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1 BAKGRUNN 
Bygningers målt energibruk avviker til dels mye fra det som var beregnet. Det er ofte 
vanskelig/umulig å forklare årsaken, da det ikke måles formålsdelt energibruk, og betydning 
av inneklimaparameter (temperatur, luftmengder) og brukeradferd ikke kan vurderes 
tilstrekkelig. 
En detaljert oppfølging av energibruk, inneklimaparameter og brukeradferd vil gi ny kunnskap 
om hvordan reell energibruk er i forhold til beregnet energibruk og hvordan avvik kan 
forklares. Dette vil gi et grunnlag for nye strategier for å redusere energibruken. 
En detaljert oppfølging av inneklima vil gi kunnskap om hvordan luftkvalitet og termisk 
komfort i praksis er i passivhus. 
Oppnådd kunnskap vil bidra til økt forståelse på sammenhengen mellom beregnet og målt 
energibruk og vil kunne bidra til en forbedring av dagens beregningsmodeller. 
En visualisering av prosjektet og måleverdier vil bidra til informasjon og formidling av 
hvordan passivhus fungerer i praksis. 

2 PROSJEKTPRESENTASJON 

2.1 Utforming og konstruksjon 
Boligen er utformet med en enkel og kompakt bygningskropp for å redusere varmetap og 
oppføringskostnader. Størsteparten av vinduer er orientert rett mot sør for å utnytte solvarme 
i vinterhalvåret. Vindusarealer mot øst og vest er begrenset for å redusere uønskede 
varmetilskudd i sommerhalvåret. Det store stuevinduet mot sør blir utstyrt med en utvendig 
screen for solskjerming. 

 
Figur 1 Fasader mot sør og øst (inngang) 

Ytterkledning er utført i varmebehandlet trevirke (Kebony) for å gi minst mulig miljøbelastning 
og vedlikeholdsbehov. 
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Figur 2Plan og fasader 
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Ytterveggskonstruksjonen er utført med 250 mm hovedbæring (198+48) og 69 mm påføring 
på innsiden av dampsperren. Samlet isolasjonstykkelse blir dermed 320 mm. Det er benyttet 
isolasjonsklasse 33 (Glava Extreme). 
Taket er utført som pulttak med I-bjelker med en isolasjonstykkelse på 500 mm. 

 
Figur 3 Snitt 

 
Figur 4 Konstruksjon og overgang vegg og tak 
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Figur 5 Detalj ringmur 

Da varmebehovet og oppvarmingsperioden i passivhus er betydelig redusert, vil gulvvarme 
på bad kunne føre til et stort overforbruk, særlig hvis gulvvarme står på hele året for å unngå 
«kalde» føtter på fliser. Fliser er derfor erstattet med varmebehandlet og fuktbestandig 
trevirke av typen Moelven Termoask.  I dusjsonen er det brukt fliser (Figur 5). Eneste 
oppvarmingskilde på badet er et elektrisk varmespeil.  
 

 
Figur 6 Baderomsgulv med Moelven Termoask 
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2.2 Energisystem 
Det er installert et kompaktaggregat (NILAN Compact P), som inneholder 
motstrømsvarmeveksler, avtrekksvarmepumpe for forvarming av varmtvann og tilluft, 
varmtvannstank og elektrisk varmebatteri for spisslast.  

 
Figur 7 Kompaktaggregat NILAN Compact P med varmegjenvinner og avtrekksvarmepumpe 

Kompaktaggregatet forventes å kunne dekke omtrent 80 % av varmtvannsbehovet og 50 % 
av oppvarmingsbehovet. 
For å gi mest mulig termisk komfort, skal ønsket temperatur på soverom være styrende for 
setpunktstemperatur for ventilasjonsanlegget. I stue er det plassert et strålepanel av typen 
TPS Ecora 650 W (Figur 4) og på bad er det et varmespeil fra Infranomic (500 W) for å 
kunne justere temperatur i stue og bad til ønsket nivå uavhengig av temperatur i andre rom. 
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http://nilan.no/nb-no/forside/loesninger/boligloesninger/kompaktloesning/compact-p-nordic
http://www.infranomic.de/en/products/slim-line/mirrors/


  

 
Figur 8 Stue med strålepanel TPS Ecora 650 W 

Både strålepanelet i stuen og varmespeilet på badene styres med en termostat med 
tidsstyring for temperatursenking om natten og ved fravær (Figur 6). 

 
Figur 9 Dimmer for lys og temperatur- og tidsstyring for varme 

Det er utelukkende brukt LED som belysningskilder, som i de fleste rom i tillegg kan dimmes. 
Da energibehovet til varmtvann ofte er den største energiposten i passivhus, skal det 
installeres en gråvannsvarmegjenvinner av typen OSO Energy Saver (Figur 6). 
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Figur 10 Gråvannsvarmegjenvinner OSO Energy Saver 

Det er lagt til rette for såkalt «hot fill», dvs. både kaldt- og varmtvannstilkobling til 
oppvaskmaskin og vaskemaskin. Tilkoblet oppvaskmaskin er av typen SIEMENS 
SN66M033EU og er i energiklasse A++.  
 

 
Figur 11 Varmt- og kaltvannstilkobling til oppvaskmaskin 

Det er benyttet et kjøkkenavtrekk med kullfilter om omluft av typen Eico Siena P 60W for å 
redusere varmetapet fra kjøkkenavtrekket. Et kullfilter samler opp størsteparten av fettet og 
den rensede luften trekkes av gjennom ventilasjonsanlegget med varmegjenvinning.  
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http://www.siemens-home.no/produkter/oppvaskmaskiner/helintegrerte-oppvaskmaskiner/SN66M033EU.html
http://www.siemens-home.no/produkter/oppvaskmaskiner/helintegrerte-oppvaskmaskiner/SN66M033EU.html
http://www.eico.dk/2014-NO-emfang-s%C3%B8gning---detaljer.742/Siena-P-60-W.167.aspx


  

 
Figur 12 Kjøkkenavtrekk med kullfilter og omluft 

Integrert kombiskap for kjøl og frys er av typen SIEMENS KI86SAF30 og er i energiklasse 
A++. 
Stekeovn er av typen SIEMENS HB33BD540S og er i energiklasse A. 
Induksjonstopp er av typen SIEMENS EH611BE68X. 
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http://www.siemens-home.no/produkter/kj%C3%B8l-frys-og-vinlagring/kombiskap/KI86SAF30.html
http://www.siemens-home.no/produkter/matlagning/ovner/HB33BD540S.html?source=search
http://www.siemens-home.no/produkter/matlagning/platetopper/EH611BE68X.html?source=search


  

3 ENERGIBEREGNING 
Resultat fra passivhusevalueringen med Simien er vist nedenfor. 
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4 MÅLEOPPLEGG 
Det er lagt opp til et omfattende måleopplegg, hvor både formålsdelt energibruk, 
inneklimaparameter og brukeratferd (vindusåpningstid) skal logges. Måledata skal overføres 
i sanntid til webserver for analyse og presentasjon. Tilkobling til internett i boligen forventes 
ila. november 2014. 
Beskrivelse av måleparameter og utstyr er gitt nedenfor. 

4.1 Måling formålsdelt energibruk 
 
Tabell 1 Måleutstyr energibruk 

Parameter Beskrivelse  Bilde 
Strømkurser: 
1. Belysning 
2. Varmespeil bad1 
3. Varmespeil bad 2 
4. Strålepanel stue 
5. Kompaktaggregat 
6. Komfyr 
 

Schneider Electric kWh-
målere med 
fjernovervåking. 

 

Energitilskudd fra 
gråvannsvarme-
gjenvinneren og 
vannforbruk. 

 

 
Strøm i stikkontakter Wisensys 
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http://ecatalogue.schneider-electric.no/ProductGroup.aspx?groupid=164859&navid=85530&navoption=6
http://ecatalogue.schneider-electric.no/ProductGroup.aspx?groupid=164859&navid=85530&navoption=6


  

4.2 Måling inneklimaparameter 
Når det gjelder inneklima, måles CO2, temperatur (T) og relativ luftfuktiget (RF) i alle 
soverom og stuen. På badene måles T og RF. 
 
Tabell 2 Måleutstyr inneklima 

Parameter Beskrivelse  Bilde 

CO2, T og RF Wisensys WS-DLC 

 
T og RF Wisensys WS-DLTc 

 
Vindusåpningstid Wisensys WS-DLXct 

med magnetkontakter 

 
Luftmengder (kontroll 
innregulering) 

Wöhler SWF 234 
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http://www.ptnordic.no/Wisensys+-+CO2%2C+Temperatur+%26+RH.b7zFA-xfZ0B-hTN9OCT-tRJ6lVBt6705hRnSYE.ips?template=products_no
http://www.ptnordic.no/Wisensys+-+Temperatur+%26+RH.b7zFA-xfZ0B-hTN9OCT-tRJ6lVBt6705hRnSXD.ips?template=products_no
http://www.wisensys.com/products/3/status-monitoring
http://www.woehler.de/shop/de/produkte/messtechnik-und-prueftechnik/lueftung-und-luftqualitaet/swf-234-volumenstrommessgerat.html


  

 

5 FORMILDING 
Følgende aktiviteter mht. formidling er så langt gjennomført. 

Aktivitet Beskrivelse Målgruppe 
Undervisning våren 2014 Befaring og trykktesting. Studenter ved HiB 

Fagdag 17. juni 2014. Presentasjon og befaring. Byrådsavdeling for 
Byutvikling Klima og Miljø i 
Bergen kommune 

Omvisning 29. august 2014 Presentasjon og befaring. Enovas avdeling for 
programutvikling og drift 

Webpresentasjon Presentasjon av prosjekt 
(måledata presenteres senere) 
på 
http://prosjekt.hib.no/miljobygg/  

Alle 

 

6 ØKONOMI 
Påløpte utlegg for timeressurser og utstyr se vedlagt regnskap. 

7 GJENSTÅENDE AKTIVITETER 
En del av måleutstyret må monteres når bygget er tatt i være koblet til internett. Disse 
aktivitetene planlegges gjennomført våren 2015 for egen regning. 
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