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Kristiansunds første passivhus skal bygges 

under telt. Bildet viser oppsettingen av 

teltet over en byggeklar tomt på Draget i 

Kristiansund. 

 

Kristiansunds første passivhus får 

adressen: Ormtunga 1. 

 

Ormtunga 1 er et av 8 passivhus som skal 

bygges i pilotprosjektet ”IQUS Draget”. 

Ormtunga 1 blir en visningsbolig som skal 

fylles med informasjon om pilotprosjektet 

og fungere som en kunnskapsbank som 

bransjen og andre interesserte kan høste 

erfaringer fra. 
 

 
 

 

Byggeteltet er her ferdig montert.  

Legg merke til de fem betongelementene 

som er plassert på gavlvegg mot vest. Fra 

disse betongelementene er det ført 

barduner opp til toppen av teltet.  

Takket være denne anordningen klarte 

teltet seg godt under orkanene Berit og 

Dagmar som kom ved årsskiftet 

2011/2012.   

 

 
 

 

Kristiansund by har fått ett nytt 

landemerke, som sees godt fra 

Kristiansund sentrum. 

  

Under det blå teltet bygger KBBL 

Prosjekt AS byens første passivhus i 

samarbeid med Enova, Husbanken, NEAS, 

Sparebank 1 Nordvest, Plan AS, 

byggebransjen, ulike leverandører, 

skoleverket, ulike lokale sponsorer.  
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Passivhusringmur fra  

Nordic Isoelementer AS på Biri.  

 

Leverandøren skreddersyr ringmuren 

etter byggetegningene. Elementene 

kommer til byggeplass ferdig tilpasset og 

nummerert i et enkelt system.  

 

Bildet viser sokkelelement med trykkfast 

isolasjon mot grunn, samt isolerte 

sidevanger. 

 

 

 
 

 

Bildet viser armering av sokkelelementet 

lagt på tilhørende armeringsstoler. 

 

All armering som må til i sokkelen og selve 

ringmuren kommer ferdig tilpasset fra 

ringmursleverandøren, noe som er svært 

tidsbesparende. 

 

 
 

 

Bildet viser selve ringmurselementet sett 

ovenifra. Dette er et passivhusgodkjent 

ringmurselement. 
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Bildet viser ringmurselement montert over 

sokkelelement. Elementet har pålimt 

fasadeplate på utsiden.  

 

Elementet er tilpasset bindingsverk av 

Iso3 300mm fra Moelven som skal brukes 

på Ormtunga 1. 

 

Ringmurselementet blir også armert før 

støping. 

 

 
 

 

Bildet viser innvendig gulv på grunn isolert 

med 1 x 20cm isolasjon, av totalt 50cm. 

 

 
 

 

Bildet viser innvendig gulv på grunn isolert 

med 2 x 20cm isolasjon, av totalt 50cm. 
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Bildet viser hvor radonsperren blir 

montert i selve konstruksjonen. 

På Ormtunga 1 har vi valgt å bruke 

radonsperre fra Icopal med tilbehør. 

 

I grunnen under huset har Uponor i 

samarbeid med vår lokale blikkenslager 

Jon Sæter AS, lagt rørsystem for 

utlufting av radon. Rørsystemet er 

tilknyttet et lufterør som er ført gjennom 

huset og ut over yttertak for naturlig 

ventilasjon av radon. Hvis radonnivået 

skulle bli for høyt inne i huset, kan det 

påsettes en avtrekksvifte på lufterøret. 

 

 
 

 

Bildet viser gulv på grunn isolert med  

2 x 20cm under radonsperre og 

ytterligere 10cm over radonsperre som 

totalt blir 50cm med isolasjon mot grunn. 

 

 
 

 

Bildet viser plassering av svillemembran 

montert på topp murkrone over 

radonsperren. 
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Bildet viser plassering av bunnsvill av 

Iso3 300mm fra Moelven.  

 

Legg merke til at 10cm kuldebrobryter i 

svill harmonerer med 10cm kuldebrobryter 

i ringmurselementet. 

 

 
 

 

Bildet viser komplett plate på mark med 

unntak av 10cm armert gulvstøp. I tillegg 

vises overgang til bindingsverk for 1 etg. 

 

Bindingsverket skal påfores med 

ytterligere 7cm isolasjon på innsiden som 

gir en vegg med totalt 37cm isolasjon. 

 

 
 

 

Bildet viser ombygd ringmurselement slik 

det er gjort der dør og vindu går helt ned 

til ringmuren.  

10cm kuldebroisolasjon er her montert i 

ytterkant av ringmurselementet.  

 

Når gulvet støpes blir dette ført helt inn 

til dør- og vinduskarm uten å blitt brutt av 

ringmuren. 
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Bildet viser radonduk ved ytterdør med 

tetting av alle skjøter i henhold til 

produktleverandørens 

monteringsveiledning. 

 

 
 

 

Bildet viser tettinger rundt avløpsrør og 

lufterør for radonlufting i grunnen, som er 

ført gjennom radonsperre.  

Tettingene er utført i henhold til 

produktleverandørens 

monteringsveiledning. 

 

 
 

 

Bildet viser detalj på ringmur der vindu og 

ytterdør går ned til gulv/ringmur. Her er 

ringmurselementet bygd om slik at 

kuldebrobryter er lagt i ytterkant mot 

ringmurens fasadeplate, samt at gulvstøp 

og gulvisolasjon går uavbrutt helt ut til 

dør- og vinduskarm. 
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Bildet viser ferdig støpt plate på mark 

med unntak av gulvstøp i teknisk rom 

under trapp, som støpes på et senere 

tidspunkt. 

 

 
 

 

Bildet viser ferdig oppsatt bindingsverk 

for 1 etasje av Iso3 300mm fra Moelven. 

 

Legg merke til at tradisjonell bæring over 

dør- og vinduer ikke blir montert. Hvordan 

bæringen utføres er forklart på et annet 

bilde.  

 

 
 

 

Bildet viser hjørne på yttervegg. Svillene 

er kappet 45 grader for at 

kuldebroisolasjonen som er innstøpt i svill 

av Iso3 skal være sammenhengende også 

rundt hjørnet.   
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Bildet viser en tradisjonell hjørneløsning 

med bruk av 3 stk Iso3 300- stendere i 

hjørnet. Ved å velge denne løsningen går 

det med hele 48 stk Iso3 300- stendere i 

vårt passivhus Ormtunga 1. 

 

 

 
 

 

Bildet viser valgte hjørneløsning. Løsning 

gir en kontinuerlig/uavbrutt isolasjon 

rundt hjørnene, noe som vil gi mindre 

varmetap ut gjennom disse.  

I tillegg sparers det inn hele 48 stk Iso3 

stendere. Det brukes i stedet ordinær 

48x98mm treverk, noe som er rimeligere. 

 

 

Tegningen viser hvordan dampsperre blir 

ført gjennom etasjeskille.  

Dampsperren er klemt til Iso3 toppsvill 

med 48x98mm ekstra svill over Iso3 sin 

trevange, der hvor bjelkelaget skal ligge. 

Dampsperren føres på denne måte fra 1 

etasje og uavbrutt opp bak kantbjelke til 2 

etasje. 

 

Med denne løsningen får bygget også 2 stk 

kantbjelker av 300mm limtre som danner 

bæringen over dør- og vinduer. Mellom 

kantbjelkene isoleres det med Rockwool 

isolasjon. Med denne løsningen er det 

ingen kuldebroforbindelse mellom 

kantbjelkene.  

Legg merke til at gulvspon er avsluttet på 

den innerste kantbjelken.  
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Bildet viser dampsperre som er lagt over 

toppsvill av Iso3 og som er klemt med ny 

48x98mm svill. på svill av 48x98mm 

monteres kantbjelke og bjelkelaget.  

Med denne løsningen blir ikke 

dampsperren skadet ved monteringen av 

bjelkelaget. 

 

 
 

 

Bildet viser ferdig montert 

bjelkelag/etasjeskille av 300mm 

limtrebjelker fra Moelven. Legg merke til 

at ytre kantbjelke ennå ikke er montert. 

Åpningen som vises i bjelkelaget er 

byggets innvendige trapperom. Her føres 

bindingsverk for 2 etasje ned til topp svill 

for 1 etasjes bindingsverk, og etasjeskillet 

her isoleres lik som ytterveggene forøvrig. 

 

 
 

 

Bildet viser hvordan dampsperren blir ført 

uskadet opp fra 1 etasje gjennom 

bjelkelaget og opp til 2 etasje.  
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Bildet viser isolering av spalte mellom 

indre og ytre kantbjelke, samt dampsperre 

som er ført gjennom etasjeskille.  

 

Den valgte løsningen gir ingen 

kuldebroforbindelse mellom den indre og 

ytre kantbjelken. 

 

 
 

 

Bildet viser ferdig etasjeskille som nå er 

klar for bygging av neste etasjes 

yttervegg.  

 

 
 

 

Bildet viser innvendig bindingsverk i  

2 etasje med dampsperren som kommer 

opp fra bjelkelaget, og som i neste fase 

skal videreføres opp på ytterveggen. 
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Bildet viser nedfelt Iso3 svill i gulv ved 

dør og vindu som går ned til gulv i 2 etasje. 

  

Normalt føres gulvsponplatene helt ut til 

den ytre kantbjelken. Dette medfører at 

gulvsponen vil fungere som en kuldebro og 

lede kulde med letthet innover i gulvet.   

 

Med vår valgte løsning så unngås dette da 

isolasjonen i svillen bryter kulden. Svillen 

ligger i samme nivå som gulvsponen.  

Når parketten skal legges går denne helt 

ut til dør- og vinduskarm. 

 

 

 
 

 

Den tradisjonelle bæringen over vindu 

benyttes ikke i vårt passivhus. En bæring 

med bjelker på høykant vil måtte medføre 

en reduksjon i isolasjonstykkelsen over 

dører og vinduer, noe som vi ikke ønsket. 

  

I vårt bygg er det valgt å bruke 

kantbjelkene i etasjeskille og takverket 

som bæring, noe som førte til at området 

over dører og vinduer ble fullisolert lik 

som ytterveggene for øvrig. Se også bildet 

under. 

 

 
 

 

Bildet viser bindingsverket for begge 

etasjene før vindsperreplater blir 

påmontert. Legg merke til at den 

tradisjonelle bæringen over vinduene ikke 

benyttes i vårt passivhus. 
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Bildet viser bindingsverk for 1 og 2 etasje, 

med vindavstiving i form av skråband av 

stålstag som er skåret inn i selve 

bindingsverket.  

I tillegg blir det påmonter 12mm vindtette 

asfaltplater som også har en 

vindavstivende effekt.  

 

 
 

 

Bildet viser takverket utført med 600mm 

høye limtrebjelker. 

 

 
 

 

Bildet viser noe av isolasjonsmengden fra 

Rockwool som skal inn i bygget. 

Isolasjonen er lagret trykt og tørt inne i 

byggeteltet. 
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Takverket isoleres med stående 15cm 

Rockwool Ekstrem 33 langs ytterkantene, 

samt to lag 30cm Rockwool flex 37 mellom 

takbjelkene.  

Nederste laget med isolasjon mellom 

bjelkene er med pålimt papir, dette for å 

begrense en eventuell konveksjon inne i 

det 60cm høye isolasjonssjiktet. 

 

 
 

 

Bildet viser byggets yttervegger kledd 

med 12mm vindtett asfaltplate, samt at 

isoleringsarbeidet av takverk er nesten 

ferdigstilt. 

 

 
 

 

Bildet viser isolering av ytterveggene.  

Bindingsverket av Iso3 300 isoleres med  

2 x 15cm Rockwool Ekstrem. 

Isolasjonsskjøtene forskyves slik at ingen 

skjøter ligger over hverandre.  

 

Senere så skal ytterveggene påfores og 

isoleres med ytterligere 7cm Rockwool 

ekstrem isolasjon. 
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Bildet viser at dører og vinduer av vinyl 

fra Venta Windows (E-Passive), som er 

levert og montert av Glassmester Solbjør.  

 

Før innsettingen i vegg fikk produktene 

pålimt utvendig vindsperre, samt innvendig 

dampsperre på karmene. Disse produktene 

er levert av Nortett Bygg AS.  

 

 
 

 

Bildet viser påmontert vannbrettbeslag i 

underkant av vindu ned mot ringmur.  

 

 
 

 

Bildet viser beslagsløsning over vindu.  

 

Vannbrettet er her ført inn under et 

ekstra lag med vindsperre som er montert 

over alle vinduer og dører. Dette for at 

eventuell vann som trenger inn bak 

kledningen skal ledes ut og bort fra 

bygningskroppen. 

 

Bildet viser også at alle skjøter på 

vindsperren er teipet og klemt med 

klemlister. 
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Bildet viser at takverket er ferdig isolert 

og at det er påmontert vindsperreduk fra 

Nortett Bygg AS.  

 

 

 
 

 

Bildet viser at fasadene er ferdigstilt 

med vindsperre og at utlekting for 

bordkledning er kommet godt i gang. 

 

Bildet viser også at lekkasjetest av 

vindsperre pågår. 

 

 
 

 

Lekkasjetesting av byggets vindsperre 

pågår med bruk av såkalt Blowerdoor. 
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Bildet viser at innvendig dampsperre på 

yttervegg er montert, samt at veggen er 

utforet med 48x68mm lekter.  

 

I dette sjiktet skal elektriker og 

eventuelt rørlegger legge sine skjulte 

installasjoner uten å bryte dampsperren. 

  

 

 
 

 

Bildet viser den blå dampsperren fra 

Nortett Bygg AS som er limt fast til 

vinduskarm, nå er ført ut og limt samt 

klemt mot veggens dampsperre. 

 

 
 

 

Bildet viser hvordan elektriker legger sine 

trekkrør på innsiden av veggens 

dampsperre uten at denne skades. 

 

For å lette isoleringsarbeidet som skal 

utføres i dette sjiktet med 7cm Rockwool 

ekstrem, legges alle rørene vannrett i 

samme høyde som isolasjonsplatene 

skjøtes. Trekkrørene føres i tillegg ned til  

el-boks langs med stender. Dette letter 

isoleringsarbeidet betraktelig. 
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Bildet viser himling i 2 etg. med 

dampsperre som er klemt til takbjelkene 

med 23x48mm lekt. Himlingen er i tillegg 

krysslektet med 36x48mm lekter.   

Dette gir da tilstrekkelig plass for 

spottekasser for LED- belysning. 

 

Som bildet viser så blir trekkrørene her 

klamret fast til dampsperrens klemlist 

uten å perforere dampsperren.   

 

 
 

 

Bildet viser spottekasse for LED- 

belysning montert i himling. 

  

På grunn av lektedimensjonene blir 

himlingens dampsperre ikke berørt. 

 

 
 

 

Bildet her viser hvordan trekkrør føres i 

overgang tak/vegg uten at dampsperren på 

vegg eller tak blir skadet. 
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Bildet viser hvordan avtrekk fra 

kjøkkenventilator blir lagt på undersiden 

av dampsperren i himling. 

 

Her har vi valgt å lage en utsparing i 

himlingslektene, samt at 

himlingsisolasjonen er ”skavet” ut noe for 

å få tilstrekkelig plass til røret. 

Himlingens dampsperre går uavbrutt over 

ventilasjonsrøret. 

 

 
 

 

Bildet viser trekkrør ført gjennom 

ytterveggens dampsperre.  

 

Her brukes tettemansjetter fra Nortett 

Bygg AS, både innvendig mot dampsperre 

og utvendig mot vindsperre.  

 

Endene på trekkerørene fuges i tillegg 

med egnet tettemasse ved endepunkt 

utvendig.  

Dette for å forhindre eventuell 

luftlekkasje innvendig i trekkrørene.  

 

 
 

 

Bildet viser tetting rundt 

ventilasjonskanaler som går igjennom 

dampsperre.  

 

Her brukes tettemansjett fra  

Nortett Bygg AS. 
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Bildet viser utvendig tetting rundt 

ventilasjonskanaler mot utvendig 

vindsperre.  

 

Her brukes tettemansjetter fra  

Nortett Bygg AS. 

 

 
 

 

Bildet viser at oppforing av yttertak med 

fallbygging pågår.  

Bildet viser også gjennomføringer i 

vindsperre for soil- radonlufting med 

tilhørende lufttettinger rundt rørene.  

Her brukes tettemansjetter fra Nortett 

Bygg AS. 

 

 
 

 

Bildet viser ferdig oppforet yttertak som 

nå er klargjort for papptekking. 

Papptekkingen blir utføret av  

Trondheim Tak AS. 
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Bilde viser husets fasade mot sørvest. 

Bygget er ferdig kledd med bordkledning 

på alle vegger med unntak av vestfasade. 

Yttertaket og terrasse er klargjort for 

pålegging av takpapp/membran. Den hvite 

stålsøylen som er plassert oppunder 

takutstikk, fungerer også som taknedløp, 

da avløpsrør ligger skjult inne i denne. 

 

 
 

 

Bildet viser det samme som over, men i 

tillegg vises at byggingen av tørkebod og 

konstruksjon for glasstak på terrasse er 

påstartet.  

 

 
 

 

Bildet viser byggets sørfasade ferdig 

kledd med stående kledning som ble lever 

ferdig grunnet fra Moelven.  

Kledningen er nå malt to strøk med 

Drygolin Exstrem oljemaling fra Jotun.  

 

Utvendig solavskjerming (screen) er 

montert skjult bak bordkledning over 

vinduene. 
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Bildet viser bygget ferdig tekket med 

asfalt takbelegg på taket, samt som 

membran på terrassedekke.  

Til venstre i bilde vises at glasstak over 

deler av terrasse nå er montert, samt at 

tørkebod er tekket med asfalt takbelegg. 

 

 
 

 

Bildet viser montert solfanger på vegg mot 

sørvest. Solfangeren er en del av byggets 

varmesystem og skal gi tilskudd til 

oppvarming av tappevann. Varmesystemet 

leveres og monteres av rørleggerfirmaet 

Bademiljø Øivind Lystad AS. 

Bildene over med tekst ble sist revidert den 27.11.2012. 
Reviderte utgaver vil bli lagt ut på prosjektets hjemmeside: www.iqus.no / www.flyttinnifremtiden.no 
 
Egne Notaer: 
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