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Sammendrag:     
 
Det har de siste årene blitt større fokus på å bygge hus som bruker mindre energi og belaster miljøet mindre. 
I dag er TEK10 gjeldende standard for nybygg i Norge, men i februar 2015 kom det ut et høringsforslag til 
TEK15 som skal erstatte TEK10. Høringsfristen er 18. mai 2015. 
 
Det er mye skepsis til strengere krav til nybygg, da dette fører til økte investeringskostnader. Derfor vil 
denne rapporten finne en optimal løsning for TEK15 med hensyn på økonomi og miljø. Det blir her tatt 
utgangspunkt i Storhilderen, og energiforbruk og investeringskostnader blir beregnet for ulike 
byggestandarder og nye forslag som blir utarbeidet i rapporten. SIMIEN, prislister fra leverandører og priser 
fra byggmestere blir her brukt som grunnlag for beregningene. 
 
Videre vurderer vi lønnsomheten og tilbakebetalingstiden for de ulike forslagene, med hensyn på både 
økonomi og miljøpåvirkning. Passivhus kommer klart best ut med hensyn på miljø, men har høyere 
investeringskostnader. Det samme gjelder andre forslag som kommer godt ut med hensyn på enten økonomi 
eller miljø. TEK15 har derimot de laveste investeringskostnadene i rapporten, samt et lavt energiforbruk. 
Kun passivhus har lavere energiforbruk. Høringsforslaget blir derfor vurdert som den mest optimale 
løsningen for TEK15. 

 
Stikkord: 

   Økonomi Energieffektivisering  TEK15 
!
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Sammendrag 

 
40% av verdens energiforbruk går til bygg. Dette har ført til større fokus på passiv energidesign og  

en bygningsstandard kalt passivhus. Dette er bygg som bruker mindre energi og dermed belaster 

miljøet mindre. For passivhus er det stilt krav til ventilasjon, totalt varmetapstall, totalt 

oppvarmingsbehov, energiforsyning, ventilasjon, samt strengere krav til U-verdier, lekkasjetall og 

kuldebroverdier.  For passivhus skal ikke oppvarmingsbehovet overstige 15 kWh/m2.  

 

I dag er det TEK10 standarden som er gjeldende for nybygg i Norge, men i februar 2015 kom det ut 

et høringsforslag til TEK15. Dette er en ny standard som skal erstatte TEK10. Høringsfristen for 

forslaget er 18. mai 2015. Det er mye skepsis til strengere krav for nybygg, da 

investeringskostnadene øker som følge av økt arbeidsmengde og materialbruk. I denne rapporten 

blir det tatt utgangspunkt i bygget Storhilderen, som vi bruker til å beregne energiforbruk og 

investeringskostnader for ulike byggestandarder. Vi har også gjort beregninger på våre egne forslag 

og sammenlignet dette med høringsforslaget til TEK15, for å finne en optimal løsning ut ifra et 

økonomisk  og miljøbasert perspektiv. 

 

Vi brukte SIMIEN til å beregne energiforbruket og oppvarmingsbehovet til bygget i ulike 

standarder. Det ble så hentet inn priser fra byggmester Idar Warholm for ulike 

konstruksjonsløsninger for yttervegg og tak. Videre hentet vi priser for andre komponenter på 

leverandørenes hjemmesider, og satte sammen forslag som vi vil vurdere i arbeidet med å finne en 

optimal TEK15 standard. 

 

Ved hjelp av payback-metoden beregnet vi lønnsomheten og tilbakebetalingstiden til de ulike 

forslagene, og vurderte dette med hensyn på utslipp og miljøpåvirkning. Vi så her at forslag 4 og 

høringsforslaget til TEK15 vil være mest lønnsomt ut ifra et rent økonomisk perspektiv. I forslag 4 

reduseres U-verdien for gulv og vinduer, mens de andre verdiene er lik kravene til TEK10.  

 

Fra et rent miljøperspektiv vil derimot forslag 2 og høringsforslaget komme best ut. Forslag 2 består 

her av de løsningene med lavest U-verdi for alle komponentene. I en felles vurdering av både miljø 

og økonomi ser vi derimot at høringsforslaget til TEK15 vil være den mest optimale løsningen for 

den nye TEK15 standarden.  
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1-Innledning-
 

40% av verdens energiforbruk går til bygg. Frem til i dag har denne energien i stor grad kommet fra 

fossile energikilder. Forbrenning av fossil energi fører til store CO2 utslipp som påvirker det globale 

klimaet og disse energikildene vil etterhvert tømmes. Ved å bygge bygg som krever mindre energi, 

samt hente energi fra fornybare kilder vil dette bidra til å redusere energiforbruk og utslipp fra 

bygg. [1] 

 

Passivhus standarden er laget for å redusere energiforbruket i bygg med fokus på passive tiltak og 

valg av økonomisk gunstige tiltak. I tillegg til dette blir det lagt stor vekt på god komfort i bygget. 

Likevel har mange en negativ holdning til passivhus grunnet høye byggekostnader. En årsak kan 

være at den øvrige befolkningen har mangel på kunnskap vedrørende dette. Et passivhus vil ha 

høyere byggekostnader enn øvrige standarder fordi det kreves mer material og arbeid. Samtidig 

reduserer man utgifter til energibruk, avhengig av menneskenes bruk. [1] 

 

Denne rapporten vil sammenligne energiforbruk og byggekostnader i et bygg bygget i passivhus 

standard i forhold til TEK10, dette vil så bli vurdert opp imot høringsforslaget til TEK15. Det blir 

her tatt utgangspunkt i passivhuset Storhilderen og det vil bli gjort simuleringer av dette bygget ut i 

fra ulike krav i standardene. Videre vil rapporten se på muligheten for å optimalisere en mulig 

TEK15 standard basert på økonomiske perspektiver. Mindre forbruk sparer miljøet, og dette vil vi 

også ta høyde for ved vurdering av våre resultat.  
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2-Metode-
 

Metoden som er brukt i denne rapporten er case-studier, samt litteratursøk for å samle inn data. 

Problemstillingen åpner ikke for bruk av spørreundersøkelser. Gjennom den valgte metoden får vi 

derimot en kvalitativ tilnærming til oppgaven. 

 

For å gjennomføre oppgaven ble det tatt i bruk tidligere arbeid og litteratur som omhandler 

passivhus standarden, tidligere standarder og energieffektivisering i bygg. Byggforsk har blitt mye 

brukt til å hente ut fremgangsmåter for beregninger, her ble Høgskolen i Bergen sin bruker brukt til 

innlogging. 

 

De ulike casene i oppgaven er bolighuset Storhilderen bygd etter ulike standarder og krav. Dette ble 

gjort for å få et mest mulig sammenlignbart resultat. I beregningene ble uoppvarmet sone på utsiden 

av bygget sett bort fra. For beregning av data for bygget og bygningskomponenter ble det tatt i bruk 

plantegninger, produktbeskrivelser og illustrasjoner av bygningskomponenter. Ellers ble NS3700 og 

TEK10 forskriftene brukt til å hente inn de verdier det er satt krav til. I simuleringene av de ulike 

casene er noen parametere holdt konstante, da dette ikke vil påvirke resultatet i oppgaven der vi 

sammenligner casene med hverandre. 

 

Program Funksjon 

SIMIEN Simuleringsprogram for beregning av energibruk i 

bygg. 

Open Office Writer Tekstbehandlingsprogram 

PTC Mathcad Regneprogram 

Microsoft Office Word Tekstbehandlingsprogram 

Tabell 1: Programvarer brukt i oppgaven 

 

SIMIEN og PTC Mathcad er en lisensierte programvarer. Lisensene er gitt gjennom Høgskolen i 

Bergen, og de står som eiere av programvarene. For Open Office har begge forfattere egen lisens. 

 

Kostnadsvurderinger i oppgaven er gitt fra byggmester Idar Warholm i Kvadratbygg AS og 

byggherre Hugo Nilsen, samt veiledende priser fra strømleverandør BKK, ulike vindusleverandører 

og Sundolitt som leverer isolasjon til gulv. Dette er omtrentlige verdier og kan ha noen avvik. Vi 

anser likevel dette som verdier innenfor det vi kan forvente. 
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3-Teoretisk-bakgrunn-
!
3.1-Kyotopyramiden-

Kyotopyramiden illustrerer retningslinjer for passiv energidesign, se figur 1. Pyramiden beskriver 

rekkefølgen på de ulike trinnene for energieffektivisering av bygg. Ved nybygg eller rehabilitering 

av bygg med fokus på energieffektivisering bør man starte med energitiltak nederst i pyramiden, og 

fortsette oppover.  

 

 
Figur 1: Kyotopyramiden [2] 

 

Det første trinnet i pyramiden handler om å redusere varmetapet i bygget. Her er det mange tiltak 

som kan gjennomføres. Det viktigeste er å bygge kompakt og arealeffektivt, for å minke 

overflatearealet til yttervegger og tak. Videre er det viktig å bygge en lufttett klimaskjerm for å 

hindre luftlekkasjer og redusere varmetapet. Andre tiltak som kommer under dette trinnet er blant 

annet balansert ventilasjon med varmegjenvinning, godt isolerte bygningskropp, reduserte 

kuldebroer og superisolerende vinduer. [3] I oppgaven blir det fokusert på dette trinnet for 

energieffektivisering. 

 

Trinn 2 handler om å redusere el-forbruket til lys og teknisk utstyr i bygget. Dette kan gjøres ved å 

velge teknisk utstyr som er energimerket. Produkter med energimerking A, A+ og A++ reduserer 

el-forbruket betydelig. Også LED-pærer og sparepærer vil redusere energiforbruket i forhold til 

andre lyspærer som har vært brukt tidligere. [4] 
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Det tredje trinnet i pyramiden går ut på å utnytte solenergien til oppvarming av bygget. Den 

enkleste måten å gjøre dette på er å orientere bygget og utforme det slik at man enkelt kan utnytte 

passiv solvarme. Store vindusareal vendt mot sør vil bidra til stort varmetilskudd. Det er her viktig 

med solskjerming for å unngå overoppheting om sommeren. Også solfangere og solceller er tiltak 

som utnytter solenergien. [5] 

 

I trinn 4 fokuseres det på synliggjøring og kontroll av energibruken. Dette innebærer at beboerne får 

enkel tilbakemelding på energibruken i bygget. De kan da kontrollere forbruket, og det blir mer 

motiverende å gjøre tiltak for å spare energi. Dette kombineres ofte med behovsstyring av 

ventilasjon, belysning, oppvarming og teknisk utstyr. [6] 

 

Det siste trinnet handler om valg av effektiv energiforsyning. De foregående punktene har fokusert 

på å redusere energibehovet til bygget. Dette trinnet handler om å velge energikilde til å dekke det 

resterende energibehovet. Her kan det være aktuelt med biobrensel, fjernvarme, varmepumper og 

andre kilder. Også elektrisitet kan være godkjent dersom energibehovet er lavt nok. Valg av 

energikilde avhenger av lokalområde og infrastruktur. [7] 

 

3.2-Passivhus-standard--

Passivhuskonseptet ble utviklet i Tyskland, og her er det også laget standarder og sertifiseringer for 

slike bygninger. Det er ikke krav til å oppfylle passivhus standard i Norge i dag. Dette er en 

byggestandard som er utviklet for å redusere energiforbruk i bygg samtidig som man beholder god 

komfort i bygget. Standarden stiller krav til netto energibehov og levert energi. Netto energibehov 

er byggets behov for energi, og levert energi er definert som den energien som blir levert til huset 

for å dekke energibehovet. Det blir her tatt hensyn til virkningsgraden til energiforsyningssystemet. 

I denne standarden er det derfor også stilt krav til energiforsyning og konstruksjon av 

bygningskomponenter. Denne spesielle konstruksjonen medfører et lavere energibruk enn annen 

standard, omkring 25% av et vanlig hus. [8] 

 

Siden Norge har et kaldere klima enn lenger sør i Europa har vi en egen standard for passivhus. 

Kravene her avhenger av klima og størrelse på boligen. I Norge er standarden for passivhus definert 

gjennom NS 3700 (Kriterier for passivhus og lavenergibygninger) og NS 3701 (Norsk passivhus 

standard for yrkesbygninger). Disse kriteriene tar hensyn til norske forhold med tanke på klima og 

bebyggelse, og har derfor noen avvik fra de som brukes i Sverige og ellers i Europa. Standarden har 

ulike kriterier for eneboliger og rekkehus, da kravet til oppvarmingsbehovet per kvadratmeter 
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varierer. Kravene avhenger av klima og størrelse på boligen. [1] 

 

NS 3700 gjelder for passivhus, lavenergihus klasse 1 og lavenergihus klasse 2. Den gjelder både for 

nye boligbygninger og rehabilitering av eksisterende boligbygninger til lavenergi- eller passivhus 

standard. NS 3700 setter minstekrav til energibehov til oppvarming, beregningskriterier og 

minstekrav til bygningsdeler og installasjoner. Disse kriteriene kan brukes for blant annet 

prosjektering og sertifisering av boliger som kan klassifiseres som passivhus. [9] 

 

NS 3701 er standarden for yrkesbygg og gjelder for både passivhus og lavenergibygninger. 

Standarden har krav til varmetap, oppvarmingsbehov, kjølebehov, energibehov til belysning og 

energiforsyning samt minstekrav til enkelte bygningskomponenter. Standarden gir også krav til 

lekkasjetall, prøvingsprosedyrer, målemetoder og rapportering av energiytelsen ved ferdigstillelse 

for yrkesbygninger. [10]  

 

For å oppnå et lavt energiforbruk er det stilt krav til visse deler av bygningskonstruksjonen slik at 

man reduserer luftlekkasjer, kuldebroer, varmeledning, konveksjon og stråling i bygningen. For å 

redusere luftlekkasjer er det svært viktig at bygningsskallet er tilstrekkelig tett. Luft som lekker inn 

eller ut gjennom luftlekkasjer vil enten fjerne varme eller tilføre kulde, avhengig av lufttrykket i 

bygget i forhold til lufttrykket på utside. Kuldebroer er steder i konstruksjonen som leder mer varme 

enn den øvrige konstruksjonen og varmetapet vil være større i dette området. Dette oppstår der 

bygningsskallet gjennomtrenges helt eller delvis, der et materiale endrer tykkelse eller i hjørner. [1] 

 

For vegg-, tak- og gulvkonstruksjon, samt vindu og dører er U-verdien viktig for byggets 

energiforbruk. U-verdien er et mål på hvor lett konstruksjonen slipper gjennom varme. Denne 

verdien er derfor avhengig av varmemotstanden i materialene i konstruksjonen. Ulike materialer har 

ulik U-verdi, så det er flere mulige kombinasjoner for å oppnå en ønsket U-verdi konstruksjonene. 

[1] Krav til ulike parametere i passivhus er ført opp i tabell 2. 

 

For å redusere energibehovet ytterligere er det viktig å ha en optimal form på bygget, utnytte 

solforhold til oppvarming og hindre vind ved hjelp av vegetasjon. Er husets store vindusflater vendt 

mot sør vil det utnytte solen som står lavt på horisonten i vinterhalvåret, mens det i sommerhalvåret 

unngår å bli overopphetet og måtte bruke energi til å kjøle bygget. Her kan solskjerming være 

viktig. Passivhuskonseptet er også basert på mekanisk ventilasjon med varmegjenvinning for å 

redusere varmetapet. [1] 
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For å oppfylle passivhus standarden stilles det krav til totalt oppvarmingsbehov, totalt varmetapstall 

og energiforsyning. I tillegg til dette er det stilt krav til lekkasjetall, kuldebroverdi, ventilasjon og 

U-verdi for vindu og dører. Det er ikke stilt krav til U-verdi i tak, vegger og gulv. Verdier for disse 

parameterne er derfor bare retningslinjer for å oppfylle krav til oppvarming og varmetapstall. 

  

 Verdi 

Lekkasjetall/luftskifte 0,6 oms/t 

Gjennomsnittlig U-verdi dører og vindu ≤ 0,8 W/m²K 

U-verdi vegger ≤ 0,10 – 0,12 W/m²K 

U-verdi tak ≤ 0,08 - 0,09 

U-verdi gulv ≤ 0,08 

Totalt oppvarmingsbehov ≤ 15 kWh/m² (klima- og størrelsesavhengig) 

Dimensjonerende oppvarmingseffekt ≤ 10 W/m² 

Andel energi fra fornybare kilder 60,00% 

Normalisert kuldebroverdi ≤ 0,03 W/m²K 

Lekkasjetall ved 50 Pa trykkdifferanse  ≤ 0,60 (h-1)(luftvekslinger per time) 

SFP-faktor (spesifikk vifteeffekt for 

ventilasjonsanlegg) 

≤ 1,5 kW/(m³/s) 

Temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner 0,80 

Tabell 2: Krav til passivhus [11] [12] [13] 

!
3.3-TEK-10--

TEK10 er den gjeldende forskriften om tekniske krav til byggverk i Norge. Denne skal sikre at alle 

tiltak planlegges, prosjekteres og utføres med hensyn på god visuell kvalitet og universell 

utforming. Tiltaket må også oppfylle tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi. Krav til 

ulike parametere i TEK10 er ført opp i tabell 3. Det må alltid tas hensyn til TEK10, også under om- 

og påbygging. Forskriften er en minimumsforskrift, og det burde derfor oppfylles med god margin. 

I likhet med passivhus tar TEK10 for seg den norske standarden; NS 3700 (Kriterier for passivhus 

og lavenergihus - Boligbygninger). Andre standarder er blant annet NS 3031 (Beregning av 

bygningers energiytelse – Metode og data) og NS 3940 (Areal- og volumberegning av bygninger). 

[14] 
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Energikravene i TEK10 består av følgende;  

– Generelle energikrav til bygninger og krav til energieffektivitet ved energitiltak 

(Byggdetaljblad 471.018). 

– Omfordeling av varmetap ved avvik fra krav til energitiltak (Byggdetaljblad 471.023).  

– Krav til energieffektivitet ved energirammer (Byggdetaljblad 471.024).  

– Energikrav til boligbygninger med laftede yttervegger og fritidsboliger (Byggdetaljblad 

471.025) [14] 

 

1. juli 2010 kom det en innskjerping av regelverket, og det kom i februar ut et høringsforslag til en 

ny innskjerping i form av TEK15. Videre vil det komme nye innskjerpinger i 2020. I 2020 er målet 

at det skal være innført krav til NNE-bygninger (Nesten nullenergibygninger). [15] 

 

 Verdi 

Lekkasjetall/luftskifte ≤  2,5 (luftvekslinger per time) 

U-verdi glass/vinduer/dører ≤ 1,20 W/(m²K) 

U-verdi vegger ≤ 0,18 W/(m²K) 

U-verdi tak ≤ 0,13 W/(m²K) 

U-verdi gulv ≤ 0,15 W/(m²K) 

Normalisert kuldebroverdi ≤ 0,03 W/(m²K) 

SFP (Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg) ≤ 2,5kW/(m³/s) 

Andel energi fra fornybare kilder 40,00% 

Andel vindusareal (energitiltaksmodellen) < 20% 

Temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner 0,70 

Tabell 3: Krav i TEK10 [14][16] 

 

3.4-TEK15-

I februar 2015 kom det ut høringsforslag for de nye byggeforskriftene, TEK15. Her foreslår KMD, 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, å fjerne energitiltaksmodellen som man finner i 

TEK10, samt stramme inn kravene til energirammemodellen, deriblant for isolering og tetthet. Se 

tabell 4. Det er videre foreslått at alle småhus må ha tilgang til skorstein, og det blir forbud mot 

fossil oppvarming i bygg. Større bygg må ha mer energifleksible systemer. Høringsfristen er 

18.mai. [17] 



!

17!

 Verdi 
Lekkasjetall/luftskifte ≤  0,6 (luftvekslinger per time) 

U-verdi glass/vindu/dører ≤ 0,8 W/(m²K) 

U-verdi vegger ≤ 0,18 W/(m²K) 

U-verdi tak ≤ 0,13 W/(m²K) 

U-verdi gulv ≤ 0,10 W/(m²K) 
Normalisert kuldebroverdi ≤ 0,03 W/(m²K) 
SFP ≤ 1,5 kW/(m³/s) 
Temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner 0,8 
Tabell 4: Krav i TEK15 [17] 

 

I tillegg til de foreslåtte kravene plottet i tabell 4 har det også kommet forslag til ytterligere 

endringer; Krav for energibehov til belysning for kontorbygg er 4 W/m². Krav til behovsstyring av 

ventilasjon i næringsbygg er 80 % av nåværende verdi i NS 3031. Maksimumskrav til kjøling i 

yrkesbygg på 10 kWh/(m²år). En annen stor endring er forbudet mot fossile brensler som  

myndighetene har foreslått. Tidligere har boliger og fritidsbygninger med laftede yttervegger hatt 

unntak fra energireglene, men nå foreslår DiBK å skjerpe denne unntaksregelen og mener at nye 

boliger ikke skal bygges med uisolert laft og er nødt til å følge samme energikrav som småhus. Her 

vil U-verdiene strammes inn noe. [18] 

 

3.5-UDverdi-

For å vurdere varmetap i bygg beregner man varmegjennomgangskoeffisienter også kalt U-verdier. 

Denne verdien er et standardisert mål som viser varmegjennomtrengingen til en 

bygningskomponent. Hvert materiale i bygningskomponenter har ulike varmemotstander (R) som 

forteller hvor stor motstand komponenten har mot varmegjennomgang. Denne er avhengig av 

varmekonduktiviteten (λ) og tykkelsen (d) til materialene. Ut ifra varmemotstandene til alle 

materialene i en konstruksjon kan man bestemme U-verdien til hele konstruksjonen. U-verdiene til 

bygningskomponentene vil variere ganske mye, og vinduene er komponenter som ofte har høyest 

verdi, altså størst varmetap. Komponentene med bedre isolasjon vil ha mindre varmetap. [1] 

 

R = d / λ [m²K/W] 

U = 1/ (Rsi + Rt + Rse) [W/m²K] 

Rt = R for hvert materialsjikt = (d1 / λ1) + (d2 / λ2) + ... + (dn / λn) [m²K/W] [1] 
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3.6-Kuldebroverdi-

Bygningsskallets funksjon er blant annet å holde innemiljøet skilt fra utemiljøet. Enkelte steder i 

skallet vil være mer utsatt for varmetap, og disse områdene kalles kuldebroer. Disse områdene er 

spesielt utsatt for luftgjennomtrenging fra utemiljøet. En kuldebroverdi er et standardisert mål på 

varmetap og måles i watt per grad, W/K. Forskjellige materialer har ulike varmemotstander, ulike 

konstruksjoner vil derfor ha ulik innvirkning på kuldebroverdiene. Et eksempel er en geometrisk 

kuldebro som oppstår i møtepunkter mellom konstruksjonsdeler hvor det er forskjell mellom arealet 

på innvendige og utvendige overflater, for eksempel der vegg møter gulv eller tak. Den normaliserte 

kuldebroverdien er en verdi for hele bygget, og er summen av varmetapet fra alle kuldebroene 

dividert med oppvarmet bruksareal. [1] 

 

Ψ''' = (Σk Ψk * lk +  Σj Xj ) / Afl [W/m²K] 

 

Hvor Ψk er kuldebroverdi (lineær gjennomgangskoeffisient)   

lk er lengden på lineær kuldebro k (m) 

Afl er oppvarmet del av bruksareal (BRA). Bruksarealet er lik bruttoarealet minus arealet av 

yttervegger, se NS 3940 

Xj er kuldebroverdi for tredimensjonale kuldebroer. [1] 

 

3.7-Lufttetthet-

For å oppnå et godt inneklima i bygg er det nødvendig med god lufttetthet. Dette oppnås ved at det 

ikke lekker luft verken fra innsiden og ut eller fra utsiden og inn. Dette vurderes ved lekkasjetall, 

n50 som angir antall luftvekslinger ved 50 Pa trykkforskjell mellom inne og ute.  

 

N50 = V50 / V (h-1) hvor  

 

V50 er samlet lekkasjeluftmengde (m³\h) ved 50 Pa. 

V er innvendig volum (m³). Innvendig volum er det samme som oppvarmet volum i NS 3031. [1] 

-
!
!
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4-Storhilderen-

!
Storhilderen er et prosjekt som har blitt bygget på Sotra i samarbeid med Høgskolen i Bergen. 

Tegning og planlegging har blitt utført av Rambøll. Vedlagt ligger plantegninger, samt snitt og 

fasadetegninger for bygget. Se figur 2. Detaljerte plantegninger ligger vedlagt i vedlegg 1. Her 

illustreres det også hvilke konstruksjoner som er brukt hvor. 

 
Figur 2: Plan-, snitt- og fasadetegninger [19] 

 

4.1-Bygningskomponenter-

Løsningene av komponentene i bygget er helt avgjørende for byggets varmetap og inneluftens 

kvalitet. Valg av konstruksjoner i bygningsskallet vil ha en stor betydning for energibehovet bygget 

vil ha. Privat økonomi spiller en stor rolle i valg av bygningstekniske komponenter. Energieffektive 

løsninger er kostbart, særlig når det kommer til materialer og konstruksjoner. Dette er en årsak til at 

enkelte har en skeptisk holdning til passivhus og energieffektive bygg. Bruk av bygget og kunnskap 

om energieffektive bygg vil ha en avgjørende rolle i hvordan forbrukerne opplever bygget. [1][20] 

!
!
!
!
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4.2-Yttervegg-

Som oftest er ytterveggen den bygningskomponenten med størst overflateareal, og har derfor størst 

betydning for energibehovet. I Storhilderen er det brukt fem ulike yttervegg konstruksjoner. Disse 

konstruksjonene er bygd opp på ulike måter og vil dermed ha ulik tykkelse, U-verdi og andre 

egenskaper. De ulike typene er kalt YV1, YV2, YV3, YV4 og YV5. Figur 3 forklarer hva de ulike 

sjiktene i veggkonstruksjonene består av. YV er her yttervegger, mens IV er innvendige vegger. 

Forskjellen mellom de ulike typene yttervegg som er brukt i den delen av bygget vi tar hensyn til 

(YV1, YV2 og YV4) er hovedsakelig utlekting og kledning. Dette vil ikke utgjøre betydelig 

endring i U-verdien for de ulike veggtypene. [1] Retningslinjene for yttervegger i TEK10 er 250 

mm mineralull, mens passivhus standard er 300-400 mm. [21] 

 

 
Figur 3: Illustrasjon av yttervegger. [19] 
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4.3-Tak-

Bygget har pulttak med takflaten vendt mot nord. Konstruksjonen er oppbygd som vist i figur 4. 

Retningslinjene for tak er i følge TEK 10 er 350 mm mineralull. For passivhus er det 450–550 mm.  

 

  
Figur 4: Illustrasjon av takkonstruksjon [19] 

 

4.4-Gulv-

For gulv i energieffektive bygg som Storhilderen er det nødvendig med økt isolasjonsmengde mot 

grunnen for å redusere varmetapet. Retningslinjen til TEK10 er 200 mm ekspandert polystyren. For 

passivhus rådes det å bruke 300-350 mm ekspandert polystyren. På Storhilderen er det brukt RU 

600 Jackon ringmur på 256 mm, med isolasjonstykkelse utvendig/innvendig 50 mm. 

Kuldebroverdien til ringmuren er 0,04 W/mK. Grunnmuren er 300 mm tykk.[1][22][23] 

 

Radonstråling er en forutsetning for et godt inneklima, og det er derfor pålagt å ha en duk som 

beskytter mot dette og hindrer høyt inntak av radon i inneluften. I TEK 10 er det forskriftskrav om 

at bygninger beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen, i form av radonmembran 

og/eller radonbrønn. [22] [24] 

 

4.5-Vinduer--

Vinduer har stor påvirkning på varmetap siden de har høyere varmegjennomgang enn vegger, tak 

og gulv. I forhold til inneklima er det også viktig at man tar hensyn til lysinnslipp og 

luftingsmuligheter når man bestemmer størrelse og orientering. Retningslinjer for TEK10 er vinduer 

med isolert karm, to-lags energirute med argon i hulrom. Et annet alternativ er vanlig karm med 

trelags energirute og argon i hulrom. Krav for total U-verdi for vindu og karm er mindre enn 

1,2W/(m²K). For passivhus rådes det å bruke vinduer med isolert karm og ramme, trelags energirute 

med argon i hulrom, og krav til total U-verdi skal være mindre enn 0,8 W/(m²K). [1] [21] 
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Storhilderen har totalt 17 vinduer, som alle er levert av Energate. Energate leverer ideelle produkter 

for miljøvennlige bygninger. Vinduene er av to typer, 1202+ og 1042+.Vinduene av type 1202+ 

består av tre og aluminium, mens 1042+ kun er av tre. Tre har en god varmeisolasjon og aluminium 

har en god værbestandighet og beskytter treet svært godt. Begge typene har trelags glass.  

Det er to ulike U-verdier for glass og ramme, vinduets totale U-verdi er derfor avhengig av andel 

karm i forhold til andel glassareal. Bygget består av vinduer med både åpningskarm og fast karm. 

[25] [26] 

 

Vinduer har en solfaktor kalt G-verdi, en verdi for vinduets egenskaper til å slippe inn solvarme. I 

dag er det vanlig å ha en G-verdi på 0,5 hvor omkring 50% av solvarmen som treffer glasset trenger 

gjennom. I miljøvennlige bygg som Storhilderen er det svært positivt å ivareta fullt utnyttet 

solenergi, så de beste glassene har derfor lave U-verdier og høye G-verdier. I passivhus er det fare  

for overoppheting, vinduenes plassering i ulike rom er derfor svært viktig. [1] 
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5-Utstyr/programmer-
!
5.1-SIMIEN-

SIMIEN er en teknisk programvare hvor man kan simulere energiforbruket til bygninger og 

evaluere dette mot ulike byggeforskrifter og energimerkinger. Dette kan brukes som hjelpemiddel 

for å blant annet dimensjonere oppvarmingsanlegg og kontrollere inneklima. [27]  

 

Programmet gir brukerne mulighet til å simulere for vinter- og sommerforhold, årssimuleringer, 

samt beregne lønnsomheten av ulike tiltak i bygget. Energibesparelse og reduksjon i 

klimagassutslipp ved ulike tiltak kan også beregnes. [27]  

 

For å utføre beregninger i SIMIEN må man plotte inn arealer og U-verdier for aktuelle 

komponenter, samt oppgi informasjon om tomt, orientering, byggematerialer, solskjerming og 

andre viktige faktorer som vil påvirke energiforbruket til bygget. [27]  

-

5.2-PTC-Mathcad-

PTC Mathcad er en matematisk programvare som gir brukeren muligheten til å regne ut og 

analysere tekniske beregninger. Programvaren er enkel å bruke og er et godt hjelpemiddel for 

ingeniører. [28] 

 

I programmet kan man løse alt fra enkle regnestykker til krevende funksjoner. Programmet lar en 

også lage grafer og tabeller, samt legge til egne kommentarer.  
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6-Beregninger--

!
Vi startet med å beregne verdier for areal av bygningsskall, vindu, dører, etc. Samt volum og andre 

nødvendige verdier for å gjennomføre simuleringene. Alle beregningene ble senere gjort i Mathcad 

og ligger vedlagt i vedlegg 2.  Antagelser som er gjort og beregningsmetoder blir forklart videre i 

dette kapittelet. 

 

Bygget blir varmet opp ved hjelp av elektrisitet og luft-til-vann-varmepumpe. Dette anlegget er lite 

og kompakt og inkluderer ventilasjon med varmegjenvinning og oppvarming av varmtvann i 

boligen. [1] Vi antar her at det elektriske systemet i bygget har en systemvirkningsgrad på 0,90, 

gjennomsnittlig kjølefaktor på 2,5 og standard CO2-utslipp og energipris i SIMIEN. Elektrisiteten 

vil dekke 10% av energibehovet til oppvarming og tappevann. For varmepumpeanlegget antar vi at 

systemvirkningsgraden er 2,20 og gjennomsnittlig kjølefaktor 2,5. Denne vil dekke 90% av 

energibehovet til romoppvarming og tappevann. Disse antagelsene er basert på krav i NS 3700 og 

antatte verdier i tidligere simuleringer. 

 

6.1-Hele-bygget-

6.1.1$Gjennomføring$

Først ble oppvarmet gulvareal beregnet ved hjelp av innvendige mål på gulvet. Målene for kortside 

og langside ble ganget sammen for å finne det fullstendige arealet. Dette ga et resultat som stemte 

veldig bra overens med det arealet som var beregnet fra tidligere simulering.  

 

Deretter ble oppvarmet luftvolum i bygget funnet ved å gange oppvarmet gulvareal med høydene i 

etasjene. Det var her viktig å ikke inkludere etasjeskiller, gulv og tak i dette volumet. For skråtaket 

ble volumet beregnet ved å bruke gulvarealet i andre etasje ganget med differansen mellom den 

største og minste høyden. Deretter ble gulvarealet ganget med den minste høyden, og addert med 

volumet til trekanten. For totalt volum ble volum for etasjeskiller i trappeoppgang lagt sammen med 

volum i kjeller og hovedetasje. 

 

For å finne den normaliserte kuldebroverdien til bygget ble det satt opp et kuldebroregnskap, som 

vist i figur 5. Vi fikk her en normalisert kuldebroverdi på 0,034 som er innenfor kravet. Det ble her 

beregnet kuldebroverdier for hjørner, overgang mellom vegg og tak, overgang mellom gulv og 

vegg, etasjeskiller og vindu/dører. Kuldebroverdier for ulike materialer og konstruksjoner ble 

hentet fra byggdetaljblad på byggforsk.no. For å forenkle beregningene ble det her antatt at 
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overgang mellom yttervegg og tak vil ha samme kuldebroverdi som hjørner mellom yttervegger. 

Denne verdien vil vanligvis være noe mindre enn kuldebroverdier for hjørner, så antagelsene er på 

den sikre siden. [11][29][30][31] 

 

Detalj Lengde Antall Total lengde Kuldebro Varmetap Anmerkning/ 

henvisning 

 (m)  (m) (W/m²K) (W/K)  

Utadgående 

hjørne sør 

6,3 2 12,6 0,034 0,428 Byggdetaljblad 

472711 

Utadgående 

hjørne nord 

4,8 2 9,6 0,034 0,326 Byggdetaljblad 

472711 

Etasjeskiller 31,1 1 31,1 0,004 1,244 Byggdetaljblad 

472301 

Ringmur 31,1 1 31,1 0,040 1,244 Jackon 

Tak/vegg (øst, 

vest) 

7,1 2 14,2 0,034 0,483 Antar flatt tak og 

bruker samme verdi 

som utadgående 

hjørner 

Tak/vegg 

(nord, sør) 

8,4 2 16,8 0,034 0,571 Antar flatt tak og 

bruker samme verdi 

som utadgående 

hjørner 

Vindu/dører 92,74 1 92,74 0,010 0,927 Byggdetaljblad 

471015 

Sum     4,1  

Oppvarmet 

BRA: 

119,86 

Normalisert 

kuldebroverdi 

(W/m²K) 

0,034 
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Tabell 5: Kuldebroregnskap 

 

Lekkasjetallet ble antatt å være 0,6 oms/t, da dette er minimumskravet til lekkasjetall i passivhus. 

Bygget har moderat solskjerming på grunn av bygg/vegetasjon. På den aktuelle tomten har bygget 

flere vindutsatte fasader. Vi antar videre at bygget er lett møblert og er i drift alle dager. For 

oppsummert resultat se tabell 6. 

 

6.1.2$Resultat$
 Verdi/Mål 

Lekkasjetall 0,6 oms/t 

Oppvarmet gulvareal 118,5 m2 

Oppvarmet luftrom 321,9 m3 

Normalisert kuldebroverdi 0,03 W/m2K 

Tabell 6: Tall for hele bygget 

 

6.2-Yttervegg-

6.2.1$Gjennomføring$$

Fant areal av yttervegg og U-verdi til de ulike veggtypene, se tabell 7. Ved beregning av U-verdi 

blir det tatt utgangspunkt i YV1, som nevnt tidliger. Verdier for ulike materialer og konstruksjoner 

er hentet fra byggdetaljblad på byggforsk sine sider, samt produktbeskrivelser fra leverandører sine 

nettsider. [32][33][34][35] For detaljert beregning av U-verdi, se vedlegg 4. Får U-verdi 0,129 som 

avrundes til 0,13. Det blir her sett bort i fra bod, da dette utgjør en liten del av ytterveggarealet. Går 

ut fra at verdi for dampsperre er verdien for plastfolie i eksempelet på byggforsk. [33] Det 

innvendige sjiktet i ytterveggene er 13 mm gipsplater, dette blir derfor valgt som materiale for 

varmelagring i innvendig sjikt i SIMIEN. Plottet så verdier for yttervegg for de ulike 

himmelretningene og la samtidig inn aktuell horisont i de ulike retningene.  
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!
6.2.2$Resultat$

Yttervegg Areal inkludert 

vinduer 

U-verdi Utvendig 

absorpsjonskoeffisient 

 (m2) (W/m2K)  

Sør 1. etasje 22 0,13 0,8 

Sør 2. etasje 31,7 0,13 0,8 

Øst 1. etasje 18,6 0,13 0,8 

Øst 2. etasje 21,7 0,13 0,8 

Nord 1. etasje 22 0,13 0,8 

Nord 2. etasje 19,5 0,13 0,8 

Vest 1. etasje 18,6 0,13 0,8 

Vest 2. etasje 21,7 0,13 0,8 

Tabell 7: Yttervegg 

 

6.3-Vindu/dører-

6.3.1$Gjennomføring$

Lokaliserte de forskjellige typene vinduer i bygget. Beregnet U-verdi for både vindu og 

karm/ramme for begge vindustypene. Fant også høyde og bredde for både vindu og karm/ramme for 

hvert enkelt vindu. Størrelsen på vinduene ble funnet ved hjelp av ordrebeskrivelsen fra Energate, 

mens høyde/bredde for karm og ramme ble funnet ved å måle på tegninger fra vindusleverandør, og 

beregnet ved hjelp av målestokk fra andre mål på tegningen. Tegninger og målepunkt er vist i 

vedlegg 5. For karm/ramme er kuldebroverdi for randsonen angitt i detaljblad hos Energate. For 

terrassedør antar vi samme verdier som for vindu med åpningskarm, også lik høyde på 

karm/ramme. Ytterdør antas å være av typen superisolert for å kunne tilfredsstille krav til passivhus. 

[36]  

 

Ved beregning av varmetap og varmetilskudd gjennom vinduer er det her viktig å ta høyde for 

solskjerming og solfaktor for de ulike vinduene, samtidig som bygningsutspring også vil bidra til 

solskjerming. Det blir her antatt at bygget har fast solskjerming og at det er brukt to-lags vinduer, 

det finnes ikke bygningsutspring som vil ha stor påvirkning på resultatet, så dette blir sett bort ifra. 
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Disse antagelsene er konstante og gjelder for alle vinduer. Det er derfor ikke illustrert i vedlegg for 

hvert vindu. U-verdien for vinduer, samt karm/ramme er hentet fra produktbeskrivelse på Energate 

sine nettsider. [36] Se oversikt over vinduer og dører i tabell 8 og tabell 9. 

 

6.3.2$Resultat$
Vindu Antall 

like 

Plassering Karm Bredde 

(Inkl 

karm og 

ramme) 

Høyde 

(Inkl 

karm og 

ramme) 

Bredde 

karm/ 

ramme 

Areal U-verdi 

rute 

U-verdi 

karm/ 

ramme 

Kuldebro

verdi 

randsone 

    (m) (m) (m) (m2) (W/m2K) (W/m2K) (W/mK) 

V-01 1 Sør 

2. etasje 

Åpnings 

karm 

3,59 2,55 0,103 9,16 0,5 0,63 0,03 

V-02 2 Sør 

1. etasje 

2. etasje 

Åpnings 

karm 

0,79 1,49 0,103 1,18 0,5 0,63 0,03 

V-04 2 Sør 

1. etasje 

2. etasje 

Fast karm 1,09 0,49 0,052 0,53 0,5 0,62 0,03 

V-05 1 Øst 

2. etasje 

Fast karm 2,39 0,39 0,052 0,93 0,5 0,62 0,03 

V-06 2 Øst 

2. etasje 

Nord 

1. etasje 

Åpnings 

karm 

0,59 1,19 0,103 0,7 0,5 0,63 0,03 

V-07 2 Nord 

1. etasje 

2. etasje 

Åpnings 

karm 

0,49 1,19 0,103 0,58 0,5 0,63 0,03 

V-08 1 Nord 

1. og 2. 

etasje 

Fast karm 0,59 1,59 0,052 0,94 0,5 0,62 0,03 

V-09 2 Vest 

1. etasje 

2. etasje 

Fast karm 0,69 2,09 0,052 1,4 0,5 0,62 0,03 

V-10 1 Sør 

1. etasje 

Åpnings 

karm 

3,59 0,59 0,103 2,12 0,5 0,63 0,03 

V- dør 1 Øst 

1. etasje 

Fast karm 0,3 2,1 0,052 0,63 0,5 0,62 0,03 

Tabell 8: Vinduer 

 

Målte bredde av karm/ramme ut ifra vedlegg 5, detaljbilde av Energate åpningsvindu. Brukte 

målestokk og målte med linjal.  
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Dør  Antall 

like 
Plassering Bredde 

(Inkl 

karm og 

ramme) 

Høyde 
(Inkl 

karm og 

ramme) 

Bredde 

karm/ 
ramme 

Høyde 

karm/ 
ramme 

Areal U-verdi  
rute 

U-verdi 

karm/ 
ramme 

Kuldebroverdi 

randsone  

   (m) (m) (m) (m) (m²) (W/m²K) (W/m²K) (W/mK) 

Ytterdør 1 Øst 
1. etasje 

0,99 2,1 0,02 0,02 2,08    

Terassedør 2 Vest 
1. etasje  
2. etasje 

1,59 2,1 0,02 0,103 3,34 0,5 0,63 0,03 

Tabell 9: Dører 

 

6.4-Vinduslufting-

6.4.1$Gjennomføring$

Det ble videre antatt at vinduslufting kun blir gjort gjennom et kjøkkenvindu og terrassedør i 

hovedetasje mellom mai og september. Se tabell 10. Her ble åpningsarealet for de to lufteåpningene 

beregnet og luftfrekvens antatt ut ifra gjennomsnittlig vær og klima i de aktuelle månedene. I 

leveringsbeskrivelsen består terrassedør av dør og vindu på siden. Bare døren blir åpnet for lufting, 

denne blir antatt å være 1 meter bred. Det blir også antatt at lufting gjennom begge åpninger skjer 

mellom klokken 07.00 og 18.00 hver dag innen det aktuelle tidsrommet. Gjennom terrassedør blir 

det tatt utgangspunkt i en luftfrekvens på 10% i mai og september og 30% i sommermånedene, 

mens gjennom kjøkkenvindu blir luftfrekvensen noe høyere på grunn av matlaging, 20% i mai og 

september og 50% i sommermånedene. På kjøkken er det i tillegg antatt litt lufting i mars og april, 

henholdsvis 5% og 10%. 

 

6.4.2$Resultat$
Hvor Åpningsareal Åpningshøyde 

 (m2) (m) 

Terrassedør 2,1 2,1 

Kjøkken 1,18 1,49 

Tabell 10: Vinduslufting 
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6.5-Tak-

6.5.1$Gjennomføring$$

Taket på Storhilderen er et pulttak med nordvendt flate. Det ble her beregnet fullstendig takareal og 

takvinkel ved bruk av innvendige mål. For å beregne U-verdien for konstruksjonen ble det antatt at 

treandelen for I-profilene er omtrent lik 36 mm stender, noe som gir veggen en treandel på 6%. Her 

ble det også antatt at isolasjonen er den samme som i veggkonstruksjonen.[34][37] Se vedlegg 4 for 

fullstendig beregning. På grunn av lufting i både vegg- og takkonstruksjon er det ikke vesentlig å ta 

høyde for varmeabsorpsjon selv om taket er solutsatt. Utvendig absorpsjonskoeffisient blir dermed 

ikke tatt høyde for i SIMIEN. Det innvendige sjiktet i takkonstruksjonen er 13 mm gipsplater, så 

dette materialet blir valgt for å beregne varmelagringen i dette sjiktet i SIMIEN. Ser her bort fra 

horisont da dette ikke utgjør en betydelig faktor. Se tabell 11 under for verdier. 

 

6.5.2$Resultat$

Tak nord: 

 Verdi/Mål 

U-verdi 0,07 W/m²K 

Utvendig absorpsjonskoeffisient 0,8 

Totalt takareal  60,7 m² 

Takvinkel 10,8 

Tabell 11: Tak nord 

 

6.6-Gulv-

6.6.1$Gjennomføring$

Gulvkonstruksjonen i bygget består av en 80 mm betongplate og 300 mm EPS/Steinull. 

Grunnforholdene på tomten er fjell, og gulvkonstruksjonen ligger på grunnen. For varmelagring i 

innvendig sjikt ble det her antatt å være et standard akkumulerende sjikt. Beregnet så totalt 

gulvareal mot grunnen ved å bruke innvendige mål, samt tykkelsen på grunnmuren og utvendig 

omkrets. U-verdien ble beregnet ved å finne U-verdien for de homogene sjiktene i konstruksjonen, 

samt innvendig og utvendig varmegjennomgang, se vedlegg 7. Grunnforhold, ringmur og 

arealfordeling ble ikke tatt hensyn til i disse beregningene for U-verdi da SIMIEN beregner dette 

automatisk. Det ble heller ikke tatt hensyn til kantisolasjon og uoppvarmet sone. 
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Varmekonduktiviteten til de ulike materialene i konstruksjonen ble hentet fra byggdetaljblad, samt 

hjemmesidene til sundolitt.no. Se verdiene i tabell 12. [1] [22] [38] [39] 

6.6.2$Resultat$
 Verdi/Mål 

Totalt gulvareal 59,7 m² 

Tykkelse grunnmur 0,3 m 

Utvendig omkrets 31 m 

Konstruksjon/U-verdi 

Betongplate 80-120 mm 

400 mm EPS/Steinull (kl 37) 

0,106 W/m²K 

Tabell 12: Gulv 

 

6.7-Ventilasjon,-internlast-og-oppvarming.-

6.7.1$Gjennomføring$

Beregnet og gjorde antagelser for verdier vedrørende ventilasjon, intern last og oppvarming. Se 

tabell 13, tabell 14 og tabell 15. For beregning i SIMIEN ble det her brukt verdier som er krav i de 

ulike standardene eller standard verdiene i SIMIEN der det ikke ble funnet spesifikke krav, da det 

mangler spesifikke data for det aktuelle bygget. [1] 

 

6.7.2$Resultat$
 Verdi/Mål 

Balansert ventilasjon Ja 

Konstant tilluft/avtrekk  1,2 

Tilluftstemperatur  19°C 

Driftstid Hele døgnet 

Varmebatteri 12 W/m² 

Vannbåret varmebatteri 30 K, 0,5 kW / (l/s) 

SFP-faktor  1,5 
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Temperatur virkningsgrad varmegjenvinner 0,80 

Tabell 13: Ventilasjon - NILAN 

 

 

 Verdi/Mål 

Belysning 

Varmetilskudd 

1,95 W/m² 

100% 

Teknisk utstyr 

Varmetilskudd 

3 W/m² 

60% 

Tappevann 3,40 W/m² 

Varmetilskudd personer 1,5 

Tabell 14: Intern last 

 

 Verdi/Mål 

Maks effekt 20 W/m² 

Konvektiv andel avgitt effekt 0,5 

Driftsstrategi 19-21°C 

Tabell 15: Oppvarming 
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7-Simulering-i-SIMIEN-

!
Startet med å laste ned SIMIEN og hente inn informasjon om bygget. Brukte så antatte og 

beregnede verdier for å gjennomføre simuleringene for de ulike standardene. 

!
7.1-Passivhus-

Gjennomførte først en prøve simulering for å gjøre oss kjent med programmet, og kontrollere 

tidligere simuleringer som har blitt gjort. Deretter ble passivhussimuleringen gjennomført etter 

beste skjønn. 

 

7.1.1$Gjennomføring$

Brukte de antatte og beregnede verdier for å gjennomføre simulering for passivhus standard. Etter at 

alle opplysninger var plottet valgte vi en simulering for passivhus og fikk opp resultat for 

energibruken til bygget. Vi valgte å simulere for hele året. Gjennomføring av plottingen er vist steg 

for steg i vedlegg 8. 

 

Kravet til totalt oppvarmingsbehov i tabell 1 gjelder boliger som er større enn 250 m2. Dette kravet 

dekker ikke Storhilderen, da dette bygget er betydelig mindre. Maksimalt oppvarmingsbehov blir 

derfor regnet ut ved hjelp av formel i figur 5. 

 

Figur 5: Beregning av maks oppvarmingsbehov [40] 
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7.1.2$Resultat$

Resultat for simuleringen for passivhus i SIMIEN kommer frem i figur 6. Vi ser her at totalt 

oppvarmingsbehov er 20,5 kWh/m2, som er større enn det generelle kravet for passivhus større enn 

250 m2 på 15 kWh/m2. Dette til tross for at minstekravene i figur 7 er oppfylt. Krav til oppvarming 

for dette aktuelle bygget er derimot 22,1 kWh/m2. Dette kommer frem fra følgende beregning:      

15 + 5,4 x ((250-A)/100) = 22,1 kWh/m2,  hvor A er arealet på det aktuelle bygget. Vi ser ut fra 

dette at bygget tilfredsstiller kravet til passivhus og bruker resultatet for totalt energibehov i 

simuleringen for videre beregninger i oppgaven. Fordeling av energien kommer frem i 

energibudsjettet i figur 8. For fullstendig resultat av simuleringen, se vedlegg 9. 

 

 

          
        Figur 6: Resultat og energiytelse 
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        Figur 7: Minstekrav til enkeltkomponenter. 

       
         Figur 8: Energibudsjett 

 

7.2-TEK10-

7.2.1$Gjennomføring$

Deretter gjennomførte vi samme simulering for bygget i TEK10 standard. Her endret vi U-verdier, 

lekkasjetall, SFP-faktor og andre verdier til kravet i TEK10 standarden, se tabell 3. Arealer og 

volum er konstant, så vi bruker samme verdier som for passivhus. Der det mangler informasjon om 

verdier har vi antatt at disse er det samme som i passivhussimuleringen eller standard verdiene i 

SIMIEN. Verdier som er plottet i programmet kommer frem i tabell og illustrasjoner av plotting i 

vedlegg 10.  

 

7.2.2$Resultat$

I TEK10 er det to ulike modeller man kan bruke for å godkjenne bygget. Disse blir kalt 

energitiltaksmodellen og energirammemodellen. Etter simulering i SIMIEN får man opp resultatet 

for begge modellene. Oppsummert resultat vises i figur 9, se vedlegg 11 for fullstendig resultat. 
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Figur 9: Resultater av evalueringen. 

 

Energitiltaksmodellen stiller krav til en serie enkelttiltak i bygget. Det er ikke nødvendig å 

gjennomføre energiberegning av bygget for å oppfylle energitiltaksmodellen. Denne modellen er 

uavhengig av byggets størrelse og form, og stiller bare krav til at enkelttiltakene er oppfylt hver for 

seg. Det kan her gjøres omfordelinger av U-verdier, kuldebroer og andre faktorer. [41]  

 

I resultatene i SIMIEN blir bygget ikke godkjent etter energitiltaksmodellen da bygget har for stor 

andel vindus- og dørareal i forhold til bruksarealet, se figur 10. Omfordelinger fører heller ikke til 

godkjenning av energitiltaksmodellen. I nybygg er det svært ofte ønsket et stort vindusareal, blant 

annet for å sikre godt lysinnslipp. Dette kommer i konflikt med energitiltaksmodellen, som i dette 

tilfellet. Det vil da være fordelaktig å bruke energirammemodellen for å godkjenne bygget. 

 



!

37!

     
Figur 10: Resultat energitiltaksmodellen 

 

Energirammemodellen stiller krav til netto oppvarmingsbehov i bygget. Det må her gjennomføres 

en energiberegning for å finne denne verdien for det aktuelle bygget. Resultatene i 

energitiltaksmodellen er avhengig av byggets form, og et bygg med enkel utforming vil derfor ha 

lettere for å oppfylle denne modellen enn bygg med mer komplisert form. Figur 11 viser resultatet 

for energirammemodellen. Man ser her at bygget med de aktuelle verdiene er godkjent i henhold til 

TEK10 standard. [41] 

    
Figur 11: Resultat energirammemodellen 

 

Uavhengig av hvilken modell som blir brukt må bygget alltid oppfylle noen minstekrav som er gitt i 

forskriftene. Disse minstekravene omhandler U-verdier for ulike bygningskomponenter, samt 
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lufttettheten og solskjermingen i bygget. Figur 12 viser resultatet av simuleringen i forhold til 

minstekrav som er angitt i SIMIEN. Man ser her at alle minstekrav er oppfylt for det aktuelle 

bygget i TEK10 standard, og simuleringen er dermed godkjent i henhold til energirammemodellen 

for TEK10. [41] Minstekravene i SIMIEN er imidlertid ikke de samme som minstekravene angitt i 

tabell 3: Krav i TEK10. 

 

   
Figur 12: Minstekrav TEK10 

 

7.3-TEK15-(høringsforslag)-

7.3.1$Gjennomføring$

Gjennomførte simuleringer for høringsforslaget til TEK15, etter samme framgangsmåte som 

tidligere beregninger. Endret her ulike parametere til verdier angitt i høringsforslaget for TEK15, 

blant annet U-verdier, lekkasjetall og SFP-faktor. Gjorde ellers samme antagelser som i TEK10 

simuleringen.  

 

Da det ikke finnes egen vurdering til TEK15 standarden i SIMIEN, valgte vi å kjøre simuleringen 

opp imot TEK10 vurderingen. Da energiforbruket er det viktige resultatet å ta med seg videre, vil 

ikke dette gjøre noe vesentlig utslag på vår beregning. 

7.3.2$Resultat$

Resultatet av evalueringen i figur 13 viser at simuleringen ikke oppfyller kravene til energitiltak. 

Dette tar vi ikke hensyn til da denne modellen er fjernet i høringsforslaget til TEK15. For 

fullstendig resultat av simuleringen, se vedlegg 12. 
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Figur 13: Resultat av evalueringen 

 

Ved å sjekke resultatet oppimot krav i høringsforslaget ser vi at minstekravene i figur 14 ville blitt 

oppfylt og vi tar derfor utgangspunkt i at simuleringen også tilfredsstiller krav i energirammen. Vi 

velger derfor å ta utgangspunkt i denne simuleringen i videre arbeid med oppgaven. Kravene i figur 

14 er verdier fra TEK10. Se tabell 4 for verdier i TEK15. 

!

!
Figur 14: Minstekrav (TEK10) 

 

Resultatet som blir viktig for videre beregninger er energiforbruket til bygget. Vi tar her 

utgangspunkt i totalt beregnet energibehov i figur 15. Resultatet blir videre evaluert i forhold til de 

andre simuleringene. 
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Figur 15: Energiramme, samlet netto energibehov 

7.4-Vurdering-av-resultat.--

Resultatene viser at Storhilderen bygget i passivhus standard vil ha et totalt netto energibehov på 

9905 kWh. Dette utgjør en vesentlig reduksjon i forhold til behovet i samme bygg bygget etter 

forskriftene i TEK10. Bygget vil da ha et behov på hele 118,5 m2 * 129,2 kWh/m2 = 15 310 kWh. 

Denne verdien er funnet ved hjelp av figur 12: Resultat energirammemodellen, og arealet er 

beregnet ved hjelp av verdiene for totalt netto energibehov i tabell 9: Energibudsjett. Disse verdiene 

og differansen mellom dem vil være sentrale videre i oppgaven.  

 

Høringsforslaget til TEK15 gir et energiforbruk på 89,7 kWh/m2. Totalt energiforbruk i bygget blir 

da 10 630 kWh. Denne verdien er beregnet på samme måte som for TEK10. Resultatet viser at 

energiforbruket for TEK15 vil være tilnærmet likt energiforbruket i passivhus. 

 

De største forskjellene ser vi innen romoppvarming og ventilasjonsvarme. I tillegg til dette er det en 

liten forskjell i forbruket til vifter. Øvrige verdier, deriblant tappevann, belysning og teknisk utstyr, 

er de samme for de to ulike standardene. Dette resultatet viser at man kan spare mye energi ved å 

bygge hus som er tettere og krever mindre oppvarming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-Alternative-konstruksjonsløsninger-

 

Vi har her satt opp forslag til konstruksjonsløsninger for de ulike komponentene i bygget. Det blir 

her fokusert på yttervegger, takkonstruksjon, gulv, vinduer og ventilasjonsanlegg, da dette er 

komponenter som påvirker energiforbruket mest. Kuldebroverdier, lekkasjetall og andre parametere 

ble holdt konstant lik verdiene i TEK 10, da disse vil ha mindre innvirkning på energiforbruket og 

investeringskostnader. 
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Det ble i denne sammenheng kontaktet byggherrer for å hente priser for materialer og arbeid for 

ulike vegg- og takkonstruksjoner. Priser for vinduer og isolasjon i gulv ble stipulert ved hjelp av 

priser på leverandørers hjemmeside. Dette ble senere sammenlignet med løsningen for TEK10 og 

vurdert på bakgrunn av denne differansen.  

 

Videre ble de ulike løsningene simulert i SIMIEN for å finne reduksjon i energiforbruket som følge 

av endring av parameterne. Endringene ble her gjort i forhold til TEK10 simuleringen. Dette ble 

vurdert sammen med investeringskostnadene for de ulike løsningene, og det ble forsøkt å finne en 

optimal løsning for en eventuell ny TEK15 standard. 

 

8.1-Vinduer-

Vinduene i Storhilderen er levert fra Energate, som er en tysk produsent. Dette er spesielle vinduer 

med aluminiums beslag, og er derfor ikke sammenlignbare med vinduer fra norske produsenter. Vi 

velger derfor å ta utgangspunkt i at disse vinduene eller tilsvarende vinduer som gir samme U-verdi, 

vil koste omtrent 55 000 kroner mer enn de beste norske vinduene med U-verdi 0,7 W/m2K. Dette 

er basert på informasjon fra utbygger Hugo Nilsen. 

!
Priser for øvrige vinduer er beregnet ved hjelp av Windoornet.no. Her hentes priser fra fire ulike 

leverandører: NorDan, Uldal, Gilje og Lyssand. Ikke alle leverandørene leverer vinduer for alle U-

verdiene vi har valgt å bruke. Det blir derfor regnet gjennomsnittlig totalpris for alle vinduer, basert 

på de leverandørene som leverer de ulike typene vindu. I noen tilfeller blir ikke den aktuelle 

størrelsen levert i alle U-verdier, vi har da regnet ut en gjennomsnittlig faktor for stigning i forhold 

til TEK10, og videre brukt dette til å finne pris for de aktuelle vinduene. Alle priser for vinduer er 

inkludert moms. Se vedlegg 13 for fullstendig beregning. 

!
 

 

Løsning 1: 

Vinduer med U-verdi 1,2 W/m2K, som tilfredsstiller krav i TEK10. Vinduene blir levert fra 

NorDan, Gilje og Lyssand. Gjennomsnittlig pris fra leverandørene er 57 549 kroner, inkludert 

moms.  

!
Løsning 2: 

Vinduene som er brukt i Storhilderen er 1402+ og 1202+ fra Energate. 1042+ er vinduer av tre, 

mens 1202+ er vinduer i tre/aluminium utførelse. Vinduene har U-verdi 0,062 W/m2K og 0,063 
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W/m2K, avhengig av om det er fast karm eller åpningsvindu.  

 

Løsning 3: 

Tilfredsstiller kravet til U-verdi i høringsforslaget til TEK15 på 0,8 W/m2K. Da vi ikke fant vinduer 

hos norske leverandører som hadde ønsket U-verdi, valgte vi å ta utgangspunkt i 

investeringskostnadene for vinduer med U-verdi 0,7 W/m2K og 1,0 W/m2K og estimere pris ved 

hjelp av interpolasjon. Dette kan medføre en betydelig feilkilde. 

 

Løsning 4: 

Tre-lags super-energi glass med argongass som leveres av NorDan, Gilje og Lyssand. Vinduene har 

varmespacer og en isolerende avstandslist. U-verdien er 1,0 W/m2K. Disse blir vurdert som 

alternativ ved optimalisering av TEK15. 

 

Løsning 5: 

Vinduer med U-verdi 0,7 W/m2K. Det er bare NorDan som leverer disse vinduene, som består av 

tre-lags super-energi glass med argon-gass, varmespacer, isolert karm og isolert ramme. Disse blir 

også vurdert som alternativ til en optimal TEK15. 

 

Energiforbruket for de ulike vinduene ble simulert ved hjelp av TEK10 simuleringen vi har gjort 

tidligere. Energiforbruket i tabellen viser dermed energiforbruket i TEK10 med endring av vinduer 

til den aktuelle typen. Reduksjonen i energiforbruket er reduksjon i forhold til standard TEK10 

løsning, se figur 21 og kapittel 7.4. 

 

 

 

 

 

Type Pris totalt 

(NOK) 

Merkostnad 

i forhold til 

TEK10 

U-verdi Energiforbruk  Reduksjon i 

energiforbruk 

Løsning 1 57 549  1,2 15 310  

Løsning 2 128 532 70 983 0,63/0,62 13 545 1 765 

Løsning 3 72 026 14 477 0,8 14 078 1 232 
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Løsning 4 69 013 11 464 1,0 14 694 616 

Løsning 5 73 532 15 983 0,7 13 770 1 540 

Tabell 21: Ulike vindusløsninger 
 

 

8.2 Gulv 

I gulvkonstruksjonen velger vi å fokusere på isolasjonstykkelsen. Det blir her tatt hensyn til ekstra 

arbeid som kreves for å legge ekstra lag med isolasjon, samt materialkostnadene. 

 

Gulvløsning 1: 

Konstruksjon som oppfyller krav til U-verdi i TEK10, det vil si ulike løsninger som gir U-verdi 

0,15 W/m2K. Det kreves ulik tykkelse for de ulike typene isolasjon, vist i tabell 23.  

 

Type isolasjon λ R d  Pris per 
m² 

Gulvareal(BRA)  MVA Pris inkl 
mva 

  mm NOK m² % NOK 

Sundolitt MX 300 0,033 6,318 208,5 721,1 119,86 25 109038,8 

Sundolitt S80 0,038 6,318 240 355,2 119,86 25 53217,8 

Sundolitt C80 Climate 0,031 6,318 195,9 339,7 119,86 25 50895,6 

Tabell 23: Ulike isolasjonstyper 

 

Beregningene viser at Sundolitt C80 Climate vil være den mest lønnsomme løsningen for å oppnå 

ønsket U-verdi, man trenger da 195,9 mm isolasjon. Velger derfor å bruke 200 mm plater for 

isolering. Dette utgjør en ubetydelig økning som ikke vil påvirke U-verdien til konstruksjonen. 

 

Gulvløsning 2:  

Konstruksjon for passivhus som er antatt brukt i Storhilderen, 300 mm MX300 isolasjon fra 

Sundolitt. Dette gir U-verdi 0,106 W/m2K. Sjekket dette opp imot kostnadene ved bruk av andre 

isolasjonstyper. Se tabell 24. 

Type isolasjon λ R d  Pris per m² Gulvareal 

(BRA)  

MVA Pris inkl 

MVA 

  mm NOK m² % NOK 
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Sundolitt MX 300 0,033 9,082 300 865,2 119,86 25 129628,6 

Sundolitt S80 0,038 9,082 345,2 518,3 119,86 25 77654,3 

Sundolitt C80 Climate 0,031 9,082 282 509,5 119,86 25 76335,8 

Tabell 24: Ulike isolasjonstyper 

Tidligere beregninger i SIMIEN er basert på 300 mm Sundolitt MX300. Videre tar vi utgangspunkt 

i Sundolitt C80 Climate, da dette er en billigere løsning som vil gi samme U-verdi og energiforbruk 

i bygget. Løsning 2 må ha bare 282mm Sundolitt C80 Climate. Vi velger likevel å bruke 300 mm 

isolasjon av denne typen, da dette er enklest med utgangspunkt i platetykkelsene som Sundolitt 

leverer. Ny U-verdi blir da 0,10 W/m2K. Dette tilsvarer U-verdien som er satt som krav i 

høringsforslaget til TEK15. Vi velger derfor å videre bruke denne løsningen for både passivhus og 

høringsforslaget. 

 

 

Gulvløsning 3: 

Konstruksjon som gir U-verdi 0,08 W/m2K. Vurderes som alternativ i optimalisering av TEK15. 

 

Type isolasjon λ R d  Pris per 
m² 

Gulvareal(BRA)  MVA Pris inkl 
mva 

  mm NOK m² % NOK 

Sundolitt MX 300 0,033 12,148 400,9 1297,9 119,86 25 194457,9 

Sundolitt S80 0,038 12,148 462 710,7 119,86 25 106480,6 

Sundolitt C80 Climate 0,031 12,148 377 679,4 119,86 25 101791,1 

Tabell 25: Ulike isolasjonstyper 
 

Vurdering av investeringskostnadene for denne gulvløsningen viser at det vil være mest lønnsomt å 

bruke 377 mm av Sundolitt C80 Climate for isolering av gulv mot grunnen. Det vil her være enklest 

å bruke 400 mm isolasjon på grunn av tykkelsene som blir levert. Se tabell 25. Denne økningen vil 

ikke påvirke U-verdien, den vil fortsatt være 0,08 W/m2K. 

 

Gulvløsning 4: 

Konstruksjon som gir U-verdi 0,12 W/m2K. Vurderes som alternativ i optimalisering av TEK15. 
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Type isolasjon λ R d  Pris per 
m² 

Gulvareal(BRA)  MVA Pris inkl 
mva 

  mm NOK m² % NOK 

Sundolitt MX 300 0,033 7,981 263,4 865,2 119,86 25 129628,6 

Sundolitt S80 0,038 7,981 303,3 444,1 119,86 25 66537,3 

Sundolitt C80 Climate 0,031 7,981 247,4 424,6 119,86 25 63615,695 

Tabell 26: Ulike isolasjonstyper 

 

Velger her å bruke Sundolitt C80 Climate. Isoleringssjiktet må da være 247,4 mm for å oppnå 

ønsket U-verdi. Det blir derfor brukt totalt 250 mm isolasjon for å forenkle arbeidsprosessen. U-

verdien blir ikke endret som følge av dette. Se tabell 26. 

 

Fullstendig oversikt over priser for de valgte gulvløsningene og redusert energiforbruk som følge av 

økt isolasjonstykkelse er ført opp i tabell 27 nedenfor. 

 

Løsning Tykkelse 

isolasjon 

(mm) 

Investerings

kostnad 

Merkostnad 

i forhold til 

TEK10 

U-verdi Totalt energi 

forbruk 

(kWh) 

Reduksjon i 

energiforbruk 

(kWh) 

Løsning 1 200 50 895,6  0,15 15 310  

Løsning 2 300 76 335,8 25 440,2 0,10 15 061 249 

Løsning 3 400 101 791,1 50 895,5 0,08 14 967 343 

Løsning 4 250 63 615,70 12 720,1 0,12 15 168 142 

Tabell 27: Oversikt over priser og energiforbruk på gulvløsninger 

 

8.3 Yttervegg 

Nedenfor har vi skissert og skildret fire ulike veggkonstruksjoner, og innhentet priser på materialer 

og byggekostnader per kvadratmeter. Prisene mottok vi fra Kvadratbygg AS. Flere byggherrer ble 

kontaktet, uten respons. Prisene kan variere noe, men er godt representative for sammenligning med 

hverandre. 

 

Yttervegg løsning 1 (U-verdi = 0,18): Tradisjonell løsning med heltrestender med påforing 

(200 + 50 mm) - Endret isolasjon! 

19x148 Kebony Furu dobbelfals med midtspor. 
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23 mm utlekting 

10 mm GUX, taped m/Siga eller tilsvarende 

200 + 50 mm isolasjon Glava 38 Plate 

48x198 c/c 600 stenderverk forskjøvet 

Dampsperre, taped m/Siga eller tilsvarende 

48x48 c/c 600 utlekting 

13 mm gips/fermacell/panel 

Silikatmaling 

 

Yttervegg løsning 2 (U-verdi = 0,13): Tradisjonell løsning med heltrestender og innvendig 

påforing (250 + 75 mm). 

19x148 Kebony Furu dobbelfals med midtspor. 

23 mm utlekting 

10 mm GUX, taped m/Siga eller tilsvarende 

250 + 75 mm isolasjon Glava Extrem 33 Plate 

48x198/48 c/c 600 stenderverk forskjøvet 

Dampsperre, taped m/Siga eller tilsvarende 

48x73 c/c 600 utlekting 

13 mm gips/fermacell/panel 

Silikatmaling 

 

Yttervegg løsning 3 (U-verdi = 0,16): Tradisjonell løsning med heltrestender og innvendig 

påforing (200 + 50 mm) 

19x148 Kebony Furu dobbelfals med midtspor. 

23 mm utlekting 

10 mm GUX, taped m/Siga eller tilsvarende 

200 + 50 mm isolasjon Glava Extrem 33 Plate 

48x198 c/c 600 stenderverk forskjøvet 

Dampsperre, taped m/Siga eller tilsvarende 

48x48 c/c 600 utlekting 

13 mm gips/fermacell/panel 

Silikatmaling 

Yttervegg løsning 4 (U-verdi = 0,12): Dobbel stendervegg. 

19x148 Kebony Furu dobbelfals med midtspor. 

23 mm utlekting 
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10 mm GUX, taped m/Siga eller tilsvarende 

98x48 c/c 600 stenderverk forskjøvet. Isolert sjikt 100 mm Glava Extrem 33 Plate. 

100 mm isolasjon Glava Extrem 33 Plate 

98x48 c/c 600 stenderverk forskjøvet. Isolert sjikt 100 mm Glava Extrem 33 Plate. 

Dampsperre, taped m/Siga eller tilsvarende 

48x73 c/c 600 utlekting 

13 mm gips/fermacell/panel 

Silikatmaling 

 

De ulike løsningene for yttervegg gir ulik påvirkning på energiforbruket i bygget. Dette ble simulert 

ved å endre U-verdien for yttervegg i standard TEK10 simuleringen for alle de ulike løsningene, se 

tabell 28. Prisene i tabellen er beregnet ut ifra tall fra byggmester og inkluderer arbeidskostnader. 

Tabell 28: Ulike veggløsninger 

 

8.4-Tak-

De ulike takkonstruksjonene er skildret nedenfor, og priser per kvadratmeter er innhentet fra 

Kvadratbygg AS. Prisene inkluderer materialer, arbeid og moms. 

 

 

 

 

 

 

 

Tak løsning 1 (U-verdi = 0,13): H275 I-profiler, treandel 6%. 

Takpapp 

18 mm OSB plater 

Løsning Kostnad/ 

kvadrat

meter 

Total 

kostnad 

(uten mva) 

Total 

kostnad 

(inkl. mva) 

Merkostnad 

i forhold til 

TEK10 

U-verdi Energi 

forbruk 

(kWh) 

Redusert 

energiforbruk 

(kWh) 

Løsning 1 2 059 315 661 394 576  0,18 15 310  

Løsning 2 2 388 366 100 457 625 63 049 0,13 14 528 782 

Løsning 3 2 151 329 766 412 208 17 632 0,16 14 990 320 

Løsning 4 2 595 397 834 497 293 102 717 0,12 14 374 936 
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98x48mm lekter. Luftesjikt en retning med luftelyrer 

Wütop Trio D Plus eller tilsvarende undertak/vindsperre 

H275 I-profiler c/c 600 - Isolert Glava Extrem 33 Plate 

Siga eller lignende diff. sperre med tapede skjøter 

48x48mm utlekting 

2x13mm gipsplater 

Silikatmaling 

 

Evt H300 I-profiler med Glava 38 Plate isolasjon. 

 

Tak løsning 2 (U-verdi = 0,07): H500 I-profiler, treandel 6%. 

Takpapp 

18 mm OSB plater 

98x48mm lekter. Luftesjikt en retning med luftelyrer 

Wütop Trio D Plus eller tilsvarende undertak/vindsperre 

SJ90 H500 I-profiler c/c 600 - Isolert Glava Extrem 33 Plate 

Siga eller lignende diff. sperre med tapede skjøter 

48x48mm utlekting 

2x13mm gipsplater 

Silikatmaling 

 

Tak løsning 3 (U-verdi = 0,09): Vanlige stendere, treandel 12%. 

Takpapp 

18 mm OSB plater 

98x48mm lekter. Luftesjikt en retning med luftelyrer 

Wütop Trio D Plus eller tilsvarende undertak/vindsperre 

48x248/248 c/c 600 stenderverk - Isolert Glava Extrem 33 Plate 

Siga eller lignende diff. sperre med tapede skjøter 

48x48mm utlekting 

2x13mm gipsplater 

Silikatmaling 

 

Tak løsning 4 (U-verdi = 0,12): H300 I-profiler, treandel 6%. 

Takpapp 

18 mm OSB plater 
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98x48mm lekter. Luftesjikt en retning med luftelyrer 

Wütop Trio D Plus eller tilsvarende undertak/vindsperre 

H300 I-profiler c/c 600 - Isolert Glava Extrem 33 Plate 

Siga eller lignende diff. sperre med tapede skjøter 

48x48mm utlekting 

2x13mm gipsplater 

Silikatmaling 

 

I SIMIEN ble det så gjennomført ny TEK10 simulering, der U-verdien til takkonstruksjonene ble 

endret på for de ulike løsningene. Energiforbruket er ført inn i tabell 29 sammen med 

investeringskostnadene. 

 
Løsning Kostnad/ 

kvadrat

meter 

Total 

kostnad 

(uten mva) 

Total 

kostnad 

(inkl. mva) 

Merkostnad 

i forhold til 

TEK10 

U-verdi Energi 

forbruk 

(kWh) 

Redusert 

energiforbruk 

(kWh) 

Løsning 1 2 435 147 804 184 755  0,13 15 310  

Løsning 2 3 387 205 591 256 989 72 234 0,07 14 919 391 

Løsning 3 2 902 176 151 220 189 35 434 0,09 15 050 260 

Løsning 4 2 696 163 647 204 559 19 804 0,12 15 239 71 

Tabell 29: Energiforbruk og investeringskostnader på veggløsninger 

 

8.5-Ventilasjon-

I passivhus er det stilt strenge krav til ventilasjonsanlegg i bygget. Det skal her installeres balansert 

ventilasjon med varmegjenvinning. I Storhilderen er det installert et NILAN anlegg som 

tilfredsstiller disse kravene. Vi gjennomfører en ny simulering i SIMIEN med utgangspunkt i 

TEK10. Her blir bare ventilasjonsanlegget endret, for å estimere hvor mye dette vil påvirke 

energiforbruket. Prisene for anleggene er inkludert montering, og er hentet fra Hugo Nilsen. Se 

tabell 30. 
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Ventilasjons 

anlegg 

SFP-

faktor 

Virkningsgrad 

varmegjenvinner 

Investerings 

kostnad 

Merkostnad 

i forhold til 

TEK10 

Energi 

forbruk 

(kWh) 

Redusert 

energiforbruk 

(kWh) 

Normalt 

anlegg  

(TEK10) 

2,5 0,7 60 000 - 15 310 - 

NILAN 1,5 0,8 130 000 70 000 14 564 746 

Tabell 30: Investeringskostnad og energiforbruk på ventilasjonsanlegg 

-
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
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!
!
!
!
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9-Kostnadsvurderinger-

!
Videre har vi satt opp 4 nye forslag til TEK15 som vi vil vurdere. Her vil kostnader og eventuelle 

innsparinger bli tatt i betraktning for alle de ulike løsningene, inkludert TEK10, passivhus og 

høringsforslaget til TEK15.  

!
Passivhus, TEK10 og høringsforslaget til TEK15 har blitt definert tidligere i oppgaven. Vi velger 

likevel å definere standardene på nytt ved hjelp av de løsningene vi har gått gjennom i dette 

kapittelet. Dette for å skape en god oversikt for sammenligning med de andre forslagene. 

Energiforbruk for disse tre standardene har tidligere blitt simulert i SIMIEN, videre simuleres de 

nye forslagene og investeringskostnadene for alle standarder og forslag blir beregnet. Resultatet for 

netto energibehov fra alle simuleringene er ført opp i tabell 32, for fullstendig resultat se vedlegg 

18,19,20 og 21.  

 

For å sette sammen gode forslag har vi beregnet lønnsomheten i forhold til reduksjon av 

energiforbruk for de ulike konstruksjonsløsningene i kapittel 8. Det blir her tatt utgangspunkt i økte 

investeringskostnader og redusert forbruk i forhold til TEK10. Resultatet er vist i figur 16. 

 

 
Figur 16: Sammenligning av ulike løsninger 



!

52!

9.1--Nye-forslag-til-TEK15-

Nye forslag til TEK15 er satt opp i tabell 31, på bakgrunn av resultatet som kommer frem i figur 16. 

Forslag 1 består her av løsningene for ulike komponenter som gir lavest investeringskostnad i 

forhold til reduksjonen i energiforbruk. Forslag 2 er satt sammen av de løsningene med lavest U-

verdi for alle komponentene unntatt vindu, der har vi valgt å bruke de beste vinduene fra norske 

leverandører, med U-verdi 0,7 W/m2K.  

 

I høringsforslaget til TEK15 er U-verdi for yttervegg og tak holdt konstant lik kravene i TEK10, 

mens krav til ventilasjon, gulv og vinduer blir redusert. I forslag 3 har vi valgt å holde ventilasjon 

og gulv konstante, og heller redusere kravene til yttervegg, tak og vinduer. I forslag 4 er det kravene 

til gulv og vinduer som reduseres betydelig. 

 

Løsning 4 for tak konstruksjonen, H300 I-profiler, blir ikke inkludert i noen av de nye forslagene. 

Dette er på grunn av svært høye investeringskostnader i forhold til hvor lite energibehovet blir 

redusert. Tabell 31 viser U-verdiene for de ulike konstruksjonene som vi har valgt til hver løsning. 

Hvordan de ulike konstruksjonene er oppbygd for å oppnå ønsket U-verdi, samt 

investeringskostnader kommer frem i kapittel 8. For passivhus er det fremdeles verdiene fra 

Storhilderen som blir brukt, ikke kravene som er satt til standarden. 

 

 Passivhus TEK10 TEK15 Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3 Forslag 4 

Gulv 0,10 0,15 0,10 0,12 0,08 0,15 0,10 

Yttervegg 0,13 0,18 0,18 0,16 0,12 0,13 0,18 

Tak 0,07 0,13 0,13 0,09 0,07 0,09 0,13 

Vindu 0,62/0,63 1,2 0,8 0,7 0,7 1,0 0,8 

Ventilasjon NILAN Standard NILAN NILAN NILAN Standard Standard 

Tabell 31: U-verdier til de ulike forslagene 

 

!
9.2-Energiforbruk-og-strømpriser-

Vi velger å kjøre simuleringene på nytt der vi endrer alle de fire komponentene i hvert enkelt 

tilfelle. Dette gjøres for å få et mer nøyaktig energibehov som følge av alle endringene vi gjør.  
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 Energiforbruk (kWh) Redusert energiforbruk (kWh) 

Passivhus 9 905 5 405 

TEK10 15 310  

TEK15 (høringsforslag) 10 630 4 680 

Forslag 1 12 418  2 892 

Forslag 2 11 435  3 875 

Forslag 3 13 651 1 659 

Forslag 4 13 841 1 469 

Tabell 32: Redusert energiforbruk 

!
Resultatene viser at man vil bruke 15 310 kWh – 9905 kWh = 5405 kWh mindre ved å bygge 

Storhilderen som passivhus i forhold til TEK10. Se Tabell 32. Til sammenligning vil man spare 15 

310 kWh – 10 630 kWh = 4680 kWh ved å bygge i henhold til høringsforslaget til TEK15 i forhold 

til TEK10. Priser for nettleie og forbruk er hentet inn fra BKK sine nettsider, se figur 17. [42] 

 

 
Figur 17: Nettleie priser [41]  
 

Alle tilfellene vil ha et fastbeløp på 1 650 kroner. I tillegg til dette vil det komme en årlig nettleie 
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som varierer med forbruket. Det blir her brukt en tilnærmet verdi. Ved hjelp av tall fra BKK finner 

vi omtrentlig pris per kilowattime, og multipliserer dette med det aktuelle forbruket. Her bruker vi 

den verdien som ligger nærmest det aktuelle forbruket til bygget i de to tilfellene. For passivhuset, 

høringsforslaget til TEK15, forslag 1 og forslag 2 bruker vi verdien for 10 000 kWh til å stipulere 

årlig nettleie, mens vi tar utgangspunkt i verdien for 15 000 kWh for TEK10, forslag 3 og forslag 4. 

Til slutt må man også betale 34,5 øre per kilowattime man bruker. Nedenfor er det beregnet årlige 

utgifter til strøm og nettleie for passivhus, TEK10 og høringsforslaget til TEK15. Øvrige forslag er 

beregnet på samme måte. [42]   

 

9.2.1$Passivhus$

Passivhus, forbruk 9905 kWh. 

Årlig nettleie: 5100 kr / 10 000 kWh = 0,51 kr/kWh 

    0,51 kr/kWh * 9905 kWh = 5052 kr 

 

Forbruk: 0,345 kr/kWh * 9905 kWh = 3417 kr 

 

   Fastbeløp  1 650 kr 

+ Årlig nettleie  5 052 kr 

+ Forbruk  3 417 kr 

= Totalt  10 119 kr 

 

9.2.2$TEK10$

TEK10, forbruk 15 310 kWh. 

Årlig nettleie: 6825 kr / 15 000 kWh = 0,46 kr/kWh 

  0,46 kr/kWh * 15 310 kWh = 7043 kr 

 

Forbruk: 0,345 kr/kWh * 15 310 kWh = 5 282 kr 

 

   Fastbeløp  1 650 kr 

+ Årlig nettleie 7 043 kr 

+ Forbruk  5 282 kr 

= Totalt  13 975 kr 

!
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$

!
9.2.3$TEK15$(høringsforslag)$

Høringsforslag TEK15, forbruk 10 630 kWh. 

Årlig nettleie: 5100 kr / 10 000 kWh = 0,51 kr/kWh 

  0,51 kr/kWh * 10 630 kWh = 5421 kr 

 

Forbruk: 0,345 kr/kWh * 10 630 kWh = 3 667 kr 

 

   Fastbeløp  1 650 kr 

+ Årlig nettleie 5 421 kr 

+ Forbruk  3 667 kr 

= Totalt  10 738 kr 

 

Dette viser at man ha en innsparing på 13 975 kr – 10 119 kr = 3 856 kr per år ved å bygge 

passivhus fremfor TEK10 på grunn av redusert energibehov. Tilsvarende verdi for TEK15 i forhold 

til TEK10 blir 13 975 kr – 10 738 kr = 3 237 kr. Det er lite å spare på å bygge passivhus i forhold til 

TEK15 etter høringsforslagets krav. Energikostnadene blir her redusert med bare 619 kr per år. 

Videre blir disse resultatene sett i forhold til investeringskostnadene for de ulike byggene. 

 

9.2.4$Andre$forslag$

Tabellen viser sparte kostnader som følge av redusert energiforbruk i forhold til TEK10 standard, 

både for passivhus, høringsforslaget til TEK15 og forslagene som vi vil vurdere. Regner ut kostnad 

for energiforbruk på de ulike forslagene på samme måten som vist ovenfor. 

 

 Totale energikostnader 

(kroner) 

Differanse (kroner) 

TEK10 13 975  

Passivhus 10 119 3 856 

TEK15 (høringsforslag) 10 738 3 237 

Løsning 1 12 267 1 708 

Løsning 2 11 427 2 548 
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Løsning 3 12 640 1 335 

Løsning 4 12 792 1 183 

Tabell 32: Totale energikostnader 

9.3-Investeringskostnader-

Ved beregning av investeringskostnader har vi tatt utgangspunkt i tall fra Idar Warholm i 

Kvadratbygg AS for yttervegg og tak. Prisliste fra Sundolitt ble brukt til å beregne kostnader for 

gulv, vinduer ble beregnet ved hjelp av priser på leverandørenes hjemmesider og kostnadene for 

ventilasjonsanlegg fikk vi av Hugo Nilsen. Prisene kan variere noe, men vil likevel være 

sammenlignbare og gi gode resultat. 

 

Videre summeres investeringskostnadene for de nevnte komponentene. Investeringer utover dette 

blir ikke tatt med i beregningene her, da det er forskjellene i disse prisene som er interessante for 

videre resultat, ikke totalkostnaden. Vi har valgt å fokusere på yttervegg, tak, gulv, vinduer og 

ventilasjonsanlegg da dette er komponenter som kan påvirke energiforbruket mye, samtidig som det 

utgjør betydelige forskjeller i investeringskostnadene. 

 

Videre brukes tilbakebetalingsmetoden, også kalt paybackmetoden, for å vise hvor lang tid det tar å 

tjene inn igjen det økte investeringsutlegget ved hjelp av sparte strømkostnader. Det er her en fordel 

at tilbakebetalingstiden er kortest mulig. Denne metoden er ikke godt egnet på langvarige 

prosjekter. Vi velger likevel å bruke metoden, da det viktigste er at resultatene er sammenlignbare 

med hverandre.  

 

Den siste kolonnen i tabell 33 viser hvor stor økning det er i investeringskostnadene i forhold til 

redusert forbruk. Kombinert med tilbakebetalingstiden ser man her hvilke løsninger som er mest 

lønnsomme å investere i. 

!
" Økning"i"

investeringsP"

kostnader"

(i"forhold"til"

TEK10)"

Reduksjon"i"

energiforbruk""

(i"forhold"til"

TEK10)"

Reduksjon"i"

energikostnader"

(i"forhold"til"

TEK10)"

TilbakeP"

betalingstid"

(år)"

Investering"i"

forhold"til"

redusert"forbruk"

(kr/kWh)"

TEK10! ! ! ! ! !
Passivhus! 301!706! 5!405! 3!856! 78,2!! 55,8!
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TEK15!
(høringsforslag)!

109!917! 4 680! 3!237! 34,0!! 23,5!

Forslag!1! 151!769! 2 892! 1!708! 88,9!! 52,5!
Forslag!2! 311!830! 3 875! 2!548! 122,4!! 80,5!
Forslag!3! 109!947! 1 659! 1!335! 82,4!! 66,3!
Forslag!4! 39!917! 1 469! 1!183! 33,7!! 27,2!

Tabell 33: Tilbakebetalingstid og investeringskostnader 

10-Diskusjon-

!
Resultatene vurderes med hensyn på både miljø og økonomi. Vi ønsker å finne en løsning på 

bakgrunn av begge disse perspektivene. Under illustrerer figur 18 hvordan investeringskostnadene i 

forhold til redusert energiforbruk varierer for de ulike bygningskomponentene. Det som er regnet 

som investeringskostnader i figuren er merkostnader i forhold til TEK10, mens redusert 

energiforbruk baserer seg på reduksjon i forhold til TEK10.  

!
 

 
Figur 18: Investeringskostnader i forhold til redusert energiforbruk 
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Her ser vi tydelig at høringsforslaget til TEK15 og Forslag 4 vil ha de laveste 

investeringskostnadene per kWh som reduseres av energiforbruket til bygget. Forslag 2 og 3 vil 

derimot være mindre lønnsomme enn passivhus. For å få et helhetlig perspektiv er det nødvendig å 

også ta høyde for miljøpåvirkningen. Det blir her tatt utgangspunkt i at lavere forbruk fører til 

mindre utslipp og er best dersom man ser det fra et miljøbasert perspektiv. Dette er illustrert i figur 

19. 

 

 
Figur 19: Energiforbruk  

 

Figuren viser tydelig at passivhus vil ha det laveste energiforbruket av alle løsningene, men dersom 

vi ser dette i sammenheng med lønnsomheten i figur 18 ser vi at svært høye investeringskostnader 

fører til lav lønnsomhet. Høringsforslaget til TEK15 og Forslag 2 vil også ha relativt lavt forbruk og 

være positivt for miljøet. Vurdert sammen med lønnsomheten ser vi at Forslag 2 vil å høyere 

investeringskostnader enn passivhus og vil dermed ikke være en god løsning. Høringsforslaget til 

TEK15 derimot har den laveste investeringskostnaden i forhold til reduksjon i energiforbruket, og 

kommer frem som en svært gunstig løsning for en ny byggestandard. 

 

Til slutt vurderer vi det foreløpige resultatet sammen med tilbakebetalingstiden vi fant i tabell 33.  
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Tilbakebetalingstiden for hvert prosjekt blir her plottet og fremstilt grafisk i figur 20. Y-aksen i 

diagrammet representerer investeringskostnader og innsparing, mens X-aksen har tid som 

parameter. 

!
!!Figur$20:$Tilbakebetalingstid$
!
!
Resultatet viser at høringsforslaget til TEK15 og Forslag 4 vil ha kortest nedbetalingstid, 

henholdsvis 34 og 33,7 år. Passivhus vil ta 78,2 år å betale tilbake, mens forslag 2 er det minst 

lønnsomme i følge tilbakebetalingsmetoden, og vil ha en tilbakebetalingstid på hele 112,4 år. Dette 

stemmer godt overens med vurderingene av lønnsomhet som har blitt gjort ovenfor.  

 

Vurderer vi dette resultatet oppimot tidligere standarder ser vi at høringsforslaget til TEK15 har 

flere likheter med TEK10. Noen komponenter er derimot forbedret og har samme krav som for 

passivhus. Dette gjelder U-verdier for gulv mot grunnen, U-verdier for vinduer og 

temperaturvirkningsgrad og SFP-faktor for ventilasjonsanlegget. U-verdier for yttervegger og tak 

blir ikke endret fra TEK10. Det kan her være andre parametere som påvirker resultatet, men vi har 

valgt å fokusere på de som er nevnt ovenfor. 
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Antagelser og beregninger er gjort etter beste skjønn. Det tas forbehold om feil i simuleringer og 

priser som følge av antagelser og forenklinger som er gjort. Vi anser likevel resultatet for å være 

tilstrekkelig godt, da det er sammenligning av forskjellige standarder som står i fokus i oppgaven. 

11-Konklusjon-

 

Resultater fra oppgaven viser at det vil være mest lønnsomt å investere i bedre vinduer i et bygg. 

Dette er komponenter som reduserer energiforbruket mye, og har relativt lave 

investeringskostnader. Særlig i bygg med stor vindusandel vil dette utgjør en stor forskjell. Videre 

er også oppgradering av yttervegger og ventilasjon ganske lønnsomt. Yttervegger utgjør en stor 

andel av bygningsskallet, og vil dermed påvirke energiforbruket mye, og ved å bruke balansert 

ventilasjon med varmegjenvinning og høy temperaturvirkningsgrad vil man redusere varmebehovet 

til bygget ved å tilføre tilluften varme. 

 

Bygningskomponenten som vil være minst lønnsom å oppgradere er taket. Denne komponenten 

utgjør en relativ liten andel av bygningsskallet, og har svært høye investeringskostnader i forhold til 

energien man sparer. Det samme gjelder gulv mot grunnen. Dette vil likevel lønne seg mer enn 

oppgradering av tak, på grunn av lavere investeringskostnader. Refererer til figur 16 for grafisk 

fremstilling av resultat.  

 

Etter å ha beregnet forbruk og investeringskostnader for ulike standarder og nye forslag ser vi at 

passivhus er klart best med hensyn på miljø. Passivhus vil ha et forbruk på 9905 kWh i året, mens 

høringsforslaget til TEK 15 vil ha et forbruk på 10630 kWh. Dette viser at det vil være en svært 

liten forskjell mellom disse standardene.  

 

Dersom vi tar stilling til økonomi kommer vi frem til at høringsforslaget til TEK 15 har de laveste 

investeringskostnadene i forhold til redusert forbruk. Andre forslag vi har utarbeidet i denne 

rapporten kan måle seg på enten økonomi eller miljø. De vil likevel ikke være konkurransedyktige 

når begge aspektene kombineres.  

 

Basert på vurderinger gjort i oppgaven konkluderer vi med at høringsforslaget til TEK 15 vil være 

det mest optimale løsningen med hensyn på både økonomi og miljø. Dette underbygger KMD sitt 

forslag som ligger ute på høring til 18. mai 2015.  
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Vedlegg 1 – Tegninger av Storhilderen 
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Vedlegg 3 - Kuldebroregnskap

Tabell 1: Kuldebroregnskap

Detalj Lengde Antall Total lengde Kuldebro Varmetap Anmerkning/

henvisning
(m) (m) (W/m²K) (W/K)

Utadgående hjørne 

sør

6,3 2 12,6 0,034 0,428 Byggdetaljblad 

472711

Utagdående hjørne 

nord

4,8 2 9,6 0,034 0,326 Byggdetaljblad 

472711

Etasjeskiller 31,1 1 31,1 0,004 1,244 Byggdetaljblad

472301

Ringmur 31,1 1 31,1 0,040 1,244 Jackon

Tak/vegg (øst, vest) 7,1 2 14,2 0,030 0,483 Antar flatt tak 

og bruker 

samme verdi 

som utadgående 

hjørner

Tak/vegg (nord, sør) 8,4 2 16,8 0,030 0,571 Antar flatt tak 

og bruker 

samme verdi 

som utadgående 

hjørner

Vindu/dører 92,74 1 92,74 0,010 0,927 Byggdetaljblad

471015

Sum 4,1

Oppvarmet BRA: 119,86

Normalisert 

kuldebroverdi

(W/m²K)

0,034



Utregning av U-verdi Yttervegger

Legering: λleg = 0,88*λiso + 0,12*λtre

                        = 0,88*0,033 + 0,12*0,13

                        = 0,045

Tykkelse legering 1 : 0,88*0,250 + 0,12*0,246 = 0,2495

Tykkelse legering 2 : 0,88*0,075 + 0,12*0,073 = 0,0748 

Tabell 17: Nedre grenseverdi  R´T

Sjikt λ d R Legering

Utvendig overgang Rse - - -

Utvendig kledning - - - -

Utlekting Rsi - 0,13 0,13

GUX, taped m/siga tape 0,25 10 0,04 0,04

Legering 0,045 249,5 5,54 5,54

Dampsperre, taped siga - - 0,05 0,05

Legering 0,045 74,8 1,66 1,66

Gipsplate - 13 0,06 0,06

Innvendig overgang Rsi - 0,13 0,13

7,61

Tabell 18: Øvre grenseverdi R´T

Sjikt λ d R Iso Tre

Utvendig overgang - - - - -

Utvendig kledning - -

Utlekting Rsi - 0,13 0,13 0,13

GUX, taped m/siga tape 0,25 10 0,04 0,04 0,04

Stenderverk 0,13 190+48 1,89 - 1,89

Isolasjon 0,033 250 7,58 7,58 -

Dampsperre, taped siga - - 0,05 0,05 0,05

Stenderverk 0,13 73 0,56 - 0,56

Isolasjon 0,03 75 2,27 2,27 -

Gipsplate - 13 0,06 0,06 0,06

Innvendig overgang - - 0,13 0,13 0,13

10,26 2,86

R´T = (0,88+0,12) / ((0,88/10,26) + (0,12/2,86)) = 7,83

R = (7,83 + 7,61) / 2 = 7,72

U = 1/R = 1/7,72 = 0,13 



Vedlegg 5 – Vindustegninger



Vedlegg 6 – U-verdi tak 

Legering : λleg = 0,94*λiso + 0,06*λtre

                         = 0,94*0,033 + 0,06*0,13

                         = 0,039

Tabell 1: Nedre grenseverdi R´´T 

Sjikt λ d R Legering

Takpapp - - - -

OSB flate - - - -

Utlekting Rsi - 0,1 0,1

Wutop Trio D Plus - - 0,04 0,04

Legering 0,039 500 12,82 12,82

Utlekting - 48 0,16 0,16

Gipsplater - 2*13 0,12 0,12

Innvendig overgang Rsi - 0,1 0,1

13,34

Tabell 2: Øvre grenseverdi R´T 

Sjikt λ d R Iso Tre

Takpapp - - - - -

OSB plate - - - - -

Utlekting Rsi 48 0,1 0,1 0,1

Wutop Trio D Plus - - 0,04 0,04 0,04

I profil tre 0,13 500 3,85 - 3,85

Isolasjon 0,03 500 15,15 15,15 -

Utlekting - 48 0,16 0,16 0,16

Gipsplate - 2*13 0,12 0,12 0,12

Innvendig overgang Rsi - 0,1 0,1 0,1

15,67 4,37

Interpolasjon for å finne R-verdi for utlekting 48mm:

(0,16-0,16) / (50-25) = (0,16-x) / (50-48)

0 = 0,16 – x 

x = 0,16 = R

R´T = (0,94+0,06) / ((0,94/15,67) + (0,06/4,37)) = 13,57

R = (13,57 + 13,34) / 2 = 13,46

U = 1/R = 1/13,46 = 0,074 = 0,07



Vedlegg 7 – U-verdi gulv

Tabell 1: Nedre grenseverdi  R´T

Sjikt λ d R

Rse 0,04

Sundolitt 0,033 300 9,09

Armert betong 2,5 80 0,032

Parkett underlag

Underlag skumgummi/plast

0,1 3 0,03

Parkett

Sponplate 12 mm

12 0,08

Rsi 0,17

9,442

U = 1/R = 1/9,442 = 0,106



Passivhussimulering i SIMIEN  

Skjermbilde 1                                                       Skjermbilde 2

Skjermbilde 3                                                     Skjermbilde 4

Skjermbilde 5                                                        Skjermbilde 6



Skjermbilde 7                                                    Skjermbilde 8

Skjermbilde 9                                                   Skjermbilde 10

Skjermbilde 11                                              Skjermbilde 12



Skjermbilde 13                                                     Skjermbilde 14

Skjermbilde 15                                               Skjermbilde 16

Skjermbilde 17                                                Skjermbilde 18



Skjermbilde 19                                                     Skjermbilde 20

Skjermbilde 21                                                Skjermbilde 22

Skjermbilde 23                                                   Skjermbilde 24



Skjermbilde 25                                                   Skjermbilde 26

Skjermbilde 27                                                   Skjermbilde 28

Skjermbilde 29                                                    Skjermbilde 30



Skjermbilde 31                                              Skjermbilde 32

Skjermbilde 33                                              Skjermbilde 34

Skjermbilde 35                                          Skjermbilde 36



Skjermbilde 37                                                 Skjermbilde 38

Skjermbilde 39                                              Skjermbilde 40 

Skjermbilde 41                                             Skjermbilde 42



Skjermbilde 43                                          Skjermbilde 44

Skjermbilde 45                                              Skjermbilde 46

Skjermbilde 47                                                 Skjermbilde 48



Skjermbilde 49                                             Skjermbilde 50

Skjermbilde 51                                               Skjermbilde 52

Skjermbilde 53                                               Skjermbilde 54



Skjermbilde 55                                                   Skjermbilde 56

Skjermbilde 57                                                    Skjermbilde 58

Skjermbilde 59                                                       Skjermbilde 60 



Skjermbilde 61                                             Skjermbilde 62

Skjermbilde 63                                             Skjermbilde 64

Skjermbilde 65                                            Skjermbilde 66



Skjermbilde 67                                        Skjermbilde 68

Skjermbilde 69                                              Skjermbilde 70 

Skjermbilde 71                                                Skjermbilde 72



Skjermbilde 73                                       Skjermbilde 74

Skjermbilde 75                                             Skjermbilde 76

Skjermbilde 77                                                 Skjermbilde 78



Skjermbilde 79                                                   Skjermbilde 80

Skjermbilde 81                                                     Skjermbilde 82

Skjermbilde 83                                                      Skjermbilde 84



Skjermbilde 85                                                  Skjermbilde 86

Skjermbilde 87                                                    Skjermbilde 88

Skjermbilde 89                                                    Skjermbilde 90



Skjermbilde 91                                            Skjermbilde 92

Skjermbilde 93                                               Skjermbilde 94





!



!





!



TEK10 simulering i SIMIEN

Skjermbilde 1                                            Skjermbilde 2

Skjermbilde 3                                       Skjermbilde 4

Skjermbilde 5                                        Skjermbilde 6



Skjermbilde 7                                               Skjermbilde 8

Skjermblde 9                                                 Skjermbilde 10

Skjermbilde 11                                                    Skjermbilde 12



Skjermbilde 13                                               Skjermbilde 14

Skjermbilde 15                                               Skjermbilde 16

Skjermbilde 17                                                Skjermbilde 18



Skjermbilde 19                                                 Skjermbilde 20

Skjermbilde 30                                                    Skjermbilde 31

Skjermbilde 32                                                        Skjermbilde 33



Skjermbilde 34                                             Skjermbilde 35

Skjermbilde 36                                              Skjermbilde 37

Skjermbilde 38                                              Skjermbilde 39



Skjermbilde 40                                             Skjermbilde 41

Skjermbilde 42                                              Skjermbilde 43

Skjermbilde 44                                                  Skjermbilde 45



Skjermbilde 46                                           Skjermbilde 47

Skjermbilde 48                                              Skjermbilde 49

Skjermbilde 50                                             Skjermbilde 51



Skjermbilde 52                                                Skjermbilde 53

Skjermbilde 54                                                 Skjermbilde 55

Skjermbilde 56                                                   Skjermbilde 57



Skjermbilde 58                                                  Skjermbilde 59

Skjermbilde 60                                               Skjermbilde 61

Skjermbilde 62                                            Skjermbilde 63



Skjermbilde 64                                          Skjermbilde 65

Skjermbilde 66                                                Skjermbilde 67

Skjermbilde 68                                                Skjermbilde 69



Skjermbilde 70                                                Skjermbilde 71

Skjermbilde 72                                                  Skjermbilde 73

Skjermbilde 74                                               Skjermbilde 75



Skjermbilde 76                                                   Skjermbilde 77

Skjermbilde 78                                              Skjermbilde 79

Skjermbilde 80                                                 Skjermbilde 81



Skjermbilde 82                                          Skjermbilde 83

Skjermbilde 84                                            Skjermbilde 85

Skjermbilde 86Skjermbilde 87

Skjermbilde 88                                              Skjermbilde 89



Skjermbilde 90                                                        Skjermbilde 91

Skjermbilde 92                                                          Skjermbilde 93

Skjermbilde 94                                                      Skjermbilde 95



                                   Skjermbilde 96



 

 





 

 



 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

G  



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 



 

 

 



 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 



Vedlegg 17 – Prislister 

Størrelse Pris for U-verdi 0,7 Pris for U-verdi 1,0 Pris for U-verdi 1,2 Pris for U-verdi 0,8

(m) (NOK) (NOK) (NOK) (NOK)

2,8 x 2,1 15311 14799,5 12770

0,8 x 0,8 2818 2404,5 2217

0,8 x 1,6 4899 4719,3 4363

0,8 x 1,5 4667 4591,6 4293,5

0,8 x 1,5 4667 4591,6 4293,5

1,1 x 0,5 2743 2458,7 2184,7

1,1 x 0,5 2743 2458,7 2184,7

2,4 x 0,4 4608 4613,3 4008

0,6 x 1,2 3032 2595,5 2412,8

0,6 x 1,2 3032 2595,5 2412,8

0,5 x 1,2 2836 2437,25 2274,6

0,6 x 1,6 3769 3254,3 3004,5

0,7 x 2,1 5104 4437,3 4029

0,7 x 2,1 5104 4437,3 4029

2,8 x 0,6 5640 5988 4703,5

0,8 x 0,6 2559 2630,5 2397,5

Totalt 73532 69012,9 57549,1 72026

Pris for U-verdi 0,8 funnet ved interpolasjon: 72026 NOK



Y�ervegg 1

19x148 Kebony Furu dobbelfals med midtspor.  365,00 

23 mm utlek!ng  106,00 

10 mm GUX, taped m/Siga eller !lsvarende  222,00 

250 + 75 mm isolasjon Glava Extrem 33 Plate  - 

48x198/48 c/c 600 stenderverk forskjøvet  - 

48x73 c/c 600 utlek!ng  237,00 

Dampsperre, taped m/Siga eller !lsvarende  20,00 

13 mm gips/fermacell/panel  175,00 

Silikatmaling  203,00 

YV2

19x148 Kebony Furu dobbelfals med midtspor.  365,00 

23 mm utlek!ng  106,00 

10 mm GUX, taped m/Siga eller !lsvarende  222,00 

200 + 50 mm isolasjon Glava Extrem 33 Plate  282,00 

 568,00 

Dampsperre, taped m/Siga eller !lsvarende  20,00 

48x48 c/c 600 utlek!ng  210,00 

13 mm gips/fermacell/panel  175,00 

Silikatmaling  203,00 

YV3

19x148 Kebony Furu dobbelfals med midtspor.  365,00 

23 mm utlek!ng  106,00 

10 mm GUX, taped m/Siga eller !lsvarende  222,00 

200 + 50 mm isolasjon Glava 38 Plate  190,00 

 568,00 

Dampsperre, taped m/Siga eller !lsvarende  20,00 

48x48 c/c 600 utlek!ng  210,00 

13 mm gips/fermacell/panel  175,00 

Silikatmaling  203,00 

YV4

19x148 Kebony Furu dobbelfals med midtspor.  365,00 

23 mm utlek!ng  106,00 

10 mm GUX, taped m/Siga eller !lsvarende  222,00 

48x98 c/c 600 stenderverk forskjøvet. Isolert sjikt 100 mm Glava Extrem 33 Plate.  - 

100 mm isolasjon Glava Extrem 33 Plate  - 

98x48 c/c 600 stenderverk forskjøvet. Isolert sjikt 100 mm Glava Extrem 33 Plate.  - 

Dampsperre, taped m/Siga eller !lsvarende  20,00 

48x73 c/c 600 utlek!ng  237,00 

13 mm gips/fermacell/panel  175,00 

Silikatmaling  203,00 

 1 328,00 

48x198 c/c 600 stenderverk forskjøvet

 2 151,00 

48x198 c/c 600 stenderverk forskjøvet

 2 059,00 

 1 328,00 



Tak løsning 1

Takpapp  350,00 

18 mm OSB plater  292,00 

98x48mm lekter. Lu7esjikt en retning med lu7elyrer  - 

Wütop Trio D Plus eller !lsvarende undertak/vindsperre  342,00 

SJ90 H500 I-pro<ler c/c 600 - Isolert Glava Extrem 33 Plate  984,00 

Siga eller lignende di= sperre med tapede skjøter  20,00 

48x48mm utlek!ng  210,00 

2x13mm gipsplater  - 

Silikatmaling  203,00 

Tak løsning 2

Takpapp  350,00 

18 mm OSB plater  292,00 

98x48mm lekter. Lu7esjikt en retning med lu7elyrer  - 

Wütop Trio D Plus eller !lsvarende undertak/vindsperre  342,00 

48x248/248 c/c 600 stenderverk - Isolert Glava Extrem 33 Plate  - 

Siga eller lignende di= sperre med tapede skjøter  20,00 

48x48mm utlek!ng  210,00 

2x13mm gipsplater  - 

Silikatmaling  203,00 

Tak løsning 3

Takpapp  350,00 

18 mm OSB plater  292,00 

98x48mm lekter. Lu7esjikt en retning med lu7elyrer  - 

Wütop Trio D Plus eller !lsvarende undertak/vindsperre  342,00 

H300 I-pro<ler c/c 600 - Isolert Glava Extrem 33 Plate  - 

Siga eller lignende di= sperre med tapede skjøter  20,00 

48x48mm utlek!ng  210,00 

2x13mm gipsplater  - 

Silikatmaling  203,00 

Tak løsning 3

Takpapp  350,00 

18 mm OSB plater  292,00 

98x48mm lekter. Lu7esjikt en retning med lu7elyrer  - 

Wütop Trio D Plus eller !lsvarende undertak/vindsperre  342,00 

H275 I-pro<ler c/c 600 - Isolert Glava Extrem 33 Plate  - 

Siga eller lignende di= sperre med tapede skjøter  20,00 

48x48mm utlek!ng  210,00 

2x13mm gipsplater  - 

Silikatmaling  203,00 

 2 401,00 

 1 417,00 

 1 417,00 



Evt H300 I-pro<ler med Glava 38 Plate isolasjon.  - 

 1 417,00 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



Vedlegg 22 –  Investeringskostnader i forhold til redusert forbruk

Tabell 1: Gulv (Utgangspunkt i U-verdi 0,15)

U-verdi Energipris

(kr/kWh)

Løsning 1 (TEK10)

Løsning 2 0,1 102,2

Løsning 3 0,08 148,4

Løsning 4 0,12 89,6

Tabell 2: Vegg (Utgangspunkt i U-verdi 0,18)

U-verdi Energipris

(kr/kWh)

Løsning 1 (TEK10)

Løsning 2 0,13 80,6

Løsning 3 0,16 55,1

Løsning 4 0,12 109,7

Tabell 3: Tak (Utgangspunkt i U-verdi 0,13)

U-verdi Energipris

(kr/kWh)

Løsning 1 (TEK10)

Løsning 2 0,07 184

Løsning 3 0,09 136,3

Løsning 4 0,12 278,9

Tabell 4: Vindu (Utgangspunkt i U-verdi 1,2)

U-verdi Energipris

(kr/kWh)

Løsning 1 (TEK10)

Løsning 2 0,63 40,2

Løsning 3 0,8 11,8

Løsning 4 1 18,6

Løsning 5 0,7 10,4

Tabell 5: Ventilasjon

U-verdi Energipris

(kr/kWh)

Løsning 1 (TEK10)

Løsning 2 93,8



Vedlegg 23 – Tilbakebetalingstid 

Tabell 1: Paybackmetoden 

Investeringsbeløp Forventet årlig 

kontantstrøm

Tilbakebetalingstid

 = Investeringsbeløp / 

Forventet årlig kontantstrøm

Passivhus 301706 3856 78,2 år 

TEK 15 109917 3237 34 år

Forslag 1 151769 1708 88,9 år

Forslag 2 311830 2548 122,4 år

Forslag 3 109947 1335 82,4 år

Forslag 4 39917 1183 33,7 år 


