars 17. mars 18. mars 19. mars 21.mars 
(*)

22. mars 23. mars 24. mars 25. mars 26. mars 30. mars 20. april 21. april

12:00 PM 23,30 22,70 22,62 23,49 23,76 22,72 23,27 23,57 23,81 23,47 23,48 24,39

1:00 PM 23,00 22,10 22,21 23,04 23,15 22,23 22,73 23,02 23,28 23,02 23,31 24,13

2:00 PM 22,72 21,67 21,87 22,66 22,70 21,81 22,29 22,52 22,85 22,64 23,17 23,97

3:00 PM 22,43 21,30 21,54 22,34 22,33 21,41 21,90 22,12 22,46 22,31 23,02 23,79

4:00 PM 22,20 21,00 21,29 22,14 22,01 21,23 21,88 22,00 22,47 22,24 22,89 23,59

5:00 PM 22,01 20,96 21,38 22,23 21,75 21,33 22,11 22,08 22,53 22,54 22,75 23,43

6:00 PM 22,15 21,14 21,65 22,45 21,81 21,61 22,33 22,23 22,80 22,90 22,72 23,28

7:00 PM 22,46 21,46 22,04 22,82 22,04 22,25 22,99 22,64 23,61 23,25 22,96 23,16

8:00 PM 22,79 21,77 22,30 22,91 22,45 22,03 22,78 22,78 23,25 23,04 23,00 23,00

9:00 PM 22,68 21,77 22,32 22,61 23,04 21,71 22,50 22,62 22,96 22,80 22,92 22,87

10:00 PM 22,30 21,81 22,31 22,67 22,99 21,39 22,49 22,71 22,51 22,50 22,94 22,74

11:00 PM 21,17 21,82 22,10 22,51 22,90 21,24 22,82 23,01 22,20 22,29 23,06 22,57

12:00 AM 20,85 21,73 22,46 22,68 23,34 21,13 23,29 23,44 21,96 22,11 23,29 22,55

1:00 AM 21,00 22,02 23,07 22,31 25,51 23,56 21,10 23,47 24,05 21,74 22,13 23,69 22,60

2:00 AM 21,00 22,03 22,98 22,93 24,99 23,29 21,23 23,28 24,01 21,58 22,25 24,12 22,69

3:00 AM 21,24 22,02 23,55 22,95 24,51 23,23 21,89 23,15 23,87 22,22 22,60 24,04 22,71

4:00 AM 21,82 22,38 23,72 23,08 24,94 23,20 22,48 23,34 24,19 22,83 22,98 24,03 22,80

5:00 AM 22,30 22,45 22,76 23,46 25,25 23,10 22,84 23,84 24,21 23,27 23,35 25,75 22,81

6:00 AM 22,14 22,61 23,35 23,36 25,14 23,06 23,12 24,27 24,10 23,57 23,57 26,57 22,88

7:00 AM 22,58 22,94 23,71 23,66 24,71 23,00 23,19 24,02 24,10 23,68 23,67 26,89 22,82

8:00 AM 22,60 23,42 24,25 23,85 24,51 23,00 23,40 24,00 24,03 23,38 23,57 25,60 22,89

9:00 AM 23,02 23,16 24,09 23,89 24,35 23,00 23,50 24,14 24,10 23,47 23,75 24,39 22,86

10:00 AM 23,33 23,06 24,01 23,90 24,32 23,00 23,51 24,12 24,29 24,03 23,71 24,66 22,82

11:00 AM 23,01 22,82 23,70 24,01 24,33 23,00 23,53 23,88 24,12 24,37 24,00 24,56 23,00

Gjennomsnitts- 

temperatur
22,25 22,09 22,72 23,00 24,78 22,86 22,16 23,12 23,32 22,95 22,95 23,91 23,10

Luftemperatur på baderom [°C],  2 etas je 
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Vedlegg 13: Totalt netto energibehov – Døgnkontinuerlig gulvvarme 

Alle soner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baderom 1 etasje 
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Baderom 2 etasje 
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Vedlegg 14: Totalt netto energibehov – Behovstyrt gulvvarme 

Alle soner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baderom 1 etasje 
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Baderom 2 etasje 
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Vedlegg 15: Totalt netto energibehov – Døgnkontinuerlig strålevarme 

Alle soner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baderom 1 etasje 
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Baderom 2 etasje 
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Vedlegg 16: Totalt netto energibehov – Behovstyrt strålevarme 

Alle soner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baderom 1 etasje 
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Baderom 2 etasje 
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Vedlegg 17: Kalibreringssertifikat – Swema Flow 233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 18: Kalibreringssertifikat – desibelmåler, TES 1550A 

 


