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1 Introduksjon  

 
Denne delrapporten omhandler løsningsalternativer for installasjoner i forbindelse med energieffektiv 
renovering av Nordre Gran borettslag. Tilstandsvurderingen og spørreundersøkelsen (SINTEF Byggforsk 
rapport dato 2011-11-16) har vist at leilighetene er underventilerte (spesielt leiligheter med mange beboere) 
og beboerne klager på trekk fra friskluftventiler og kalde vinduer. Dessuten viser energiregnskapet at 
borettslaget har høyt energiforbruk til varmtvann (ca 55 kWh/m² i 2008). Disse kjerneproblemer må løses i 
rehabiliteringsprosjektets energikonsept. 
 
Følgende temaer blir dekket i denne delrapporten: 

 Ventilasjon: Opprusting av eksisterende avtrekksventilasjon, eller montering av balansert ventilasjon 

 Varmtvannsproduksjon: Varmeforsyning fra termisk solenergi eller luft/vann-varmepumpe  

 Romoppvarming: Fortsatt bruk av panelovner, eller montering av luft/luft-varmepumper med individuell 
måling 

 

Andre relevante emner ved rehabilitering av Nordre Gran borettslag er disse: 

 Varmtvannsforbruk: Energieffektivisering ved vannmengdemålere og vannsparende armaturer. Dette er 
behandlet i særskilt delrapport "Sanitæranlegget". 

 Vaskeriet: Reduksjon i bruk av elektrisk energi ved bl.a. montering av avfukter på tørkerom. Dette er 
behandlet i Enøkrapporten, utarbeidet av OBOS prosjekt 10. mars 2011. 

 Elektrisitet: Montering av fotovoltaiske solceller, i regi av EU-program "Smart Cities". Dette er foreløpig 
ikke nærmere utredet. 

 
De overordnede systemalternativene for ventilasjon og varmeforsyning er summert i Tabell 1. Alle 
alternativene kan implementeres med individuell måling av både romoppvarming og varmt forbruksvann. 
 

Tabell 1 Overordnede alternativene for installasjoner i energikonseptet for Nordre Gran brl. 

Alternativ Ventilasjon Varmtvann Romoppvarming 
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basis  ● ●    ●  

A1p  ● spisslast ●   ●  

A2p  ● spisslast  ●  ●  

A3p  ● spisslast   ● ●  

A0v  ● ●    spisslast ● 

A1v  ● spisslast ●   spisslast ● 

A2v  ● spisslast  ●  spisslast ● 

A3v  ● spisslast   ● spisslast ● 

B0p ●  ●    ●  

B2p ●  spisslast  ●  ●  

B3p ●  spisslast   ● ●  

B0v ●  ●    spisslast ● 

B2v ●  spisslast  ●  spisslast ● 

B3v ●  spisslast   ● spisslast ● 
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De mest interessante alternativene er: 

 A1p: Montere avtrekksvarmepumpe for å levere forbruksvann, og tiltak for å redusere trekkubehag (bedre 
friskluftventiler og bedre isolerte vinduer) 

 A0v: Montere luft/luft-varmepumpe for romoppvarming 

 A1v: Kombinasjon av de to tiltakene over 

 B0p: Balansert ventilasjon og beholde panelovner for oppvarming, ved rehabilitering til lavenerginivå 

 B2p: Som over, men også montere luft/vann-varmepumpe for varmtvann 

 B2v: Balansert ventilasjon i kombinasjon med luft/luft-varmepumpe for romoppvarming vil gi lavest 
energibruk av alle alternativene, samt potensielt gi bedre inneklima enn avtrekksventilasjon. Balansert 
ventilasjon vil derimot redusere lønnsomheten til investering i luft/luft-varmepumpe, spesielt dersom 
boligene etterisoleres til lavenerginivå. Da kan det være mer lønnsomt å beholde eksisterende løsning for 
elektrisk romoppvarming (B2p), hvis en bare ser på økonomien. 

 
Ved rehabilitering av Myhrerenga borettslag ble det valgt balansert ventilasjon med både luft/vann-
varmepumpe og solpaneler som er dimensjonert for å dekke 10 % av behovet for varmtvann (alternativ B2v 
+ B3v). Denne kombinasjonen er ikke like aktuell for Nordre Gran, siden det ikke er vannbåren 
romoppvarming i borettslaget. 
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2 Alternativer for ventilasjon 

 
Det er to hovedalternativer for å bedre ventilasjonsløsningen: 
 

 Forbedring av eksisterende avtrekksventilasjon slik at den kontinuerlig sikrer forskriftsmessig 
luftmengde. 

 Montering av balansert ventilasjon enten som 

 individuelle anlegg, eller som 

 sentrale anlegg. 

 

2.1 Forbedring av eksisterende avtrekksventilasjon 

Her beskrives mindre omfattende tiltak for å bedre det eksisterende anlegg i et forsøk på å øke luftmengden 
til dagens minstekrav og skifte ut friskluftventilene. 

2.1.1 Utførelse 

For å øke luftmengden må man trolig skifte ut alle avtrekksviftene på taket, og tidsstyringen kobles ut slik at 
viftene gir døgnkontinuerlig ventilasjon i henhold til byggeforskriften. Avtrekkskanalene bør rengjøres. I 
forbindelse med fasaderehabilitering kan man installere friskluftsventiler som gir noe mindre trekk enn 
tradisjonelle spalteventiler. Et eksempel er ventilen Fresh TLF, produsert av Fresh AB. 

2.1.2 Fordeler 

Utskiftning av alle avtrekksviftene på taket, og utkobling av tidsstyringen vil gi følgende fordeler: 

 Økt luftmengde fører til bedre luftkvalitet inne enn ikke å gjøre noe tiltak. 

2.1.3 Ulemper 

Utskiftning av alle avtrekksviftene på taket, og utkobling av tidsstyringen vil gi følgende ulemper: 

 Økt luftmengde fører til enda mer trekkubehag. De nye friskluftventiler vil kompensere noe for dette. 

 Økt luftmengde fører til en økning i fyringsbehov på ca 38 kWh/m² pr år. Dette utgjør ca kr 2000 for en 
59 m² leilighet, eller ca kr 3000 for en 88 m² leilighet1. 

 Mange beboere har en romoppvarmingsløsning (elektriske panelovner o.l.) med utilstrekkelig kapasitet 
for å takle en økning i varmebehovet med økt luftmengde. Mange beboere vil derfor stenge de nye 
friskluftsventilene for å unngå kaldere rom. Dette vil i sin tur føre til nedsatt sirkulasjon og mindre 
friskluft, med dårligere luftkvalitet som resultat. Tiltaket kan derfor bli mislykket, 
Oppvarmingskapasiteten kan f.eks. økes med nye panelovner, eller ved å installere varmepumper. 
Alternativet med felles varmepumper er nærmere omtalt i kapittel 4. 

 Rehabilitering med balansert ventilasjon vil garantere mindre trekk, vil sikre bedre varmefordeling i alle 
rom inkl. kalde soverom, og beboerne vil slippe å kjøpe panelovner e.l. med større kapasitet. Dessuten 
blir lufta filtrert, og man vil unngå eventuelle negative virkninger som nevnt foran. 

2.1.4 Eksempler 

Det er et stort antall rehabiliteringsprosjekter i Norge der man velger å beholde det eksisterende 
ventilasjonssystemet. Det finnes imidlertid ikke god dokumentasjon av prosjekter der man har forsøkt å 

                                                      
1 Beregnet med strømpris på 0,90 kr/kWh, som det er gjort i Enøkrapporten til OBOS prosjekt. 
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redusere problemer med trekk ved bruk av mer moderne friskluftsventiler, eller hvordan man har lykkes med 
å redusere problemet med underventilasjon og fuktighet. 

2.2 Balansert ventilasjon 

2.2.1 Individuelle anlegg for balansert ventilasjon 

Individuelle anlegg har normalt ett aggregat for hver leilighet, og utføres i prinsippet på samme måte som 
anlegg i småhus. Figur 1 viser prinsippskissen. 
 

3.etg.

2.etg.

1.etg.

Avkast

Luftinntak i fasade,
mot bakgård

Bad Kjøkken

Bad Kjøkken

Kjøkkenhette

Bad Kjøkken

SoveromStue

Bod

Bod

Bod

Luftinntak i fasade,
mot bakgård

Kjøkkenhette SoveromStue

Luftinntak i fasade,
mot bakgård

Kjøkkenhette SoveromStue

  

Figur 1 Prinsippskisse for balansert ventilasjon med individuelle aggregater (et anlegg i hver leilighet). 
Denne løsningen kan benytte eksisterende vertikale sjakter for avkast. 

 
Ved bruk av individuelle anlegg vil hver leilighet disponere ett aggregat og et kanalnett som er helt 
uavhengig av ventilasjonssystemet i de øvrige leilighetene. Det finnes aggregater som er spesialutviklet for 
leiligheter med lite plass til konvensjonelle aggregater for plassering i teknisk rom i småhus. Disse kan 
plasseres i kjøkken med integrert kjøkkenhette, eller over himling på gangen.  
 
Luftinntak til hver leilighet skjer gjennom fasade. Avkast samles i en felles sjakt og sendes ut over tak. 
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Figur 2 Eksempel på aggregat for balansert ventilasjon med integrert kjøkkenhette (Flexit K2R) med 
roterende varmegjenvinner 

 

  

Figur 3 Eksempel på aggregat beregnet på montasje under himling, ev. på vegg, i leiligheter (Systemair 
VR 250 ECH/B) med roterende varmegjenvinner. Bildet til høyre viser eksempel på skjult 
montering bak luke i himling over gangen. 

2.2.1.1 Fordeler 

Balansert ventilasjon med individuelle ventilasjonsanlegg i hver leilighet er gunstig med tanke på: 

 Løsningen krever mindre sjaktareal enn et sentralt anlegg. Det er heller ikke behov for et plasskrevende 
felles teknisk rom. 

 Når beliggenhet tillater det (leiligheten har en fasade mot nord, mot bakgård og ikke ligger ved et høyt 
forurenset område), er det fordelaktig med luftinntak i fasaden. Kort inntakskanal reduserer risiko for 
oppvarming av tilluften i kanalen og gir bedre luftkvalitet (kortere kanal, lettere å rengjøre). 

 Luftmengder er ikke påvirket av de øvrige leilighetene. 

 Løsningen forårsaker ingen overhøring eller lukt-overføring fra en leilighet til en annen. 

 Mulighet for behovsstyrt avtrekk, for eksempel fuktstyrt forsering når man dusjer. 

 Individuell regulering av luftmengder. 

 Egen styring av tilluft-temperatur. 
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 Ventilasjonsaggregatet benytter en varmeveksler med dokumentert temperaturvirkningsgrad som er lett å 
anvende i energitiltaksmodellen i nye TEK. Kravet på 70 % årsmidlere temperaturvirkningsgrad for 
varmegjenvinner i ventilasjonsanlegget blir tilfredsstilt med de fleste roterende varmeveksler. 

2.2.1.2 Ulemper 

Balansert ventilasjon med individuelle ventilasjonsanlegg i hver leilighet vil ha følgende ulemper: 

 Luftinntak i fasaden frarådes i tilfeller der leilighetene kun har en solbelastet fasade eller når boligblokk 
ligger ved et høy forurenset område. Da bør en se bort fra individuelle anlegg og heller velge en 
sentralisert løsning. Et alternativ der luftinntak plasseres på tak krever minst like store vertikale sjakter 
som en sentralisert løsning. Dette er for å unngå støy og unødvendig forvarming av friskluften om 
sommeren (Luftinntakskanaler må utføres med dimensjoner som ikke gir høyere hastighet enn 2,5m/s, 
og hver kanal må isoleres). 

 Løsningen krever plass til kanalføringer for luftinntak, tilluftskanaler og avtrekkskanaler, samt skapplass 
til selve aggregatet. 

 Lokal enhet kan forårsake støy og/eller vibrasjon i leiligheten. 

 Anlegget er vanskelig tilgjengelig for vedlikehold og service.  

 Det er vanskelig å forutsi hvordan drift og vedlikehold av individuelle anlegg utføres i praksis. Noe 
vedlikehold kan utføres av leilighetsbeboende (for eksempel filterskifte). Brukeratferd varierer avhengig 
av leilighetstype, leilighetens beboere og eierforhold (f.eks. en person som er selveier er sannsynligvis 
mer opptatt av å vedlikeholde ventilasjonsanlegget enn en student i en studentbolig). Forskjellige studier 
viser forskjellige svar. Den store utfordringen er å tilpasse systemets kompleksitet til beboernes 
kompetanse og dermed deres evne til å opprettholde anleggets funksjon. Dette gjør at anlegg for 
leilighetsventilasjon må være spesielt robuste og enkle å operere og vedlikeholde. 

2.2.1.3 Utførelse 

Den store fordelen med individuell anlegg er at hver bruker har kontroll over sitt ventilasjonsanlegg. Den 
store utfordringen er å løse luftinntaket i fasade, å dempe støyoverføring fra aggregatet, samt å få brukerne til 
å vedlikeholde ventilasjonsanlegget. 
 
En god løsning med eget ventilasjonsanlegg i hver leilighet har: 

 Gunstig plassert luftinntak i fasade i forhold til solbelastning og luftkvalitet, med kort føringssvei frem til 
ventilasjonsaggregat [Byggdetalj 552.360]. 

 Ventilasjonskomponenter og kanalisolasjon (godt isolerte friskluft- og tilluftskanaler) som gir minimal 
uønsket temperaturstigning på tilluften 

 Aggregat plassert med god avstand til soverom. 

 Lydfeller ut fra aggregat, for å dempe uønsket støy. 

 Avkast plassert på tak 

 Lettvint eller automatisk justering mellom vinter/sommer sesong (effektiv utkobling av varme-
gjenvinning). 

 Spirokanaler med god tetthetsklasse (EUROVENT klasse B eller bedre), lavt trykkfall, og tilrettelagt for 
lettvint inspeksjon og rengjøring. 

 En sameieavtale som sikrer jevnlig vedlikehold av ventilasjonsanlegget i hver leilighet. 

 Hvis avtrekksluft samles i en felles sjakt bør det monteres en avtrekksvifte på toppen av sjakten slik at 
trykkforhold i sjakten ikke påvirkes av hver enkel leilighet. 

 Behovsstyrt varmegjenvinning. Hver beboer kan styre tilluftetemperatur etter eget ønske, f.eks. 
kontrollpanel med settpunkt for tilluft som regulerer roterende varmegjenvinner med trinnløs 
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rotasjonshastighet. Dette gir optimale muligheter for individuell innstilling ift. komfort og ønsket 
temperatur. 

2.2.1.4 Eksempler på prosjekter 

 Klosterenga borettslag i Gamle Oslo, med Vallox boligventilasjonsaggregat plassert i skap over 
kjøkkenhetta. 

 Pilestredet Park, Oslo, som har Villavent VX-400 EV/B. 

 10-etasjers Storden Borettslag i Stavanger, bygget 1973. Totalrenovert i 2001 med individuelle 
aggregater, Villavent VX-400 EV/B 

2.2.2 Sentrale anlegg for balansert ventilasjon 

Sentrale anlegg har ett felles aggregat som betjener flere leiligheter. Figur 4 viser en prinsippskisse for 
sentralt anlegg i boligblokk. 
 

3.etg.

Kjeller / BodU.etg.

2.etg.

1.etg.

Avkast

Luftinntak

Kjøkkenhette
Soverom

Bad Kjøkken

Kjøkkenhette

Bad Kjøkken

Kjøkkenhette

Bad Kjøkken

Stue

SoveromStue

SoveromStue

Bod

Bod

Bod

Egen avkast kjøkkenhetter

 

Figur 4 Prinsippskisse for en boligblokk med sentralt anlegg.  Kjøkkenhette trenger separat kanal til 
tak. Denne kan sløyfes ved å montere resirkulerende kjøkkenhetter med kullfilter (Siemens LC 
925GA30) 

 
Ved balansert ventilasjon med sentralt anlegg er det ett ventilasjonsaggregat som dekker flere leiligheter. 
Luftinntak og avkast er felles for alle leiligheter. Ventilasjonsaggregatet kan stå i kjeller eller i teknisk rom 
på tak/loft. 
 

2.2.2.1 Fordeler 

Fordeler med balansert ventilasjon og et felles ventilasjonsanlegg for flere leiligheter er: 

 Luftinntak kan plasseres der det er mest gunstig med tanke på luftkvalitet og solbelastning. Luftinntaket 
kan for eksempel plasseres på tak eller øverst på yttervegg, lengst borte fra gateplan og bileksos, og 
vendt mot nord. 
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 En kompetent person (som regel vaktmester) er ansvarlig for driften av ventilasjonsanlegget. Mangler/feil 
ved anlegget kan oppdages og rettes raskt. 

 Vedlikehold blir enkelt (kun 1 enhet) og riktig gjennomført (utføres av vaktmester eller fagfolk). 
Vedlikehold er enkelt å ivareta med driftsavtale. 

 Systemet er lett tilgjengelig for vedlikehold. I bygninger med utleieleiligheter er det spesielt gunstig med 
sentrale anlegg, med tanke på mulighet for felles vedlikehold og tilgang til vifte. 

 Mulighet for behovsstyrt avtrekk. 

 Ventilasjonsaggregatet benytter en varmeveksler med dokumentert temperaturvirkningsgrad som er lett å 
anvende i energitiltaksmodellen i nye TEK. Kravet på 70 % årsmidlere temperaturvirkningsgrad for 
varmegjenvinner i ventilasjonsanlegget blir tilfredsstilt med de fleste roterende varmevekslere. 

 Mulighet for å ventilere felles arealer (trappeoppgang, kjeller, bod) fra samme aggregat. 

 Mulighet for å sende avkast til garasje (gratis temperering av garasjen). 

 Mulighet for SD-anlegg/fjernovervåking. 
 
På bakgrunn av disse fordelene anbefaler SINTEF Byggforsk sentrale anlegg framfor individuelle anlegg i 
borettslag. 
 

2.2.2.2 Ulemper 

Ulemper med balansert ventilasjon og et felles ventilasjonsanlegg for flere leiligheter er: 

 Plasskrevende teknisk rom og sjakter 

 Kan forårsake sjenerende støy selv om anlegget tilfredsstiller klasse C i TEK 

 Kan forårsake uønsket lydoverføring 

 Kan forårsake overføring av lukt mellom leilighetene 

 Sentral styring av luftmengder og temperatur. 
 

2.2.2.3 Utførelse 

En god løsning med felles ventilasjonsanlegg for flere leiligheter har: 

 Gunstig plassert luftinntak i forhold til solbelastning og luftkvalitet 

 Avsatt plass til kullfilter i aggregatet hvis det er risiko for luktoverføring mellom avkast og inntak, eller 
luftlekkasje i aggregatet (for eksempel ved roterende varmegjenvinner) 

 Ventilasjonskomponenter og kanalisolasjon (godt isolerte friskluft- og tilluftkanaler, og alle kanaler i 
sjakt) som gir minimal uønsket temperaturstigning på tilluften 

 Lydfeller ut fra aggregat og kanallydfelle mellom leiligheter 

 Trykkstyring av luftmengder slik at brukeratferd ikke påvirker luftfordelingen mellom leilighetene 

 Tilgjengelige reguleringsspjeld inn til hver leilighet for innregulering, men også til kontroll og justering 
av luftmengde senere i driftsfasen 

 Separat avtrekk fra kjøkkenhetten fra hver leilighet 

 Kapasitet på tilluft for å kompensere forsering på det enkelte kjøkken, med trykkstyring på både tilluft og 
avtrekk 

 Spirokanalsystem med god tetthetsklasse (EUROVENT klasse B eller bedre) og lavt trykkfall. Systemet 
er tilrettelagt for lettvint inspeksjon og rengjøring. 
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2.2.2.4 Eksempler på prosjekter 

 Myhrerenga borettslag, Skedsmokorset. Tilluftskanaler ført i søppelsjakt. 

 Bagartorpsprojektet i Solna, Sverige. Vinner av svenske "Teknikupphandling av värmeåtervinning i 
befintliga flerbostadshus" om rehabilitering av ventilasjon i boligblokk. Se Figur 5. 

 

  

    

Figur 5 Eksempel bruk av på rektangulære kanaler i Sverige for etablering av nye kanaler til soverom i 
leiligheter. Bildene er fra Bagartorpsprojektet i Solna, Sverige. Bildet under til høyre er fra 
labforsøk (kilde: Gösta Schelin AB). 
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3 Alternativer for produksjon av varmt forbruksvann 

 
For produksjon av varmt forbruksvann er følgende alternativer er vurdert: 

 Beholde konvensjonell elektrisk oppvarming av forbruksvann i beredere: 
De eksisterende berederne er uansett snart modne for utskiftning. I forbindelse med utskiftning vil det 
være mest fornuftig å montere nyere beredere tilpasset energifleksible systemer, som listet under. 

 Avtrekksvarmepumpe: 
Montere en varmepumpe som varmer opp varmt forbruksvann med varme tatt fra avtrekksluft på tak. 
Dette kan dekke hele behovet for varmt bruksvann. Dette vil også kreve montering av nye beredere. 
Denne løsningen kan ikke kombineres med balansert ventilasjon. I følge råd fra Danfoss AS (tidligere 
Normann Etek AS) kan man montere én varmepumpe per bereder i Nordre Gran borettslag, og 
sirkulasjonsrør for vann/glykol som kobler varmepumpen til varmevekslere (væskebatteri) som er 
montert på tak over hvert avkast. Se Figur 6a. Varmeveksleren utgjør en ekstra strømningsmotstand i 
ventilasjonssystemet, så man må sannsynligvis også skifte ut avtrekksviftene med vifter som har større 
kapasitet. Dette er ikke tatt høyde for i kostnadsberegningen. Levetiden på slike anlegg er opp til 20 år. 
Det er gode erfaringer med avtrekksvarmepumper ved rehabilitering av borettslag i Oslo-området. 
Eksempler er borettslagene Vestlibakken, Bølerlia og Ammerudlia. I følge rapport utarbeidet av Geir 
Eggen2 har slike varmepumper en gjennomsnittlig effektfaktor på 2,7 og median virkningsgrad for 
distribusjon og regulering er 78 %. Antatt total systemvirkningsgrad er derfor 2,7 × 0,78 = 2,11. 

 Luft/vann-varmepumpe: 
Balansert ventilasjon utelukker bruk av avtrekksvarmepumpe, men det kan alternativt monteres 
luft/vann-varmepumpe som tar varmen fra uteluft. Dette kan dekke ca 70 % av behovet for varmt 
bruksvann. Varmepumpens effektfaktor blir teoretisk noe lavere enn avtrekksvarmepumpe fordi 
varmekilden er kaldere (uteluft kontra avtrekksluft). I dette tilfelle har vi antatt en gjennomsnittlig 
effektfaktor på 2,57 og median virkningsgrad for distribusjon og regulering er 78 %. Antatt total 
systemvirkningsgrad er derfor 2,57 × 0,78 = 2,0. Et eksempel på produkt er Thermia Atek, testvinner av 
svenske energimyndigheters test av luft/vann-varmepumper. 

 Solpaneler: 
Disse vil ikke kunne dekke mer en maksimalt 50 % av varmtvannbehovet. Utfordringen er tilgjengelig 
volum på bereder. Løsningen krever installering av nye beredere. 

 

   

Figur 6 (a) Avkasthette med væskebatteri for vann/glykol, fra Vestlibakken borettslag på Stovner. (b) 
Selve varmepumpen og beredere på teknisk rom, fra Bølerskogen borettslag. 

                                                      
2 Geir Eggen. Varmepumpens bidrag til redusert energibruk i Norge. NVE, 12/2005 
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Figur 7 Utedelen for en luft/vann-varmepumpe. Innedelen kan se ut mye lik den som er vist i Figur 6b. 
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4 Alternativer for romoppvarming 

 
Bare to alternativer for romoppvarming er vurdert: 

 Beholde konvensjonell romoppvarming med panelovner: 
Fasaderehabiliteringen vil redusere oppvarmingsbehovet noe, slik at eksisterende panelovner vil være 
tilstrekkelige. Det er likevel sannsynlig at det fortsatt vil være et problem med trekk fra friskluftsventiler. 
Dette alternativet er derfor mest aktuelt i forbindelse med renovering med balansert ventilasjon, fordi 
friskluftsventiler da ikke lenger brukes, og ventilasjonssystemet vil sørge for god varmefordeling til alle 
rom i leiligheten, også soverom. 

 Luft/luft multisplit varmepumpe: 
Siden Nordre Gran borettslag ikke har vannbåren romoppvarming, er det ikke mulig å utnytte en løsning 
for energifleksibel oppvarming (sol, fjernvarme, bio osv.). Et alternativ er luft/luft-varmepumper, men 
med én innedel montert i stuen i hver leilighet, og takmonterte utedeler som kobles til flere innedeler. I 
forbindelse med rehabilitering med balansert ventilasjon med varmegjenvinning, vil varmen fra den ene 
innedelen fordeles til hele leiligheten, også soverom. Dette er brukt med hell i utlandet. Det eneste 
eksemplet på dette som vi kjenner til i Norge, er Kollen borettslag utenfor Sandefjord (Figur 8). 
Systemet har mulighet for individuell måling og fakturering av energiforbruk. Kollen borettslag har 
forholdsvis høyt varmebehov, siden det ikke ble utført fasaderehabilitering, og heller ikke balansert 
ventilasjon der. Varmepumpesystemet ble derfor dimensjonert for å dekke bare 50 % av varmebehovet. 
Tiltaket har av denne grunn ført til relativt lite energibesparelse (Figur 9), samt trolig også fordi at 
enkelte beboere ikke har nedjustert settpunktet på sine eksisterende panelovner slik at varmepumpen blir 
prioritet varmekilde, og fordi noen beboere har brukt varmepumpen til kjøling om sommeren. I Nordre 
Gran borettslag er det aktuelt å dimensjonere for en høyere lastandel, slik at beboere ev. kan slå av 
panelovner i store deler av året. 
 
For SINTEF tiltaksnivå A er det beregnet at varmepumpen kan dekke 67 % av årlig behov for 
romoppvarming3. For tiltaksnivå A har vi beregnet årsmiddel effektfaktor på 3,99 for Oslo-klima ut i fra 
produktdokumentasjon fra Toshiba. Vi antar en noe lav virkningsgrad for distribusjon og regulering på 
72 % (første kvartil fra erfaringstall i Geir Eggens rapport2) for å ta høyde for eventuell uoptimal styring 
av panelovner. Antatt total systemvirkningsgrad er derfor 3,99 × 0,72 = 2,87. 
 
Tilsvarende, for SINTEF tiltaksnivå B er det beregnet at varmepumpen kan dekke 93 % av årlig behov 
for romoppvarming4. For tiltaksnivå B har vi beregnet årsmiddel effektfaktor på 4,28 for Oslo-klima ut i 
fra produktdokumentasjon fra Toshiba. Antatt total systemvirkningsgrad er derfor 4,28 × 0,72 = 3,08. 

 

                                                      
3 Tiltaksnivå A er basert på ambisiøs rehabilitering av bygningskroppen, individuell måling av varmtvannsforbruk og 
forbedret avtrekksventilasjon. Alternativer med bokstav A i tabell 1 og 2 er basert på dette tiltaksnivå. Se nærmere 
omtale i hovedrapporten. 
4 Tiltaksnivå B omfatter de samme tiltak som nivå A, men avtrekksventilasjon erstattes av balansert ventilasjon med 
varmegjenvinning. Alternativer med bokstav B i tabell 1 og 2 er basert på dette tiltaksnivå Se nærmere omtale i 
hovedrapporten. 
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Figur 8 (a) utedeler på tak, og (b) innedel på stuen, for en luft/luft multisplit varmepumpe, montert i 
Kollen borettslag utenfor Sandefjord. Produkt: Toshiba SMMS. Kilde: ABK klima AS 

 

 

Figur 9 Reduksjon i energibruk til oppvarming i Kollen borettslag etter installasjon av luft/luft 
multisplit varmepumper 
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5 Beregningsresultater og konklusjoner 

 
Vi har utført energiberegninger for alle de mest interessante alternativer som er nevnt i kapittel 1. 
Energiberegningene, utført med programmet SIMIEN, er oppsummert i tabellen under: 
 

Tabell 2 Beregningsresultater for undersøkte alternativer. 

Alternativ Ventilasjon Varmtvann Romoppvarming Levert energi, kWh/m²år 
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basis  ● ●    ●  185 223 131 

A1p  ● ○ ●   ●  - - 110 

A0v  ● ●    ○ ● - - 107 

A1v  ● ○ ●   ○ ● - - 84 

B0p ●  ●    ●  - 189 102 

B2p ●  ○  ●  ●  - - 88 

B2v ●  ○  ●  ○ ● - - 75 

 

Alternativet med lavest levert energi (strømforbruk) er B2v, som har følgende tiltak på energiinstallasjonene: 

 Individuell måling/fakturering av varmt forbruksvann 

 Nye beredere for varmt forbruksvann 

 Uteluft/vann-varmepumpe som dekker 70 % av energibehovet til oppvarming av varmt forbruksvann 

 Balansert ventilasjon med varmegjenvinning 

 Luft/luft multisplit varmepumpe som dekker 93 % av årlig energibehov til romoppvarming, og individuell 
måling/fakturering. Panelovner kan derfor være helt avslått mesteparten av tiden. Dermed unngås 
konflikt mellom settpunkt for panelovn og settpunkt for varmepumpe. 

 

Alternativ B2v er det beste alternativet både av energi- og komforthensyn. Som antydet i kapittel 1, vil 
imidlertid multisplit-varmepumpen ha lavere lønnsomhet i dette alternativet. Grunnen er at 
varmegjenvinning i ventilasjonsaggregatet reduserer romoppvarmingsbehovet så mye, at energispareeffekten 
av varmepumpen er lavere enn i alternativer med avtrekksventilasjon, som har høyere oppvarmingsbehov. 

 

Hvis multisplit-varmepumpen velges bort på grunn av manglende lønnsomhet, så vil vi anbefale alternativ 
B2p. Bortsett fra varmepumpen til romoppvarming, omfatter dette alternativet de samme installasjoner som 
B2v. Energibehovet er så vidt større enn i alternativ A1v, men sistnevnte beholder avtrekksventilasjon og 
kan derfor ikke levere tilsvarende komfort og luftkvalitet som alternativer med balansert ventilasjon. 
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6 Vedlegg  

Informasjonsskriv til beboerne ved Bagartorp borettslag i Sverige, i forbindelse med rehabilitering med 
balansert ventilasjon. 
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