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Sammendrag 

og 

anbefalinger 

 

 

Passiv klimatisering av bygg handler 

om å imøtekomme energi- og 

ventilasjonsbehov ved hjelp av passive 

grep i bygningskroppen, dvs tiltak som 

ikke er avhengig av tilført energi. I 

dette prosjektet er det lagt vekt på å 

beskrive tiltak for reduksjon av 

ventilasjonsbehov. Som metodisk 

grunnlag er LIMA-pyramiden utviklet. 

Rapporten består av syv kapitler: 

1. Innledning med begrunnelse for 

          passiv klimatisering 

2. Case-studier  

3. Designstrategi for passiv 

klimatisering 

4. Aktuelle tiltak 

5. Konsepter for naturlig og hybrid 

           ventilasjon som grunnlag for 

          bruk av passiv klimatisering 

6. Forskriftskrav og passiv 

klimatisering 

7. Innspill til nye rammebetingelser 

 

Hensikten med case-studiene er å 

beskrive/dokumentere/ gi eksempler på 

hvordan man kan redusere energi- og 

ventilasjonsbehov gjennom passive 

klimatiseringstiltak. Casene 

representerer ulike løsninger for 

implementering av naturlig/ hybrid 

ventilasjon samt ulike passive 

klimatiseringstiltak, og belyser ulike 

problemstillinger mtp. forskriftskrav. 

Case-studiene konsentreres om nyere 

bygg med høye energi- og miljø-

ambisjoner. 

I kapittelet Designstrategi for passiv 

klimatisering introduseres LIMA-

pyramiden som inneklima-strategi. 

Denne systematiserer trinnene fra 

funksjonsanalyse fram til endelig valg 

av ventilasjonsmetode, der formålet er 

å redusere ventilasjons-behovet.  

Aktuelle tiltak. På tiltakstrinnene 

vurderes ulike metoder for passiv 

klimatisering, fordelt på direkte 

reduksjonstiltak og bufrings-tiltak. Det 

settes fokus på mulighetene som 

knytter seg til materialbruken og 

såkalte responderende materialer, der 

kunnskapsnivå og potensial beskrives. 

 

Konsepter for naturlig/ hybrid 

ventilasjon er kort beskrevet med 

henvisning til litteratur på feltet.  

Forskriftskrav og passiv 

klimatisering. I dette kapittelet 

undersøkes de forskriftsmessige 

betingelsene for å kombinere passive 

klimatiserings-prinsipper med naturlig/ 

hybrid ventilasjon. Som bakgrunn 

benyttes foreslåtte energiregler i TEK15 

(Rambøll/Link 2013). Det gis en 

oversikt over mulighetene for å 

tilfredsstille krav med gjeldende 

beregningsmetoder og forutsetninger.  

De luftmengder som legges til grunn for 

energiberegningene er pr. i dag faste 

verdier (NS3700, NS 3700, 2013) 

(NS3031, NS 3031, 2011) (NS3701, NS 

3701, 2012), og det gis ikke mulighet 

for å tilpasse disse til faktisk design og 

materialvalg i bygget. Dette betyr i 

praksis at valg av materialer, med 

påfølgende konsekvenser ift. emisjoner 

og fuktregulerende egenskaper, ikke 

har noen betydning for beregnings-

forutsetningene, og dermed ikke 

betydning for beregningenes resultat. 

Beregninger, eksempelberegninger og 

resultater fra en rekke nasjonale og 

internasjonale studier viser imidlertid at 

riktige materialvalg kan bety vesentlig 
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reduserte behov for friskluftmengder. 

Beregninger er gjennomført for en 

enebolig, et kontorbygg og et 

skolebygg. Analysen viser at det for alle 

disse bygnings-kategoriene ikke er 

mulig å benytte naturlig ventilasjon 

etter gjeldende beregningsmetoder. 

Grunnen er at potensial og muligheter 

knyttet til flere passive designstrategier 

ikke ivaretas av det foreliggende 

forslaget til energiregler. 

Innspill til nye rammebetingelser.  

Det er presentert et forslag til endring 

av beregningsregler, og en 

vurderingsmetode som åpner for 

naturlig ventilasjon. Denne metoden 

avviker fra gjeldende regelverk ved at: 

A. Det stilles en rekke krav til 

byggets passive egenskaper 

B. Det gis mulighet til å bruke 

prosjektspesifikke forutsetninger 

for beregninger 

I tillegg foreslås en revurdering av 

beregningsforutsetningene for 

varmegjenvinning av balansert 

ventilasjon, samt en øking av 

energirammen ved bruk av materialer 

med svært lav bunden energi. 

 

 

Anbefalinger 

HVORFOR PASSIV KLIMATISERING 

Uavhengig av energisystem og 

ventilasjonsmetode, vil de ulike 

tiltakene for passiv klimatisering kunne 

bidra til lavt energiforbruk og godt 

inneklima. Vi anbefaler derfor at det 

arbeides videre med å samle erfaringer 

og spre kunnskap om effekter av tiltak i 

nye, energieffektive bygg. 

HVORFOR NATURLIG VENTILASJON 

Rapporten belyser en rekke grunner til 

at bruk av naturlig ventilasjon bør 

holdes åpen i nye byggeforskrifter. 

Dette omfatter såvel miljømessige og 

økonomiske forhold som bruker-

aspektet. I tillegg til å redusere bruken 

av elektrisitet til drifting av bygg, er det 

spesielt viktig å framheve robusthet i 

framtidig bygningsmasse, også med 

tanke på framtidig klimaendringer; 

 Robusthet  

Balansert ventilasjon er sårbar for 

teknisk svikt og strømutfall mens 

naturlige ventilasjonsløsninger er mer 

tilgivende, og vil fungere uavhengig av 

tilført energi. Dette bør vurderes som 

særlig viktig i mindre sentrale områder. 

 Kjølebehov 

Kjølebehovet er foreløpig ikke berørt i 

boligforskriften, men kan være høyst 

reelt i lavenergi- og passivhus, og 

samtidig stigende med forventet 

klimautvikling. Det bør derfor også 

påkreves at kjølebehov kan dekkes i 

boliger. Balansert ventilasjon kommer 

her lettere til kort, mens et godt 

planlagt naturlig ventilasjonsanlegg 

også vil takle kjøling effektivt.  

Vi anbefaler at muligheten for naturlig 

ventilasjon ikke bare holdes åpen i ny 

teknisk forskrift, men at det utarbeides 

detaljerte krav og retningslinjer for 

hvordan dette skal gjennomføres. 

HVORDAN 

Det er avgjørende at opplegg for 

naturlig ventilasjon ikke betraktes som 

et rent ventilasjons-system med 

tilluftsventiler, spjeld og avtrekks-

kanaler. Det forutsetter også opplegg 

for effektiv brukerstyring og etablering 

av bufferkapasiteter for varme, 

fuktighet og forurensninger.  

Perioder der bygningen ikke er i bruk 

benyttes til å forbedre inneklima til 

brukstiden. Luftskiftet kan varieres, 

reduseres eller økes, og bufferne 

stabiliseres/ nullstilles. Når rommene 
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igjen tas i bruk, evt. etter en 

luftspyling/ sjokklufting kan luftskiftet 

rettes mot komfort og brukerstyring 

fordi forurensinger og energi er 

ivaretatt utenfor brukstiden. 

Det anbefales derfor at man setter krav 

om bufferkapasitet i bygg når man 

prosjekterer med naturlig/ hybrid 

ventilasjon. Materialer brukt i bygget og 

spesielt i innvendige kledninger bør 

kunne bidra til å håndtere inneklima-

belastninger. Som en foreløpig 

tommelfingerregel kan angis at, i tillegg 

til å velge materialer med svært lave 

emisjoner, bør en hoveddel av 

innvendige overflater ha høy evne til å 

bufre varme, fuktighet og 

forurensninger. 

Oppfølging i driftsperioden; 

På samme måte som det vil være 

behov for obligatorisk ventilasjons-

kontroll (OVK) i alle bygninger med 

balansert ventilasjon, bør også naturlig 

ventilerte bygninger inspiseres for å 

sjekke at bufferne ikke er innebygd 

eller overmalt.  

 

 

 

Videre arbeid 

Det bør gjennomføres oppfølgings-

prosjekter som søker å dimensjonere 

termiske og hygroskopiske buffere mer 

detaljert, og videre dokumentere 

virkninger av disse på direkte og 

indirekte energibruk.  
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English 

Summary 

Passive conditioning of buildings is 

about how to meet energy and 

ventilation needs with the help of 

passive measures in the building 

structure, meaning measures that are 

not dependent on external energy 

supply. This project focusses on how to 

reduce ventilation needs. As a 

methodological basis the LIMA Pyramid 

is developed. 

The report consists of seven chapters: 

1 Introduction with justifications of 

passive conditioning  

2 Case Studies 

3 Design strategy for passive 

conditioning 

4 Relevant respondent measures 

5 Concepts of natural and hybrid 

ventilation  

6 Building codes and passive 

conditioning 

7 Suggestions for a new legal 

framework  

The purpose of the case studies is to 

describe / document / give examples of 

how to reduce energy and ventilation 

needs through passive conditioning. 

The cases represent different solutions 

for implementing natural/ hybrid 

ventilation and a range of respondent 

measures, and highlight various issues 

with regards to the building code. The 

study focuses on newer buildings with 

high energy- and environmental 

ambitions. 

In the chapter Design strategy for 

passive conditioning the LIMA-

pyramid is introduced. It systematizes 

the planning of good indoor air quality 

in steps, from functional analysis until 

the final selection of ventilation 

method.  

Relevant respondent measures for 

passive conditioning are considered, 

either by direct reduction or by 

buffering. Focus is on the opportunities 

associated with the so-called responsive 

materials, where knowledge and 

potential are described. 

Concepts for natural/ hybrid 

ventilation is briefly described with 

reference to literature in the field. 

Building codes and passive 

conditioning. This chapter examines 

the legal framework for combining 

passive conditioning principles with 

natural / hybrid ventilation. As a 

reference background, the proposed 

energy policy for TEK15 described in 

(Rambøll/ Link 2013) is used. The 

chapter provides an overview of the 

possibilities to satisfy the requirements 

within the current calculation methods 

and assumptions. 

The air change rates currently used for 

energy modelling are fixed values 

(NS3700, NS 3700, 2013) (NS3031, NS 

3031, 2011) (NS3701, NS 3701, 2012), 

and it is not possible to adjust these to 

actual design and material use in the 

building. In practice, this means that 

choice of materials with following 

consequences regarding emissions and 

moisture buffering, have no impact on 

the modelling assumptions and thus no 

impact on the results of the 

calculations.  

Modelling, calculations of cases as well 

as results from a range of international 

studies however show, that proper 

material choice may imply significantly 

reduced need for fresh air volumes. 

Calculations are performed for a 

detached house, an office building and 

a school building. The analysis shows 

that for all these building categories it 

is not possible to use natural ventilation 



Passiv klimatisering/ Tek 2015               side 9 

 

within the proposed energy policy. The 

reason is that the potentials associated 

with several passive design measures 

are not addressed. 

Suggestions for a new legal 

framework. An evaluation method that 

allows for natural ventilation is 

presented. This method differs from the 

existing regulations by: 

A. Addressing a number of 

requirements for the building’s 

passive properties 

B. Allowing project-specific 

assumptions for calculations 

In addition, the proposed framework 

should consider a revision of the 

calculation assumptions for heat 

recovery in mechanical balanced 

ventilation, as well as an increase in the 

energy frame when using building 

materials with very low embodied 

energy. 

Recommendations 

WHY PASSIVE CONDITIONING 

Regardless of energy supply and 

ventilation method, the various 

measures for passive conditioning could 

contribute to actual low energy 

consumption and healthy indoor air 

quality. We therefore recommend that 

work continues to gather experiences 

and disseminate knowledge about 

effects of passive measures in new, 

energy efficient buildings. 

WHY NATURAL VENTILATION 

The report highlights a number of 

reasons why the use of natural 

ventilation should be kept open in new 

building codes. This includes 

environmental and economic factors as 

well as user aspects. In addition to 

reducing the need for electricity in the 

operation of buildings, it is especially 

important to emphasize the robustness 

of future buildings, also with a view to 

future climate change; 

• Robustness 

Mechanical balanced ventilation is 

vulnerable to technical failures and 

power outages while natural ventilation 

solutions are more forgiving, and will 

work regardless of energy supply. This 

should be considered as particularly 

important in less central areas. 

• Cooling Needs 

The cooling requirement is not yet 

implemented in housing regulations, 

but can be very real in low-energy and 

passive houses. Simultaneously, cooling 

need may increase with expected 

climate change. It should therefore be 

required that cooling needs can be met 

in homes. Balanced ventilation have 

shortcomings with respect to cooling, 

whilst well-planned natural ventilation 

will handle cooling efficiently. 

We recommend that the possibility for 

natural ventilation is not only kept open 

in new regulations, but that detailed 

requirements and guidelines for how 

this can be implemented is worked out. 

HOW 

It is essential that arrangements for 

natural ventilation is not considered as 

a sole ventilation system with supply 

diffusers, dampers and exhaust air 

ducts. It also requires arrangements for 

effective user control and the 

establishment of buffer capacities for 

heat, moisture and contaminants. 

Periods where the building is not 

occupied are utilized for improving 

indoor air quality. Air shift may be 

decreased or increased, and buffers are 

stabilized or drained. When the room is 

occupied again, possibly after an air 

purge / shock aeration, air shift is 

directed toward comfort and user 

control as handling of pollution and 

energy is taken care of when the rooms 

are not in use. 
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When designing buildings with natural / 

hybrid ventilation, it is recommended 

that requirements are given for buffer 

capacities. Materials used in the 

building and especially for interior 

surfaces should enable handling of 

relevant loads. As a preliminary rule of 

thumb, it can be stated that in addition 

to selecting materials with very low 

emissions, a major portion of the 

interior surfaces should have a high 

capacity to buffer heat, moisture and 

contaminants. 

In the building’s operation period; 

In the same way as there will be a need 

for mandatory ventilation control in all 

buildings with mechanical balanced 

ventilation, also naturally ventilated 

buildings should be inspected to check 

that the buffers are not built in or 

painted over. 

Further work 

It should be carried out follow-up 

projects that seek to define the thermal 

and hygroscopic buffers in more detail, 

and further document the effects of 

these measures on direct and indirect 

energy consumption. 
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Innledning 

Hva er passiv klimatisering? 

Passiv klimatisering av bygg kan 

defineres som å løse eller redusere/ 

omfordele energi- og ventilasjonsbehov 

ved hjelp av tiltak knyttet til material-

valg, disponering av funksjoner samt 

formgivning av rom og bygningskropp. 

Deler av fagområdet er tidligere 

undersøkt, bl.a gjennom IEA-prosjektet 

Responsive Building Elements (Perino et 

al 2008), og i en rekke forsknings-

artikler som tar for seg enkeltvise 

prinsipper og materialer. Flere passive 

tiltak for bedring av inneklimaet inngår 

allerede som standard i moderne 

byggeskikk, ikke minst gjelder dette 

varmeisolering og tetting av 

klimaskallet. 

Tiltak for passiv klimatisering kan 

redusere det driftsmessige energi-

forbruket i en bygning på to måter:  

 Direkte reduksjon, eksempelvis 

av transmisjonsvarmetap ved 

isolering av klimaskallet. 

 Indirekte reduksjon ved at 

ventilasjonsbehovet kan 

reduseres / omfordles, 

eksempelvis ved at 

hygroskopiske (fukt-bufrende) 

materialer i interiøret stabiliserer 

relativ luftfuktighet.  

En rekke tiltak vil kunne ha betydning 

for både direkte og indirekte reduksjon 

av energiforbruket, ettersom f.eks ett 

og samme materiale kan ha flere 

positive effekter. I prosjektet er det 

fokusert på tiltak som først og fremst er 

knyttet til reduksjoner av ventilasjons-

behovet. En oversikt over tiltak er 

beskrevet i kapittelet om Passive 

klimatiseringstiltak, og et utvalg av 

disse (responderende materialer) er 

beskrevet i detalj. 

Passiv klimatisering er en inneklima-

strategi, og ut ifra inneklima-strategien 

kan man angi en ventilasjons-strategi. 

LIMA-pyramiden (s. 48) gir en oversikt 

over trinnene i en helhetlig 

ventilasjons-planlegging, og 

ventilasjonsmetoder (øverste trinn i 

pyramiden) er nærmere beskrevet 

under konsepter for naturlig/ hybrid 

ventilasjon. 

Byggeforskrifter og ventilasjon 

Selv om det ikke oppgis spesifikt, 

innebærer Tek 2010 i praksis at 

balansert ventilasjon med varme-

gjenvinning nå normalt brukes som et 

kriterium for å oppnå kravene i 

energiforskriftene. Videre er såkalt 

passivhus-nivå politisk varslet som 

standard for norske byggeforskrifter fra 

2015. Hva dette nivået innebærer er 

imidlertid fortsatt et åpent spørsmål. 

Passivhus-standarden, basert på tett 

bygningskropp, tykke isolasjonslag og 

et (ikke-passivt) balansert ventilasjons-

anlegg med varme-gjenvinning, har 

vært førende for forskning og produkt-

utvikling, utforming av byggeforskrifter 

og som minstekrav i støtte-ordninger til 

utbyggere. Nye og rehabiliterte bygg 

skal gjennom disse tekniske tiltakene 

sikres et lavt energibehov, og bidra til å 

oppfylle Norges mål om klimagass-

reduksjoner. Passivhus-konseptet har 

også blitt fulgt opp gjennom målinger 

og brukerundersøkelser. 

Rapporten «Systematisering av 

erfaringer med passivhus – oppfølging» 

(Sintef Byggforsk /Husbanken 113 - 

2012) slår fast at norske passivhus 

bygget til nå, har lav energibruk og 

godt innemiljø. Imidlertid påpekes også 

noen utfordringer, og det angis 

kompenserende tiltak for disse; bl.a. 

kan overoppheting sommerstid løses 

med termisk masse og vinduslufting. I 
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tillegg etterlyses mer kunnskap om 

inneklima og helse.  

Andre evalueringer av lavenergi- og 

passivhus viser imidlertid at 

energibruken har vært inntil flere 

ganger høyere enn forventet (eks. 

Sunikka-Blank and Galvin 2012). 

Samtidig har omfanget av inneklima-

problemer knyttet blant annet til 

overoppheting, tørr luft og viftestøy 

vært betydelige (eks. Larsen, 2011; 

Langseth, 2011; Kristensen, 2010). I 

evalueringene pekes det på feil-

installering og svikt i teknisk utstyr som 

viktige årsaker, men at problemer 

knyttet til brukerleddet trolig er mest 

utslagsgivende. Beboerintervjuer 

forteller om problemer med vedlikehold 

og styring samt generell misnøye med 

de begrensede mulighetene for 

personlig tilpasning. Man føler seg 

bundet opp i et stramt atferdsmønster 

og klager blant annet på manglende 

mulighet for temperatur-differensiering 

mellom ulike rom/funksjoner og for å 

endre klimafaktorene (temperatur, 

ventilasjon/lufting) tilstrekkelig raskt. 

Parallelt diskuteres det, spesielt i 

arkitektmiljøer, om det er mulig å 

oppnå lav energibruk, godt innemiljø og 

evt også et bedre klimagassregnskap 

over levetiden, gjennom andre 

løsningsmodeller enn den nåværende 

passivhusstandarden. Problemstillingen 

var tema bl.a. på et frokostmøte 

arrangert av Ecobox i Oslo 05.10.2012, 

men uten at noen form for beskrivelser 

av alternative veier til målet ble 

redegjort for.  

Oppdraget «Fra TEK10 til TEK15» 

(utført av Rambøll og Link arkitektur for 

DIBK våren 2013) omhandlet utforming 

av forslag til nye energikrav i Tek for 

nybygg. Denne utredningen vurderte 

justeringer innenfor kjente metoder for 

passivhus, konsekvenser av økede 

energikrav og risiko for uønskede 

effekter. Alternativ B i utredningen 

åpnet opp for mer pluralisme i 

tilnærmingen gjennom å flytte måle-

punkt for energi og ta ventilasjon ut av 

varmetapstallet. Men bortsett fra fokus 

på kompakt bygningsform, tok 

utredningen ikke for seg tiltak som går i 

retning av passiv klimatisering og økt 

fokus på materialer. 

Mye taler for at man i sin iver etter 

snarlige resultater har låst seg til én 

løsningsmodell for raskt, og det er 

grunn til å anta at denne ikke vil 

oppfylle forventningene til energi-

effektivitet. Et grunnleggende spørsmål 

er om det i mange tilfeller vil kunne by 

på både miljømessige og økonomiske 

fordeler å benytte andre tilnærminger 

for å nå målene. 

Sett i forhold til utviklingen innen 

energieffektivisering i bygg generelt i 

Norge de siste 10 årene, har det vært 

satset lite på å kartlegge alternative 

strategier for klimavennlig og robust 

byggeskikk. Passiv klimatisering/ Tek 

2015 fokuserer derfor på tiltak som 

hittil ikke er grundig vurdert som 

mulige virkemidler for å nå målet om 

energieffektivisering så vel som for de 

høyere målene om klimavennlig og 

robust byggeskikk. I prosjektet 

undersøkes spesielt ulike strategier for 

passiv design og materialbruk, og 

betydning for ventilasjonsbehov. 

Beregningsmodeller for energibruk 

I praksis har altså Teknisk forskrift 

2010 ført til at det er blitt vanskeligere 

å benytte naturlige ventilasjons-

metoder. Det lar seg fortsatt gjøre, 

men mulighetene er sterkt begrenset 

av gjeldende prosedyrer og parametere 

for energiberegning og krever 

spesialtilpasninger som ofte i større 

grad er tilpasset aktuelle energi-

beregningsprogrammer, enn egentlig 

energiøkonomisering. Eksempelvis vil 
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det være snakk om å redusere 

lekkasjetallet kraftig, noe som i praksis 

har liten betydning når bygningen 

likevel ventileres naturlig.  

Ihht standard beregningsmetode, 

fanges en stor andel av varmetapet fra 

et passivhus opp i varmegjenvinningen. 

Dette er imidlertid et teoretisk tall, som 

ikke nødvendigvis avspeiler reell 

energigevinst. Man legger gjerne til 

grunn at ventilasjonen står på hele 

døgnet, hele året, noe det sjelden eller 

aldri vil være behov for. 

De tekniske forutsetningene for 

energigevinsten kan det også stilles 

spørsmålstegn ved. En omfattende 

svensk undersøkelse av 11253 bygg 

(77,6mill m2 bolig og næringsbygg) 

viste en praktisk varmegjenvinning på 

20-30 % i snitt (Andreasson 2009). I 

en sveitsisk/tysk undersøkelse av 13 

små moderne anlegg var den målte 

ytelsen for alle anleggene langt lavere 

enn den teoretiske ytelsen, som følge 

av infiltrasjon i bygningskroppen, 

lekkasjer i enhetene og intern 

resirkulering av luft. I noen tilfeller var 

effekten så lav at energiforbruket til 

viftedriften ble høyere enn gjenvunnet 

varme. Selv for de beste anleggene 

(lufttett bygning, teoretisk varme-

gjenvinning 90 % og spesifikk 

vifteeffekt 0,27 Wh/m3) ble ytelsen 

vurdert som usikker så vel økonomisk 

som energimessig. (Roulet et al 2001) 

I tillegg kommer brukeraspektet der 

flere undersøkelser viser at brukerne 

ikke er i stand til å utnytte potensialet i 

MVHR-anleggene.  Årsakene kan være 

manglende reguleringsmuligheter og 

forståelse av teknologien. Også 

manglende vedlikehold kan være 

utslagsgivende. (Stevenson et al 2013). 

En hollandsk undersøkelse av 299 

boliger med MVHR viste at anleggene 

fungerte dårlig. (Balvers et al 2012)  

Passive passivhus 

Prinsipielt kan et passivhus uten 

mekanisk ventilasjon kalles et «passivt 

passivhus» ettersom det gjennom 

design og materialvalg er optimert ift å 

redusere energibruk og ventilasjons-

behov. Passive grep defineres som 

tiltak som utgjør faste deler av bygget 

og som er uavhengig av vifter, pumper 

etc. til driften. I tillegg til å kunne 

oppnå miljøfordeler kan et passivt 

passivhus være enklere å forholde seg 

til som bruker, og også mindre 

avhengig av riktig brukeratferd for å 

fungere tilfredsstillende. Dermed vil 

man trolig kunne oppnå mer robuste og 

levedyktige løsninger over tid. Mulige 

fordeler med passiv klimatisering kan 

beskrives under følgende punkter; 

 Robusthet 

Passive tiltak er robuste, ettersom de 

utgjør del av selve bygningen og 

fungerer uavhengig av energitilførsel og 

styringssystemer.  

 Redusert elektrisitetsforbruk 

Mekaniske ventilasjonssystemer krever 

elektrisitet til drift av vifter og 

styringssystemer. Elektrisk energi 

representerer høyeste energikvalitet, 

samtidig som den generelle el-

produksjonen har stor spesifikk 

klimabelastning. Det kan derfor være 

viktigere å redusere el-behovet enn 

varme-behovet. 

 Redusert arealbruk 

Mekaniske ventilasjonssystemer krever 

stor plass. Ventilasjonsrom og vertikale 

sjakter utgjør vanligvis over 10 % av 

golvarealet i nyere næringsbygg, noe 

som representerer betydelig indirekte 

energiinnsats til materialer, oppføring, 

drift og vedlikehold. Naturlig ventilasjon 

integreres vanligvis som en del av 

rommet.  
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 Redusert fotavtrykk fra 

materialer 

Mekaniske ventilasjonssystemer er i 

hovedsak produsert fra energiintensive 

materialer som plast og metaller. I 

tillegg har de en kort levetid 

sammenlignet med bygningens 

konstruksjon (10-15 år ift 50-100 år) 

Dette betyr at både miljøbelastninger 

og økonomiske kostnader forbundet 

med disse installasjonene kan bli svært 

høye over byggets levetid. Naturlig 

ventilasjon representerer ingen eller 

liten merkostnad forbundet med 

materialbruk. 

 Kjøling 

Det som bygges i dag skal stå 50 – 100 

år inn i et antatt betydelig varmere 

klima, der kjøling vil bli mer og mer 

aktuelt. Manglende kjølestrategi i 

passivhus (mekanisk ventilasjon) vil lett 

føre til utstrakt bruk av aktiv kjøling 

(Darby 2005), noe som er svært 

energikrevende sammenlignet med 

passiv kjøling. Varmekapasitet er 

kostbart å tilføre et bygg etter at det er 

bygd, og selv vinduslufting kan medføre 

kostbare ombygninger dersom det ikke 

er lagt inn fra starten. Passiv kjøling, 

derimot, ligger «innebygd» i naturlig 

ventilasjon ettersom kryssluftings-

muligheter, bufferkapasiteter og 

romform allerede er tilrettelagt for å 

forebygge overoppheting. 

 Adaptivitet og brukerkontroll 

Avgjørende for suksess, uavhengig av 

ventilasjonsstrategi, er ivaretagelse av 

et tett og godt samspill mellom bygg og 

brukere. Erfaringer fra bygninger med 

naturlig ventilasjon tyder på at de gir 

rom for bedre brukerkontroll, og 

dessuten at beboere får større 

temperatur/ inneklimatoleranse. 

Brukerne i bygg som er naturlig 

ventilert (free running) er komfortable 

med høyere temperatur i kjølesesongen 

og lavere temperatur i fyringssesongen 

enn brukere av mekanisk ventilert bygg 

(Nicol 2002, 2012) 

Responderende materialer 

Prosjektet undersøker spesielt effektene 

av responderende materialer, dvs 

materialer som er istand til å redusere 

og/eller bufre ulike inneklima-

belastninger ift temperatur, fuktighet 

og forurensninger. Beskrevne 

materialgrupper er forurensnings-

nedbrytende og -fikserende materialer, 

plantekulturer, temperatur-dempende 

klimaskall samt temperatur-, fukt- og 

forurensnings-bufrende materialer. 

Fuktbufrende/ hygroskopiske materialer 

vil også kunne bidra til direkte 

energigevinst gjennom latent 

varmeveksling. F.eks vil en treoverflate 

som er tørket ut ved oppfukting fra 

luften omkring avgi opp mot 50 W/m2. 

Dette skjer for eksempel under dusjing. 

Dersom halve veggen og himlingen 

består av ubehandlet trepanel kan rom-

temperaturen økes 2-3 °C som følge av 

treoverflatens absorpsjon av damp og 

retur av varme (Korsnes, 2012). 

Samme effekt kan nyttes til kjøling om 

sommeren, der kjøligere luft om natten 

kan fukte opp treoverflater som vil 

kreve energi for å tørkes ut om dagen. 

Da vil solenergien brukes til uttørking 

og ikke til oppvarming av romluften.  

Det er ønskelig å redusere ventilasjon 

av luft med høy fuktighet siden dette er 

luft med høyt energinivå. Ved å nytte 

den latente varmekapasiteten kan en 

periodevis redusere fuktigheten på 

luften som ventileres ut av bygget. Slik 

blir innvendige treoverflater en 

erstatning til varmegjenvinning av 

ventilasjons-luften, siden tørr luft har 

mindre energi som kan gjenvinnes.  

Norsk Treteknisk Institutt er for tiden 

involvert i større forsknings-prosjekter 

som ser på betydningen av latent 
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varmeovergang og muligheten til å 

nytte treoverflater som varmebatteri; 

WEEE (NFR 216404), Wood2New 

(WoodWisdom-Net) og HOME (NFR, 

innvilget). Denne forskningen vil gi 

tydeligere svar på hvor stor innvirkning 

treoverflater har for energibalansen til 

inneklima og hvordan denne effekten 

kan nyttes og styres. Effekten av latent 

varmeveksling i fuktbufrende materialer 

er imidlertid ikke undersøkt videre i 

dette prosjektet. 

Økonomiske konsekvenser 

Tiltak for passiv klimatisering i 

kombinasjon med naturlige/ hybride 

ventilasjonsmetoder vil kunne ha store 

potensialer for reduserte kostnader 

bygningssektoren. Et redusert 

ventilasjonsbehov vil kunne føre til 

lavere el-forbruk forbundet med drift av 

mekaniske anlegg, og i tillegg vil man 

kunne oppnå redusert arealbruk til 

tekniske rom og sjakter.  

Det økonomiske potensialet er 

undersøkt gjennom en sammenlignende 

analyse av kostnader i forbindelse med 

prosjektering av Romsdal vgs. på 

12.000 m2 BTA høsten 2013. Man kom 

her fram til at et «low-tech» konsept 

med massivtre-konstruksjoner og et 

hybrid ventilasjonssystem bl.a. krever 

250 m2 mindre areal til tekniske rom og 

føringsveier. De samlede reduserte 

investerings-kostnadene for det 

tekniske anlegget er anslått til 7,5 mill. 

kroner, og reduksjon av areal i 

bygningen til 3 mill. kroner. 

Generelt konkluderer analysen med at 

man kan redusere arealbruken med 

mellom 1 % av totalt BTA for hybrid 

ventilasjon og 3 % for ren naturlig 

ventilasjon. Den samlede mekaniske 

ventilasjon er redusert med ca. 40 % 

ved bruk av hybrid løsning sammen 

med massivtreets termiske og fukt-

regulerende egenskaper. Innsparing på 

varme og ventilasjonsteknologi er 

vanskelig å estimere, men Romsdal vgs 

viser i skissefasen at det er mulig å 

spare ca. 20 % på investeringer i 

tekniske anlegg. 
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Case-studier 

 

Til tross for at alternative strategier 

vanskeliggjøres i dagens tekniske 

forskrifter, har det de siste årene blitt 

oppført en rekke energigjerrige bygg, 

bla. boliger, barnehager og skoler, 

utelukkende basert på passive design-

prinsipper inkl. hygroskopisk 

materialbruk og naturlig/ hybrid 

ventilasjon. Mange av disse prosjektene 

skårer godt på energibruk, inneklima og 

brukertilfredshet, men det har vært lite 

systematisk oppfølging for å høste 

erfaringer.  

En viktig hindring for gjennomføring av 

disse prosjektene er modellene som 

benyttes til beregning av energi- og 

ventilasjons-behov. Disse tar ikke 

høyde for viktige egenskaper ved 

materialene, og man går dermed glipp 

av et sparepotesial i beregningene. 

Case-studiene beskriver hvordan man 

kan redusere energi- og 

ventilasjonsbehov gjennom passive 

klimatiseringstiltak. De utvalgte 

byggene representerer ulike løsninger 

for design, materialbruk og 

implementering av naturlig/ hybrid 

ventilasjon, og belyser ulike 

problemstillinger mtp forskriftskrav.  

Case-studiene konsentreres om nyere 

bygg med høye energi- og 

miljøambisjoner og tilgjengelig 

kunnskap om disse. Kartleggingen 

omfatter; 

 

     Byggtype, byggeår, arkitekt, 

rådgivere, overordnet beskrivelse 

     Passive tiltak (design og 

materialbruk) for redusert energi og 

ventilasjonsbehov (f.eks Bufrende 

romutforming, Porøse og lav-

emitterende materialer, Hygroskopiske 

materialer, Termiske materialer)      

     Konsepter for naturlig/ hybrid 

ventilasjon, justering og kontroll 

     Oppnåelse av forskriftskrav på 

ventilasjon og energi 

     Energibruk (målt/simulert) til 

oppvarming/kjøling/ventilasjon 

     Andre målinger/simuleringer 

     Brukererfaringer 

     Aktuelle publikasjoner  
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1. Bolig i Biestøa  
Bolig med hybel i sokkel. BRA 

177+45kvm 

Arkitekt/rådgivere Gaia Lista AS 

År Byggemeldt etter TEK 2007, 

ferdigstilt 2012 

Overordnet Beskrivelse: Bygningen 

er utviklet som et passivhus, men der 

det samtidig søkes å unngå bruk av 

mekanisk ventilasjon med varme-

gjenvinning (MVHR). For likevel å innfri 

energikravene er det gjennomført en 

rekke tiltak for å redusere ventilasjons-

behovet. 

Passive tiltak for redusert energi- 

og ventilasjonsbehov 

DESIGN 

 Designmessig bufferkapasitet. 

Økt takhøyde i oppholdsrom/ 

kjøkken/ soverom 

 Sonet planløsning. Kalde boder 

mot nord 

 Soverom som egen klimasone. 

Isolering/lufttetting mot 

tilliggende rom 

 Utnyttelse av innstrålt solenergi 

gjennom store sørvendte 

glassflater. Overoppheting 

forebygges med høy termisk 

bufferkapasitet i eksponerte 

rom. 

 Renholdvennlig detaljering. 

Redusert hyllefaktor 

 Særlig robust detaljering/ 

materialbruk i alle energi- og 

klimatiseringstiltak; 

Tettesjikt med klemte skjøter; 

fuktsikker isolasjon; tiltak for 

redusert hulltaking i klimaskjerm etc 

 MATERIALBRUK 

 Lav U-verdi ytterskall. Eks 0,1 i 

vegg og 0,095 i tak  

 Høy lufttetthet, målt til 0,48 i 

ferdigstilt bygning 

 Gjennomført bruk av lav-

emitterende materialer i 

interiøret. 

 Materialbruk med høy termisk 

bufferkapasitet;  

Eksponert vegg av pusset 

(leirepuss) leirestein 50-100mm, 

totalt ca 5 tonn/32 m2 i 

oppholdsareal/ kjøkken 

(Ettermonteres vår 2014); 

30mm/80m2 eksponert pusset 

(dolomitt-sparkel) tung gipsplate i 

himling oppholdsareal/ kjøkken/ 

soverom; betonggolv i hybel; bruk 

av tung varmeisolasjon i vegg og 

tak (defibrert tremasse 45 kg/m3). 

 Materialbruk med høy fukt-

bufferkapasitet;  

Eksponert vegg av pusset 

(leirepuss) leirestein 50-100mm, 

totalt ca 5 tonn/32m2 i oppholds-

areal/ kjøkken (Ettermonteres i 

løpet av vinter 2013/ 14); 30mm/ 

80m2 eksponert pusset (dolomitt-

sparkel) og malt (silikat-maling) 

tung gipsplate i himling oppholds-

areal/ kjøkken/ soverom; kalklut-

behandlet granpanel 14mm på alle 

vegger; våtromsvegger i celle-

betong pusset med hydraulisk 

kalkpuss; hygroskopiske isolasjons-

materialer av innblåst defibrert 

tremasse. 

 Materialbruk med potensielt 

forurensnings-bufferkapasitet. 

Diffusjonsåpne/hygroskopiske 

overflater i alle rom 
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Ventilasjonskonsept. Justering og 

kontroll 

Årstidstilpasset og behovsstyrt naturlig 

ventilasjon. Luftinntak via vindfang/ 

kjeller (forvarming); separat lufting av 

soverom. 

Oppfylling av forskriftskrav på 

ventilasjon og energi 

Vil kunne ventileres etter 

ventilasjonskrav i TEK 07. Innfrir trolig 

forskriftskrav til energibruk etter TEK 

07 selv ved ventilasjonsnivå etter 

forskrift.   

Energibruk (målt/simulert), 

oppvarming/kjøling/vent 

Det er gjort energiberegning etter TEK-

sjekk. Passivhus-nivå innfris ikke ved 

ventilasjonskrav etter TEK 07 

Brukererfaringer 

Huset har vært bebodd i ca. 1,5 år og 

brukerne er fornøyd. Huset fungerer 

etter forventningene. Det antas at 

energiforbruket er lavt. Samtidig føles 

inneklimaet godt. Blant annet har det 

vist seg at overoppheting forebygges 

effektivt selv før termisk buffer av leire 

er installert. Det dogger ikke på 

speilene i baderommet. 

Kommentarer 

Hovedkonseptet bak huset i Biestøa er 

å redusere ventilasjonsbehovet ved 

gjennomføring av ulike passive 

klimatiseringstiltak. De fleste av disse 

tiltakene blir ikke godskrevet i 

konvensjonelle beregningsprogrammer 

som TEK sjekk fra SINTEF. Det er 

således per i dag umulig å kalkulere 

energibruk i bygget. 

Per vår 2014 er planlagt 

klimatiseringstiltak (fukt- og 

temperatur buffer) pusset 

leiresteinsvegg enda ikke gjennomført. 

Ettersom huset allerede kan se ut til å 

fungere godt er det tvil om det vil være 

behov for dette tiltaket.  

Aktuelle publikasjoner 

Berge B 2012 Det passive passivhuset. 

Del 1 Byggmesteren 12/2012 

Berge B 2013 Det passive passivhuset. 

Del 2 Bygg mesteren 1/2013 

Husbanken Økohuset i Biestøa 

http://www.husbanken.no/forbildeprosj

ekter/prosjekt/?id=242757 

Gaia Lista Det passive passivhuset i 

Biestøa 

http://www.gaiaarkitekter.no/lista/Arkit

ektur/passivhusetBiest%C3%B8a 

Wright M og Ousland R Økohuset Blog 

http://okohuset.blogspot.no/  

  

http://www.husbanken.no/forbildeprosjekter/prosjekt/?id=242757
http://www.husbanken.no/forbildeprosjekter/prosjekt/?id=242757
http://www.gaiaarkitekter.no/lista/Arkitektur/passivhusetBiest%C3%B8a
http://www.gaiaarkitekter.no/lista/Arkitektur/passivhusetBiest%C3%B8a
http://okohuset.blogspot.no/
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2. Årstidshuset  

Familiebolig med utleiedel. Oppvarmet 

BRA 186,5 kvm, hvorav 110 er 

oppvarmet helårsbolig / Leilighet 56,7  

Arkitekt/rådgivere Nina Haarsaker og 

Sevrin Gjerde. Energikonsulent; 

Matthias Haase 

År Byggemeldt etter TEK 10 høsten 

2012, ferdigstilles 2014 

Overordnet Beskrivelse: Bygningens 

utforming er påvirket av lokal 

klimaanalyse med tanke på passiv sol 

(solrom og solfangere på tak), og 

planløsningen er tilpasset årstidene. En 

buffer-vegg mellom solrom og 

helklimatiserte rom fungerer som 

teknisk vegg med vertikale føringer.  

Passive tiltak for redusert energi- 

og ventilasjonsbehov 

DESIGN 

Klimatisk skille mellom uoppvarmet 

sone/ solrom og oppvarmet sone med 

oppholdsrom/ soverom/ bad. 

Solrommet fungerer som gangsone 

med vindfang og trapp, og kan benyttes 

til aktiviteter i deler av året. Sonen vil 

bidra med gratisvarme til resten av 

huset vår/ høst, og skyvedører kan da 

holdes åpne.  

Bufferveggen mellom solrom og 

klimatiserte rom har stor varmetreghet 

og vil dempe temperatursvingninger i 

begge soner. Overoppheting hindres 

videre av to store asketrær mot sør.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruktluft går fra klimatiserte rom til 

solrom gjennom ventiler i buffervegg, 

og gir overskuddsvarme til solrommet i 

vinterhalvåret. Plassbygd ildsted/ovn og 

pipe inngår som en del av 

bufferveggen, og planlegges integrert 

med varmtvannstank. 
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Brenning av utvendig panel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALBRUK 

Ytterskall: 

 Sokkel i plasstøpt betong, 

utvendig isolert. 

 Øvrige yttervegger: Trestendere 

i laminert tre 250mm, to sjikt 

med kryssfiner som innvendig 

fuktbrems og asfalt vindtettplate 

og duk utvendig. Utvendig luftet 

kledning av glatt stående, brent 

panel. 

 Isolasjon; 250 mm innblåst 

cellulosefiber mellom stendere + 

50 mm hamp innvendig 

 Tak: 350 mm isolasjon 

 Gulv på grunn: 200/400 mm 

isolasjon, EPS 

Buffer-vegg i leca, pusses med lokal 

leire.  

Øvrige innervegger; trestendervegger 

kledd med kryssfiner. Behandling med 

vegetabilsk olje/linolje og farge-

pigment. 

Ventilasjonskonsept. Justering og 

kontroll 

Hybrid ventilasjonskonsept; Mekanisk, 

balansert ventilasjon med 

varmegjenvinning til vann, og 

forvarming av tilluft med varmepumpe. 

Naturlig oppdrift av bruktluft. 

Tilrettelegging for kun naturlig 

ventilasjon i sommerhalvåret. 

Frisk luft føres fra inntak øverst i gavl 

ned til teknisk rom i kjeller for 

forvarming, og føres derfra til hvert 

rom. Alle kanalføringer i teknisk vegg/ 

buffervegg. 

Brukt luft går med naturlig oppdrift 

gjennom spalter i bufferveggen ut i 

solrom, og samles øverst for så å føres 

ned i teknisk rom i kjeller for 

varmeveksling mot vann. 

Avtrekk fra begge kjøkken og tre bad 

integreres direkte med kanaler i 

bufferveggen til teknisk rom. 

I sommersesongen tilrettelegges for 

bruk av kun naturlig ventilasjon med 

bruk av solrommet som avtrekkskanal. 

Frisk luft inn gjennom vinduer, og 

avtrekk gjennom isolert avtrekkskanal 

eller vinduer i solrom. 

Styringssystemer; ventilasjonssystem 

med integrert styringssystem levert av 

Bakco, Trondheim og manuell styring 

gjennom luker gjennom buffervegg og i 

yttervegg. 
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Oppfylling av forskriftskrav på 

ventilasjon og energi 

Målet var å tilfredsstille kravene for 

lavenergibygg klasse 1. Energi-

konseptet er utviklet i samarbeid med 

Matthias Haase ved NTNU/ Sintef. 

Beregninger er gjort med simuleringer i 

SIMIEN, og viser energibehov, 

varmetapstall, og vurderinger gjort av 

sommer- og vinter komfort. 

Energikildene som vil brukes til 

oppvarming er vedovn, soloppvarmet 

luft i solrom og solfangere på tak som 

produserer varmtvann til bereder og 

sløyfer i gulv. 

Beregningen ble modellert i SIMIEN 

med to soner, en som representerer 

oppvarmet arealer over tre etasjer 

(159m2 BRA), og en som blir 

uoppvarmet buffersone over to etasjer 

(83m2). Ut fra beregninger på 

detaljprosjektet, lander bygget på et 

varmetappstall på 0,53 W/(m2 K). Da 

ligger bygget totalt på grensen til 

lavenergi klasse 1 ved 0,65. 

Oppvarmingsbehovet er med 63,1 

kWh/(m2 a) høyre enn på lavenergi 

klasse 1 med 36,6 kWh/(m2 a). Men 

gjennom å benytte avtrekksvarmen til 

tappevann (kan trekke fra opp til - 

27kWh/m2), vil huset være innenfor 

kravet til oppvarming i lavenergi klasse 

1, beregnet ut fra størrelsen på 181 m2 

oppvarmet BRA, som er 40,1 kWh/m2 i 

Trondheim.  

Det faktiske tallet vil i praksis bli lavere, 

men programvaren/ SIMIENS kan ikke 

regne korrekt på glassrom som ikke er 

oppvarmet. I tillegg kan ikke 

programvaren gjøre korrekte 

beregninger på UT-LUFT og TIL-LUFT. 

Energibruk (simulert), 

oppvarming/kjøling/vent 

TEK 10, lavenergibygg klasse 1 

VARMETAPSTALL; 0,53 W/(m2 K). 

OPPVARMING: 63,1 kwh/m2 år 

(varmegjenvinning ikke inkludert)  

TOTALT FORBRUK: 135 kwh/m2 år 

 

Aktuelle publikasjoner 

Egen blogg følger planlegging og 

byggeprosess; 

http://aarstidshus.blogspot.no 

Energirapport- Bibsys: 

Notat:forprosjekt Blakli 2012  

  

http://aarstidshus.blogspot.no/
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3. Aktivhus - 

shelter  

Aktivhus AS tilbyr typehus i ulike 

størrelser. Presentasjonen fokuserer på 

eneboligen «Shelter 4» oppført på 

Furnes i 2012, og med oppvarmet BRA 

158 kvm. I tillegg trekkes inn erfaringer 

og informasjon fra andre oppførte og 

planlagte Shelter-eneboliger. 

Arkitekt/rådgivere Gaia Tjøme ved 

Rolf Jakobsen og Arild Berg 

År Byggemeldt etter TEK 10, ferdigstilt 

2012 

Overordnet Beskrivelse: 

Shelterhusene har en tradisjonell, smal 

og kompakt form som er lett å 

orientere sydvendt og innpasse i ulike 

bygningsmiljøer.  

Passive tiltak for redusert energi- 

og ventilasjonsbehov 

DESIGN 

Kompakt plan/ rom-løsning innenfor 

klimaskallet. Vindfang/ bod og veksthus 

fungerer i tillegg som buffere. Sentralt 

passert pipestokk og vedovn i 1. etasje. 

Energikilder til oppvarming er vedovn 

m/vannkappe og solfangere på tak som 

produserer varmtvann.  

Åpning i etasjeskillet mellom spisestue 

og loftsstue muliggjør oppdrifts-

ventilasjon og oppvarming i 2.etg, og 

gir luftig romopplevelse og kontakt 

mellom etasjene.  

Passiv solvarme gjennom vindusfelt 

mot sør. I tillegg bidrar veksthuset med 

gratisvarme vår/ høst, vinduer åpnes 

da mot spisestue.  

MATERIALBRUK 

Materialbruken i Shelterhusene er i 

tilnærmet 100% tre over bakkeplan. 

Ytterskall: 

 Støpt såle av armert betong, 

700 mm glasopor (pellets 10-

60) isolasjon mot grunn, legges 

på pukk og komprimeres 25 %  

 Leca grunnmur  

 Stendervegg 300 mm, med 

innblåst trefiber-isolasjon + 50 

mm innvendig utforing m 

cellulosefibermatte 

 Innvendig vindsperre + 12 mm 

Hunton Natur trefiberplate som 

fuktbrems 

 Innvendig panel, naturoljelasert  

 Utvendig utlektet panel 

 Takkonstruksjon med 400 mm 

innblåst trefiber-isolasjon + 50 

mm cellulosefibermatte 

Innervegger; trestendervegger kledd 

med liggende panel, isolert med 100 

mm cellulosefibermatter Feelingwood. 

Alle innvendige tre-overflater er levert 

ferdig behandlet med naturoljelasert 

(Osmo), og veiledning for vedlikehold 

følger med. 

Konstruksjonen i tre med trefiber-

isolasjon har en varmetreghet og vil 

dempe temperatursvingninger gjennom 

veggen. Alle innvendige overflater er i 

utgangspunktet lavemitterende og har 

beholdt dampåpenhet for termisk/ 

hygroskopisk bufferkapasitet. 
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Ventilasjonskonsept. Justering og 

kontroll 

Naturlig ventilasjon; I soverom 

ventileres gjennom veggventiler i tillegg 

til vinduslufting. De resterende 

rommene er ventilert gjennom 

vindforsterket, naturlig avtrekk 

(vindrotor i toppen av kanal) fra bad i 

første og andre etasje. Mekanisk 

avtrekk fra kjøkken.  

For framtidig bygging av økogrend med 

34 Shelterhus i Hurdal planlegges et 

styringssystem (støttet av Enova), der 

målere for temperatur og relativ fukt 

styrer åpning av veggventiler. 

Inneklima vil samtidig logges slik at 

man opparbeider mer kunnskap om 

dette ventilasjonskonseptet 

Oppfylling av forskriftskrav på 

ventilasjon og energi 

Det har ikke vært vanskelig å 

dokumentere oppfylling av ventilasjons-

krav, men energiregnskapet har vært 

utfordrende.  

Beregninger er gjort med simuleringer i 

SIMIEN. Bygget har kompakt form, 

moderate glassarealer og bygningsdeler 

i ytterskallet er nær passivhusnivå. 

Beregningene viser at boligen oppfyller 

energikrav i Tek 10. 

Imidlertid demonstrerer simuleringene i 

SIMIEN et beregningsmessig dilemma 

for naturlig ventilerte bygg. I 

varmetapstallet inkluderes også 

varmetapet fra ventilasjonslufta og 

legger til grunn at ventilasjonen står på 

hele døgnet, men da uten varme-

gjenvinning slik passivhus er basert på.  

I praksis er den naturlige ventilasjonen 

styrt av beboere, og vil gå av og på 

etter behov. Dermed er det langt 

mindre volum med luft som slipper ut 

uten å gjenvinnes. 

Energibruk  

SIMULERT (Furnes, Hurdal) 

Varmetapstall:  0,82 W/(m2 K). 

Oppvarming:   38,1 kwh/m2 år 

Totalt forbruk:  88,3 kwh/m2 år 

MÅLT (Shelter 2 i Heidal) 

Totalt forbruk:  68,9 kWh/m2/år 

(gjennomsnitt over 3 år) 

Aktuelle publikasjoner 

«Miljøvennlige aktivhus». Aftenposten, 

29. januar 2011 

«Miljøboliger for fremtiden». 

Pengevirke, 3 – 2010 

«Kan ta innersvingen på passivhus». 

Byggmesteren, 09/10 – 2010 

 «Dette huset er ikke passivt, men 

aktivt!» VVS-forum, 7. sept 2010 

«Ønsk Aktivhuset velkommen». 

Arkitektnytt, 11 - 2010 

Mer informasjon om Aktivhus på 

hjemmeside; http://www.aktiv-hus.no 
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4. Hannes Lekestue  

4 avdelings barnehage. Oppvarmet BRA 

682 kvm 

 

Arkitekt/rådgivere Gaia Lista AS 

År  Byggemeldt etter TEK 07, ferdigstilt 

2010 

Overordnet Beskrivelse: Bygningens 

utforming er påvirket av lokal 

klimaanalyse med tanke på å stimulere 

naturlig ventilasjon, redusere 

vindutsatte flater, skjerme leke-

området. 

Garderober er utført i leca (vegger) og 

betong (gulv) m gulvvarme, mens 

resten av bygget er utført i tre 

(krypkjeller) og med lavtemperatur 

takvarme. 

Passive tiltak for redusert energi- 

og ventilasjonsbehov 

DESIGN 

Designmessig bufferkapasitet gjennom 

økt takhøyde i alle oppholdsrom; skrå 

himling opp mot 4,6m og høytsittende 

avtrekksvindu. 

 Klimatisert luftinntak: 

Vegetasjon i området rundt 

inntak modifiserer luft-

temperatur og renser luften for 

partikler. 

 Redusert innstråling – buffer i 

gang/halvklimasone 

 Dagslys; høytsittende vinduer 

 MATERIALBRUK 

Ytterskall: 

 Vegg: 250mm isolasjon, 

trefibermatter Flex  

 Tak: 400mm isolasjon, 

trefibermatter Flex 

 Gulv: 400mm isolasjon, 

trefibermatter Flex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjennomført bruk av lavemitterende 

materialer i interiøret. 

Materialbruk med høy fukt-

bufferkapasitet; Eksponert vegg av 

kalklutbehandlet furu-panel 18mm, 

Samme i tak bortsett fra varmeflatene 

som er utført i korrugert sement, malt 

med silikatmaling.  

Materialbruk med potensielt 

forurensnings-bufferkapasitet; 

Spaltepanel i himling med 

bakenforliggende Flexmatte 50mm  

 

  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vdQTAr2MYdtzgM&tbnid=JkeJ5FcyLWXU9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hunton.dk/index.php?p%3D43-84-79%26url%3Dwww.hunton.dk&ei=TYVeUueXF8SI4ATPuYC4CQ&psig=AFQjCNGhEsEtESW1pvb2nm-JZMkRhwgCJA&ust=1382012324666828
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Ventilasjonskonsept. Justering og 

kontroll 

Årstidstilpasset naturlig ventilasjon, 

sensorstyrt med enkel overstyring av 

bruker.  

Automatisk Vinduslufting: Høytsittende, 

bunnhengslet, innoverslående 

ventilasjonsvindu styres av ekstern 

værstasjon og temperatur /  CO2 føler i 

oppholdsrom. Tilluften presses opp mot 

himling og henger på denne et stykke  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inn i rommet; henter opp varme før den 

faller ned i oppholdssonen. 

Avtrekk fra våtrom og toaletter; 

termisk og vindforsterket. 

Ventilasjonsvinduene kan overstyres av 

bruker. I tillegg er der i alle oppholdrom 

sidehengslet luftevindu som er manuelt 

betjent.  

Oppfylling av forskriftskrav på 

ventilasjon og energi 

Tilfredstiller krav i TEK 07. Samlet netto 

energibehov i TEK 07= 150 kwh/m2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energibruk  

SIMULERT 

Oppvarming:   73 kwh/m2
 år  

Totalt forbruk:  102 kwh/m2
 år 

(manipulert enøk normtall)  

MÅLT 

Oppvarming:   65 kwh/m2 år 

Totalt forbruk:  85 kwh/m2 år 

  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vdQTAr2MYdtzgM&tbnid=JkeJ5FcyLWXU9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hunton.dk/index.php?p%3D43-84-79%26url%3Dwww.hunton.dk&ei=TYVeUueXF8SI4ATPuYC4CQ&psig=AFQjCNGhEsEtESW1pvb2nm-JZMkRhwgCJA&ust=1382012324666828
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Andre målinger/simuleringer 

Styringssystemet for vindusluftingen 

(Windowmaster) logger uteklima og 

inneklima kontinuerlig. 

Brukererfaringer 

Barnehagen har vært i bruk i 3 år og 

brukerne er fornøyd. Bygget fungerer 

etter forventningene. 

Kommentarer 

Hannes Lekestue har vannbåren varme 

i tak. Bakgrunnen for dette er at 

gulvvarme gir en overvarme i gulvet og 

påfølgende økt slitasje, uttørking av 

støv og dermed mer svevestøv i 

inneluften. 

Ikke publisert 

 
  

Hannes lekestue – Hestastua. Målinger av Fukt, CO2, Innetemp, Utetemp 13/2 – 18/2 
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5. Solstad 

barnehage  

4 avdelings barnehage, Larvik 

kommune. Oppvarmet BRA 780 kvm 

 

Arkitekt/rådgivere Pushak arkitekter 

v/ Sissil Gromholt og VVS-rådgiving 

Energetica Design v/ Arne Førland-

Larsen  

År  Byggemeldt etter TEK 07, ferdigstilt 

2010 

Overordnet Beskrivelse: Hele 

barnehagen er under ett tak, og 

avdelingene er plassert rundt et 

fellesareal som består av en agora, et 

atelier og en vinterhage. Lavenergi-

standard. Vannbåren varme i gulv, med 

varmepumpe for oppvarming. Bygget 

som totalentreprise, med stramt 

budsjett. 

Passive tiltak for redusert energi- 

og ventilasjonsbehov 

DESIGN 

Kompakt form. Fleksibilitet i grad av 

åpenhet mellom de forskjellige 

arealene; Avdelingene er delt inn i 

soner med små og store dører som kan 

stenges og åpnes etter behov. Agoraen 

har stor takhøyde og mye overlys. 

Utlufting oppe under taket for 

ventilering i sommerhalvåret (se snitt-

tegning).  

MATERIALBRUK 

Barnehagen er hovedsakelig bygget opp 

som en enkel trestender-konstruksjon, 

kledd med ubehandlet lerk. For å oppnå 

et godt inneklima er det fokusert på 

lavemitterende, fuktregulerende og ikke 

støvsamlende materialer. Lakkert 

industriparkett i gulv i avdelingene. 

Slipt betonggulv i inngangssone. 
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http://www.pushak.no/pushak_project.php?projectid=18
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Ventilasjonskonsept. Justering og 

kontroll 

Det er lagt opp til hybrid ventilasjon, 

men én avdeling har mekanisk 

ventilasjon hele tiden pga hensyn til 

astmatikere.  

Værstasjon på tak styrer automatisk 

åpning og lukking av vinduer for inn- og 

utluft. Alle åpnebare vinduer sitter høyt 

for å unngå trekk. Avtrekk fra alle rom 

gjennom agora. I toppen av agoraen 

åpnes de vinduene som til enhver tid 

gir best avtrekk ift vindretning.  

Mekanisk ventilasjon trer inn v utetemp 

under minus 10 grader. Aggregat er 

desentralt plassert i skap mot yttervegg 

på hver avdeling. Lufttilførsel og 

avtrekk skjer da gjennom kanaler over 

skap-vegg som går tvers gjennom hver 

avdeling. 

Oppfylling av forskriftskrav på 

ventilasjon og energi 

Tilfredstiller krav i TEK 07.   

Krav til energimerke A 

Energibruk 

SIMULERT 

Oppvarming:  33,9 kWh/m2
 år 

Tappevann    7,8kWh/m2
 år 

Vifter   7,1 kWh/m2 år 

Øvrigt elbruk  23,8 kWh/m2år 

(tørkeskap, pumper vannbåren varme, 

belysning mm.) 

 

Totalt forbruk:  76,6 kwh/m2
 år 

MÅLT 

Oppvarming:   23 kWh/m2 år 

Tappevann  1   kWh/m2 år 

Vifter   4,5 kWh/m2 år 

Øvrigt elbruk  57,2kWh/m2år 

Totalt forbruk:  85,7 kWh/m2 år 

Brukererfaringer 

Barnehagen har vært i bruk i 3 år, og 

brukerne er fornøyd.  

Der er gjennomført inneklima 

undersøkelse med bruk av Aabo 

metoden  (Vodsgaard, 2013). Kort 

resyme av resultater er vist i figur 

under. 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle publikasjoner 

Mer informasjon på Pushak sin 

hjemmeside; 

http://www.pushak.no/pushak_project.

php?projectid=18 

  

http://www.pushak.no/pushak_project.php?projectid=18
http://www.pushak.no/pushak_project.php?projectid=18
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6. Vanse 

barneskole  

Undervisningsrom for 1. og 2. klasse, 

pluss SFO. Selvstendig bygg BRA 510 

kvm 

Arkitekt/rådgivere Gaia Lista AS, Ø. 

Bekkevoll, Løyning as 

År  Byggemeldt etter TEK 87, ferdigstilt 

1998 

Overordnet Beskrivelse: Bygningen 

er sannsynligvis den første skolen i 

Norge etter 1945, bygd med 100% 

naturlig ventilasjon. Det er gjort en 

rekke tiltak for å redusere belastningen 

på skolens inneklima og på skolens 

ventilasjonsbehov. 

Passive tiltak for redusert energi- 

og ventilasjonsbehov 

DESIGN 

Designmessig bufferkapasitet gjennom 

økt takhøyde i klasserom, grupperom 

og andre oppholdsrom; skrå himling 

opp mot 5,2m 

Klimatisert luftinntak; Luftinntaket er 

bevisst lagt vekk fra asfaltert lekeareal 

på østsiden av bygget (markant 

oppvarming tidlig på dagen) og til et 

kjøligere området på vestsiden av 

bygget. Luftinntaket ligger ned mot et 

lite kalddrag i landskapet som gir god 

tilgang på kjøligere luft i 

sommerhalvåret og samtidig som 

vegetasjonen hindrer utstråling i 

vinterhalvåret. 

Redusert solinnstråling: Bygget er 

orientert nord syd. Varierende 

takutstikk skjermer solinnstråling i 

brukstiden: det slippes inn litt sol tidlig 

på morgenen og etter skoletid. 

Høyt dagslysnivå; overlys 

 

MATERIALBRUK 

Ytterskall: 

 Vegg: 150mm isolasjon, 

cellulosefiber  

 Tak: 225mm isolasjon, 

cellulosefiber 

 Gulv: 200mm isolasjon, 

cellulosefiber 

Gjennomført bruk av lavemitterende 

materialer i interiøret. 

Materialbruk med høy termisk 

bufferkapasitet; Eksponert vegg av 

pusset (kalkpuss) betong, eksponert 

gipsplate i himling; eksponert 

kalklutbehandlet trepanel på vegg. 

Materialbruk med høy fukt-

bufferkapasitet; Eksponert vegg av 

kalkpusset betong, kalklutbehandlet 

furu-panel 14mm på øvrige vegger, 

eksponert malt (silikatmaling)  

gipsplate i himling.  

Materialbruk med potensielt 

forurensnings-bufferkapasitet; 

Diffusjonsåpne/hygroskopiske 

overflater i alle rom. 
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Ventilasjonskonsept. Justering og 

kontroll 

Årstidstilpasset, brukerstyrt naturlig 

ventilasjon. Luftinntak via kulvert 

(forvarming kjøling). 

Avtrekk; termisk og vindforsterket. 

Forsert ventilasjon med ventilasjons-

vindu og vindu for sjokklufting. 

Styring: 

 Brukerstyrt: bruker åpner 

avtrekksspjeld etter behov for 

frisk luft. Supplerer med å åpne 

ventilasjonsvindu, og 

sjokklufting med andre vindu. 

Oppfylling av forskriftskrav på 

ventilasjon og energi 

Tilfredstiller krav i TEK 87.   

Energibruk (målt/simulert), 

oppvarming/kjøling/vent 

Ikke målt/ simulert 

Andre målinger/simuleringer 

Det er gjennomført målinger av 

inneklima som viser at kravene holdes. 

Brukererfaringer 

Skolen har vært i bruk i 15 år og 

brukerne er fornøyd. Skolen har eldre 

og nyere bygg med konvensjonell 

ventilasjon, men brukeren er klar på at 

det er bygget med naturlig ventilasjon 

som er best og det er det det kommer 

færrest klager på. 

Bygget fungerer etter forventningene 

selv om det kan virke som brukeren blir 

mindre og mindre «flink» til å styre 

anlegget manuelt. 

Kommentarer 

Vanse skole var en pioner innenfor 

naturlig ventilasjon på 1990-tallet. 

Komponentene i systemet var ikke  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hyllevare, så spjeld, motorer og 

automatikk måtte spesial produseres 

eller settes sammen av biter fra bl.a 

brannventilasjon.  

Aktuelle publikasjoner 

Kommunal rapport 2003: 

http://kommunalrapport.no/artikkel/go

dt_klima_med_gamle_metoder 

Butters C & Østmo F: «Bygg for en ny 

tid» NABU, Oslo 2000, pp 134-135 

A+ 1/1999, pp 54-55 

  

http://kommunalrapport.no/artikkel/godt_klima_med_gamle_metoder
http://kommunalrapport.no/artikkel/godt_klima_med_gamle_metoder
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7. Gjerde/ 

Samnanger skole  

Naturlig ventilert undervisningsbygg, 

BRA 2000 kvm fra 1998. Tilbygg i 

passivhusstandard fra 2013. 

Arkitekt/rådgivere Fortunen 

arkitekter AS (begge byggetrinn), VVS: 

Bjørkås AS 

Overordnet Beskrivelse: Første 

byggetrinn var en pionerskole på 

energibruk og innemiljø. Det ble gjort 

en rekke tiltak for å redusere 

belastninger. Det ble valgt naturlig 

ventilasjon og oppvarming med 

jordvarme. Satsingen på nat. vent. ble 

ikke videreført i annet byggetrinn fra 

2013. 

Passive tiltak for redusert energi- 

og ventilasjonsbehov 

DESIGN 

De generelle elevarealene (heime-

basene) og skolebibliotek/ personalrom 

er orientert mot en felles sør- og 

vestvendt skoleplass med gode sol- og 

utsiktsforhold. Klasseromsbygget 

danner en fondvegg mot et østvendt 

høyt stup og danner sammen med øvrig 

bebyggelse skjermede og lune 

uteplasser delvis under tak.  

Svalgangs-prinsippet er benyttet i både 

ny og gammel skole som 

kommunikasjonsganger og leskur. Med 

dette oppnås reduserte arealkostnader 

og mer frisk luft til den enkelte. 

Svalgangen er orientert mot sør og 

skoleplass. Svalgangstak i akryl slipper 

lyset gjennom, og fungerer samtidig 

som solavskjerming. Skolen har ellers 

godt med lekeområder, inkludert 

overdekkede uteplasser. 

Alle rom har gode dagslysforhold med 

direkte utsikt fra alle rom. Alle 

klasserom er nordvendte, men med 

overlys (sol) mot sør. 

Arealeffektive planløsninger.  

Energiløsningen er basert på 

varmepumpe til jord og vannbåren 

varme. Varmepumpen er også - i andre 

enden - koblet til en skøytebane. 

 MATERIALBRUK 

Skolen er tradisjonelt bygget opp med 

150 mm isolerte og luftede stender-

verksvegger med utvendig liggende 

panel. 
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Luftede sal,- og pulttaks konstruksjoner 

med isolerte sperrer. Takpapp. 

Takoppbygg for ventilasjon båndtekket. 

Innvendig utstrakt bruk av 

lavemitterende, fukt- og varme-

regulerende materialer. Hoved-

materialene er tegl, tre og linoleum. 

Gipsplater på vegg i kontorer og 

personalrom. Panel på vegger i 

elevarealer. I himlinger veksles mellom 

platehimlinger i gips og akustisk 

spaltepanel.  
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Sakset fra skolens hjemmeside; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sett frå utsida vil ein snart sjå at skulen 

er utstyrt med fleire "tårn" og ventilar 

på taka. Desse "tårna" er vindauge som 

regulerer utluftinga i romma. Utluftinga 

regulerer ei naturleg gjennomstrøyming 

av lufta som kjem frå kulvertane. 

Til venstre ser du eit vindauge frå 

innsida. Her er vindauget i ferd med å 

opna seg for å auka 

luftgjennomstrøyminga. Vindauget 

lukkar og opnar seg mange gonger i 

løpet av ein skuletime. 

Det som avgjer om vindaugo skal opna 

eller lukka, er både temperatur og CO2 

innhald. Det vil seia at når CO2 

innhaldet kjem over ein sett verdi, 

opnar vindaugo for auka 

luftgjennomstrøyming. Til venstre ser 

du ein termostat og luftmålar som 

måler CO2 verdien til 494 PPM. Vert 

CO2 innhaldet 1000 PPM, opnar 

vindaugo 
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Ventilasjonskonsept. Justering og 

kontroll 

Bygningen har naturlig ventilasjon 

basert på termisk oppdrift (med 

hjelpevifte ved behov).  

Undervisningsrommene ligger addert på 

rekke over en sentral og sammen-

hengende ventilasjonskulvert. Luft-

tilførsel fra kulvert til skolen over går 

via en dobbel teglvegg. Klasserom på 

den ene siden og grupperom, 

garderober og toaletter på den andre. 

Alle rom har direkte kontakt med denne 

teglveggen/  lufttilførsel.  

Underjordisk kulvert er stor nok til å gå 

i. Den er konstruert i støpt betong og 

ligger sentralt under bygget i god 

avstand til yttervegger. Her er 

temperaturen ganske konstant og vil på 

den måten forvarme luft i den kalde 

årstiden og tilsvarende avkjøle luften i 

den varme årstiden. Kulverten bidrar 

også til rensing av tilluften ved 

støvdeponering, og rengjøres 

regelmessig med støvsuger. 

Avtrekk via takoppbygg med lufteluker 

hhv mot øst og vest for to og to 

klasserom. Avtrekksluft fra garderober 

går gjennom toalettrom og opp over 

tak. 

Som del av ventilasjonsløsningen er det 

brukt materialer som er lavemitterende 

og hygroskopiske for å regulere 

fuktforhold i bygget.  

Det er lagt vekt på å få til et enkelt og 

brukervennlig styringssystem og 

miljøvennlige renholds- og driftsrutiner. 

Lufttilførselen i klasserommene er styrt 

automatisk av enkle temperatur- og 

CO2-målere, men kan også styres 

manuelt. 

Oppfylling av forskriftskrav på 

ventilasjon og energi 

Tilfredsstiller krav i TEK 87  

Energibruk  

SIMULERT 

Totalt forbruk:  110 kwh/m2
 år  

MÅLT 

Totalt forbruk 1999:  96,2 kwh/m2
 år  

Totalt forbruk 2000: 87,3 kWh/m2 år  

Snitt; 90-95 kWh/m2/år 

Andre målinger/simuleringer 

CO2-nivået i klasserommene synes så 

langt å kunne holdes under grensen på 

1000 ppm (helsetilsynets norm for 

skolebygg).  

 

 

Brukererfaringer 

Gode erfaringer med inneklima er godt 

dokumentert, bl.a. i en årrekke kåret til 

beste inneklimaskole.  

Lave vedlikeholdskostnader. Ingen 

støy.  

Kommentarer 

Tilbygg i passivhus-standard i 2013, da 

kommunen mente at nat. vent etter 

Tek 10 trolig ikke lot seg bygge. 

Planlegger nå en «miljøstasjon» der 

man kan innhente lesbar informasjon 

fra begge bygg slik at man kan følge 

med på temperatur, energiforbruk, 

luftkvalitet osv. til enhver tid. 

Kommunen ønsker på denne måten å 

bevisstgjøre elevene og trekke dem inn 

i diskusjonen rundt byggeprinspipp/ 

energiproblematikk/ innemiljø som del 

av undervisningen.  

Aktuelle publikasjoner 

Hus&hjem, Bergens Tidende 8/1-99 

Ressurshold og Arkitektur, s. 16, Bygg 

for en ny tid v. Chris Butters, Finn 

Østmo, NABU, NAL 2000 

Del av Sintef Byggforsk prosjekt knyttet 

til inneklima. Ref? 

NALs prosjektdatabase 
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Design-

strategi for 

passiv 

klimatisering  

Definisjon  

Passiv klimatisering av bygg vil si å løse 

eller redusere / omfordele energi- og 

ventilasjons-behov vha tiltak knyttet til 

disponering av funksjoner, formgiving 

av rom og bygningskropp samt valg av 

materialer. 

Hensikt 

Tiltak for passiv klimatisering kan 

redusere det driftsmessige 

energiforbruket i en bygning på to 

måter: 

 Direkte reduksjon, eksempelvis 

av transmisjonsvarmetap ved 

isolering av klimaskallet. 

 Indirekte reduksjon ved at 

ventilasjonsbehovet kan 

reduseres, eksempelvis ved at 

hygroskopiske (fukt-bufrende) 

materialer i interiøret stabiliserer 

relativ luftfuktighet.  

En rekke tiltak vil kunne ha betydning 

for både direkte og indirekte reduksjon 

av energiforbruket, ettersom f.eks ett 

og samme materiale kan ha flere 

positive effekter. I prosjektet er det 

fokusert på tiltak som først og fremst er 

knyttet til reduksjoner av 

ventilasjonsbehovet.  

Grunnlag for ventilasjon 

Ventilasjon skal bidra til godt inneklima 

i en bygning og har tre hovedoppgaver: 

 Forurensninger. Skal fjerne 

forurensninger i inneklimaet.  

 Fuktighet. Skal stabilisere 

luftfuktigheten  

 Temperatur. Skal bidra til å 

forebygge overoppheting. 

Av spesiell betydning i dette prosjektet 

er en diskusjon rundt fuktinnholdet i 

inneluft, og betydning av denne for 

dimensjonering av ventilasjon. 

Det er flere faktorer som underbygger 

at luftkvaliteten er bedre ved et jevnere 

fuktinnhold (Arundel et al, 1986). Ved 

lav relativ fuktighet øker 

støvproduksjonen (sprøere overflater), 

og man får økt produksjon av evt 

soppsporer/ sopprester, og lengre 

levetid på virus. Samtidig forlenges 

svevetiden for støv, virus, sporer etc. 

og det blir mer av denne svevestøv-

blandingen i luften. I tillegg øker 

risikoen for statisk elektrisitet slik at vi 

tiltrekker oss dette støvet, samt at 

levetiden på ozon øker og blottlegger 

slimhinnene våre. Når det er veldig tørt 

frigjøres mer støv og partikler kan lades 

(ref NAAF).  

På den andre siden; høy relativ 

fuktighet kan gi områder med fare for 

muggvekst. Det er spesielt dette man 

ønsker å unngå ved fuktstyring av 

ventilasjonen. På vinteren er det 

fornuftig å redusere ventilasjonen for å 

ikke få for tørr luft innendørs. 

En relevant kilde som viser at 

hygroskopiske overflater reduserer 

muggrisiko er (Hall A et al, 2010), som 

har analysert fukt-egenskaper til 

vegger av jord (jordstampe-teknikk). 

“The SRE (stabilised rammed earth) 

walls also reduced the frequency of 

high humidity periods at the wall 

surface and were therefore judged to 

be highly beneficial in reducing mould 

growth in buildings.” 

Som en anbefaling gis at luftfuktigheten 

generelt bør stabilisere i området 

mellom RF 40-60 %.  
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Strategi for ventilasjons-

planlegging 

Som grunnlag for valg av tiltaksprofil 

for ventilasjon av bygg har vi utviklet 

«LIMA-pyramiden». Pyramiden gir en 

oversikt over trinnene i en strategi for 

helhetlig ventilasjons-planlegging. De 

fem trinnene i pyramiden beskrives i 

det følgende; 

1. ANALYSE/ TILPASNING  

Dette er første skritt i utvikling av et 

prosjekt og omfatter en analyse av 

faktorer som påvirker inneklimaet. 

Denne tar utgangspunkt i funksjons-

differensiering av så vel bygningstyper 

(eks skole, kontor, bolig) som internt i 

den enkelte bygning (eks. soverom, 

bad, bod). I tillegg vurderes 

bruksrytmer og lokalklima, evt. også 

ihht. forventet klimautvikling. 

Uteluftkvaliteten og potensiell tilført 

forurensning avdekkes. Med dette som 

utgangspunkt beregnes det et 

grunnbehov for ventilasjon knyttet til 

forurensninger, fuktighet og 

temperatur. 
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2. REDUSER  

Her gjennomføres tiltak på kildene til 

inneklimabelastningene, eksempelvis 

utvendig skjerming av inn og utstråling 

på fasade eller ved hjelp av vegetasjon, 

varmeoverføring mellom rom og 

avgassing fra forurensende 

bygningsmaterialer.  

3. BUFRE 

Her gjennomføres tiltak som skal jevne 

ut og fordrøye inneklimabelastningene. 

Disse må kunne «tømmes»/frigjøres i 

perioder utenfor brukstid eller der 

belastningene er lavere. Eksempelvis vil 

fukt som tas opp av materialene i et 

fullt klasserom kunne leveres tilbake 

utenom brukstiden eller ved et lavere 

antall elever. 

4. BRUKER-KONTROLL 

Det er vel dokumentert at når brukeren 

får større innflytelse på 

inneklimakvaliteten, øker 

toleransegrensene for de ulike 

inneklimabelastningene. Dette vil 

innebære redusert ventilasjonsbehov.   

5. VENTILASJONS-METODE.  

På bakgrunn av ventilasjonsbehov/ 

rytmer som summeres gjennom trinn 

1-4. velges endelig ventilasjonsmetode. 

Her vurderes også andre kvaliteter som 

robusthet (levetid, takling av endrede 

klimaforhold), økonomi (lavest mulig 

investering i bygging og drift), 

miljøbelastning (lavest mulig miljø-

belastning i bygging og drift) og 

energibruk (lavest mulig energibruk i 

bygging og drift, inkludert redusert 

elektrisitetsforbruk/utnyttelse av 

naturlige drivkrefter.) 
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Aktuelle tiltak 

En tabell ordner trinnene i LIMA-

pyramiden med angivelse av aktuelle 

klimatiseringstiltak som vil kunne bidra 

til å forebygge overoppheting (T), 

stabilisere luftfuktighet (H) eller 

redusere forurensningsbelastning (P). 

Dette kan enten benyttes til å forbedre 

inneklimaet eller til å redusere 

ventilasjonsbehovet og således 

indirekte energiforbruk til viftedrift og 

oppvarming av tilluft. Noen av 

klimatiseringstiltakene vil i tillegg ha 

potensial for direkte reduksjon av 

bygningens energiforbruk. Dette er 

antydet i spalte d. Effekter i form av 

redusert kjølebehov betraktes i tabellen 

som bidrag til redusert 

ventilasjonsbehov. 

Innen trinnene 2 og 3 vil det i hovedsak 

være snakk om tiltak gjennomført med 

responderende bygningstiltak. Vi kan 

dele disse inn i responderende 

materialer, responderende bygnings-

elementer og responderende design. Av 

disse er responderende materialer 

(merket med lyseblått) gjennomgått 

hver for seg med prinsippbeskrivelser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b c d 

Tiltak Beskrivelse Effekter for 
ventilasjon 
knyttet til; 
T=temperatur 
H=fuktighet 
P=forurensning 

Direkte 
energieffekter 

TRINN 1 TILPASS Analyse som inneholder mengder og 
rytmer 

  

Tilpasning til lokalt klima Sol, nedbør, vind og temperatur(inkl. 
forventede klimaendringer) 

THP Redusert 
oppvarmingsbehov 

Tilpasning til døgn, uke, 
årstid 

Stokastiske (diskontinuerlige) rytmer, 
bruker, klima 

THP Redusert 
oppvarmingsbehov 

Funksjonstilpasning Tilpasning til funksjonsområde, på rom- 
og husnivå 

THP Redusert 
oppvarmingsbehov 

TRINN 2 REDUSER Utnyttelse av reduksjonstiltak   

Tilpasset 
bygningsutforming 

Forming og detaljering etter lokale 
solforhold (vindusplassering, utspring 
etc.)  

T Redusert varmetap 
og infiltrasjon 

Solavskjerming Forebygging av overoppheting gjennom 
innvendig eller utvendig solavskjerming, 
evt. med vegetasjon 

T Ingen 

Temperatur-messig 
samlokalisering 

Samlokalisere rom med samme 
temperaturbehov 

T Redusert intern 
varmeoverføring 

Varmeisolering av 
innvendige vegger 

For forbedret styring av 
temperaturutjevningen mellom rom med 
ulikt temperaturbehov 

T Redusert intern 
varmeoverføring 

Lufttetting innvendige 
vegger/dører 

For forbedret styring av 
temperaturutjevningen mellom rom med 
ulikt temperaturbehov 

T Redusert intern 
infiltrasjon 

Svært lavt forurensende 
bygning 

Gjennomført bruk av svært 
lavemitterende materialer  

P Ingen 

Forurensnings-
nedbrytende materialer 

Nedbryting av luftforurensninger ved 
fotokatalytisk oksidasjon 

P Ingen 
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Plantekulturer Biologisk nedbryting av 
luftforurensninger. Befuktning. 

PH Ingen. Evt. økt el.-
forbruk 

Forurensnings-
fikserende materialer  

Permanent binding av 
luftforurensninger i reaktive materialer 

P Ingen 

Temperaturdempende 
klimaskall 

Redusert/forsinket varmetransport fra 
utvendig til innvendig side ved termisk 
isolasjon, høy varmekapasitet eller bruk 
av hygroskopiske isolasjonsmaterialer 

T Reduserer/forsinker 
også varmetap fra 
innvendig side 

TRINN 3 BUFFERE Fordrøyning   

Bufrende 
romutforming 

Utnyttelse av naturlig stratifisering, 
vanligvis ved økt takhøyde   

TP Evt. økt varmetap 

Temperaturbufrende 
materialer 

Eksponerte interiørmaterialer med høy 
varmekapasitet for stabilisering av 
romtemperatur. Omfatter også 
faseskiftende materialer.  

T Mellomlagring av 
romvarme, 
utnyttelse av latent 
varme 

Fuktbufrende 
materialer 

Stabilisering av luftfuktighet H Lavere 
romtemperatur 

Forurensnings-
bufrende materialer  

Kledningsmaterialer som mellomlagrer 
luftbårne forurensninger  

P - 

TRINN 4 ADAPTIVITET    

Brukerstyrte løsninger  THP Lavere 
romtemperatur 

 

og klimatiseringspotensial, med 

referanser til aktuell litteratur; 

Forurensningsnedbrytende 

materialer 

Når eksponerte materialer er tilsatt 

titandioksid, vil de kunne bryte ned 

ulike gassforurensninger i innelufta, 

blant annet flyktige organiske 

forbindelser som formaldehyd og 

toluen. Også konsentrasjonen av NOx, 

CO og CO2 vil reduseres, og det er 

registrert virkning på bakterieri.  

Prosessen kalles fotokatalytisk 

oksidasjon (PCO) og innebærer at når 

lys bestråler partikler av titandioksid, 

startes en oksideringsprosess som 

bryter ned forurensninger som kommer 

i kontakt med overflatenii. Reaktiviteten 

er størst i tørre miljøer og synker med 

stigende relativ fuktighet.  

Tilslag av titandioksid kan benyttes i 

betong, gips, puss, maling og tapet, 

vanligvis som nanopartikler. Ettersom 

prosessen bare finner sted i 

overflatesjiktet vil det være aktuelt å 

maksimere arealet ved hjelp av tekstur 

og porøsitet.  

De organiske forurensningene brytes i 

hovedsak ned til uproblematiske  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komponenter som vanndamp og CO2, 

og NOX primært til N2 og H2O. Men det 

kan også forekomme helseskadelige 

nedbrytningsprodukter, eksempelvis 

benzen ved oksidering av toluen. Og 

ozon kan forekomme ved oksidering av 

NOX.  Det vil også være helserisiko 

knyttet til nano-partikler av titandioksid 

som kan avgis til rommet ved slitasjeiii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruk av fotokatalytisk oksidasjon har 

gjennom flere år vært lansert som tiltak 

mot utvendige luftforurensninger, i 

første rekke høye konsentrasjoner av 

NOX i bymiljøer. Når det gjelder 

innemiljø, er det i første rekke land 

isør-øst Asia, blant annet Kina, Sør-

Korea, Taiwan og Japan, som har vist 

interesse, og da særlig for å redusere 

ventilasjonsbehov i lavenergihus. 



Passiv klimatisering/ Tek 2015               side 52 

 

Muligens med unntak av bruk i maling 

regnes fotokatalytisk oksidasjon som en 

kostbar rense-teknologi. Det vil også 

være spørsmål knyttet til levetid og 

effektivitet over tid. Samtidig må det 

slås fast at spørsmål knyttet til 

miljømessige bieffekter ikke er avklart.  

Det foreligger per i dag heller ikke 

verktøy for beregning av ytelse. 

Oppsummert kan tiltaket vurderes som 

mangelfullt utredet og foreløpig lite 

aktuelt som klimatiseringstiltak i 

innemiljøet.  

Plantekulturer 

Planter har evne til å bryte ned 

nitrogenoksider, karbonmonoksid og 

flyktige organiske forurensninger som 

formaldehyd og benzen, der 

nedbrytings-produktene vil være CO2 

og vann. Det er snakk om biokjemiske 

prosesser der mikroorganismene som 

følger med plantene i dyrknings-

medium og på røtter er mer reaktive 

enn plantene i seg selviv. Planter binder 

også ned partikulære forurensninger, 

og da i første rekke i bladverket.  

Planter vil også bidra til befuktning av 

innelufta. Effekten er imidlertid 

omdiskutert og trolig begrenset til ca. 5 

% v  når RF i innelufta i utgangspunktet 

er lav. Det forutsettes at plantene 

tilføres vann under prosessen. 

Fordampningsprosessen henter energi 

fra lufta slik at omgivelsene tett på 

plantene kjøles ned.  

Vi kan også anta at eksteriør bruk på 

yttervegger og tak kan bidra til å 

forbedre kvaliteten på lufta som tilføres 

bygningen gjennom infiltrasjon, 

ventilasjonskanaler og luftevinduer.  

I interiøret kan plantene installeres som 

potteplanter eller som såkalte biofiltre. 

Sistnevnte etableres gjerne som 

veggmonterte heldekkende 

plantekulturer utført som hydroponiske 

drypp-anlegg uten jordkultur.  

Saktegående vifter sørger for 

luftgjennomstrømning. Et biofilter 

dimensjoneres for å filtrere opp mot 

0,1m3/m2/sekvi og fungerer i prinsippet 

som et konvensjonelt partikkelfilter, 

men der også større andeler av 

gassforurensninger og små partikler 

renses ut. Dermed legges det til rette 

for bruk av omlufts-systemer der bare 

en mindre andel frisk uteluft tilføres 

rommene. Slike systemer gikk 

imidlertid stort sett ut av bruk på 1990-

tallet på grunn av dårlige inneklima-

egenskaper. Det kan være at dette nå 

kan revurderes ettersom plante-filtre 

synes mer effektive samtidig som de i 

praksis er mindre vedlikeholds-

krevende. De omfatter ikke filtre som 

må byttes ut eller renses og 

overrislingen av vann vil effektivt vaske 

ned partikler. Samtidig er det 

driftsmessige energiforbruket lavt og 

kan dimensjoneres til ca. 2,2 kWh/m2 

gulvareal per år for pumpe og vifte. 

Det er gjennomført flere undersøkelser 

som viser økt tilfredshet og redusert 

sykefravær blant brukere i skoler og 

kontorer som har fått introdusert 

planter i innemiljøetvii, i Norge blant 

annet ved Rikshospitalet og Statoil. Det 

er antatt at noe av dette vil ha 

psykologiske årsaker knyttet til natur-

nærhet og estetikk viii. Men selv om det 

i de fleste eksemplene ikke er snakk om 

omfattende biofilter-systemer, kan vi 

likevel anta at den luftrensende 

effekten vil være medvirkende, særlig i 

lokaler med større forurensnings-

belastning fra materialer, aktiviteter og 

utstyr.  Og det er heller ingen 

miljømessige grunner for ikke å ta slike 

løsninger i bruk, blant annet har 

betenkeligheter knyttet til økt 

bakteriekonsentrasjon vist seg å være 

uten holdix. Men man bør dog unngå 

allergifremkallende vekster.   
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Oppsummert må bruk av plantekulturer 

i innemiljø vurderes som et aktuelt 

klimatiseringstiltak. Men på grunn av 

begrenset dokumentasjon er det mest 

aktuelt som et tiltak til forbedring av 

inneklimaet, ikke for å redusere 

ventilasjonsbehovet.  

Forurensningsfikserende materialer 

Materialer kan absorbere og binde ned 

forurensninger midlertidig eller 

permanent. Midlertidig lagring er 

behandlet nærmere i avsnittet 

Forurensnings-bufrende materialer. For 

å oppnå permanent nedbinding 

benyttes tilsetninger av aktivt kull, 

silikagel, aktivert aluminium eller 

zeolitt, gjerne som nanopartikler, 

innblandet i pussmørtler, gipsplater og 

betong.  Også ullfibre som består av 

naturlige proteiner sammensatt av 

reaktive aminosyrer vil kunne binde 

ned så vel NOX som formaldehyd og 

andre flyktige organiske gasserx.   

Det hevdes at effekten er signifikant og 

vil kunne redusere belastning 

betraktelig i et forurenset innemiljøxi, xii, 

og opptaket fortsetter fram til metning. 

Hvor lang tid dette vil ta er avhengig av 

konsentrasjon og materiale som er 

benyttet. Etter metning vil effekten bli 

borte. Alternativet blir deretter å skifte 

ut materialene, noe som kan vise seg 

problematisk for permanente 

konstruksjoner og faste kledninger. 

Man kan imidlertid se for seg bruk av 

fleksible kledninger som lett kan 

demonteres, renses og re-monteres. 

Også innredning vil kunne være et 

aktuelt medium her ettersom levetiden 

på slike produkter vanligvis er lav. 

Interessen for bruk av 

forurensningsbindende materialer har 

foreløpig vært størst i sørøst-Asia. Det 

er grunn til å anta at denne teknikken 

vil videreutvikles og bre om seg. Det 

foreligger så langt ikke klare 

dimensjoneringsmetoder for ytelse i 

innemiljøet. 

Oppsummert må klimatiseringstiltaket 

vurderes som foreløpig umodent og 

mangelfullt utredet. I et lengre 

tidsperspektiv vil kostnadene knyttet til 

fornyelse av absorbatorene kunne bli 

betydelige. Metoden kan likevel være 

aktuell i nybygg og ved rehabiliteringer 

i «utbakings-perioden», dvs. i en 

periode etter ferdigstillelse der 

material-emisjonene er som størst.  

Varmedempende klimaskall 

I sommerhalvåret vil overoppheting 

som følge av varmeinntrengning fra 

utvendig side kunne bidra til økt 

ventilasjonsbehov, eventuelt 

kjølebehov.  Denne varmestrømmen 

reduseres i første rekke ved hjelp av 

materialer med lav varmeledningsevne. 

Når disse materialene i tillegg er utstyrt 

med varmekapasitet og/eller 

hygroskopisitet eller kombineres med 

andre materialer med slike egenskaper, 

kan varmestrømmen dempes 

ytterligere. Materialer med høy 

varmekapasitet vil mellomlagre varmen 

som er på vei inn i veggen og således 

forsinke prosessen. Det samme vil skje 

med hygroskopiske materialer der 

fuktinnholdet kontinuerlig vil skifte 

mellom damp og vannfase og således 

binde opp og frigjøre varmexiii. Effekten 

av varmedempende klimaskall blir 

størst ved store temperaturmessige 

døgnvariasjoner. 

Vegetabilske isolasjonsmaterialer 

kombinerer vanligvis så vel 

varmeisolerende egenskaper som 

varmekapasitet og hygroskopisitet, 

mens tung mineralull og skumglass har 

betydelig varmekapasitet, men mangler 

hygroskopisitet. Lett mineralull og 

plastprodukter bidrar bare med lav 

varmeledningsevne. Massivtre vil ha så 

vel god varmekapasitet som 
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hygroskopisitet mens naturstein og 

betong bare bidrar med 

varmekapasitet. 

I praksis vil optimaliserte materialer 

eller materialkombinasjoner således 

føre til at varmegjennomtrengningen på 

en varm sommerdag kan forsinkes 

betydeligxiv. Dette kan tilpasses 

ventilasjonsrutiner der 

overskuddsvarme luftes ut utenfor 

bruksperioden. Avhengig av 

temperaturforskjellene mellom dag og 

natt vil større eller mindre deler av 

varmestrømmen returneres til utvendig 

side uten å ta veien om interiøret.  

Effekten blir gjerne beskrevet som 

decrement delay der ulike materialer 

har ulik decrement factor som kan 

benyttes i energiberegningerxv. Tiltaket 

blir imidlertid sjelden inkludert i slike 

beregninger, og er i så fall begrenset til 

effekten av økt varmekapasitet. 

Betydningen av hygroskopisitet er 

mindre undersøkt. 

Tiltaket kan også kombineres med 

temperatur-buffring i interiøret ved at 

eksempelvis massivtrevegger 

eksponeres, se også avsnitt 

Temperatur-bufrende materialer. 

Bruk av klimaskall med varmekapasitet 

og/eller hygroskopiske egenskaper vil 

kunne bidra til redusert kjøle-

/ventilasjonsbehov ved å forebygge 

overoppheting i ellers konvensjonelle 

lavenergi- og passivhus, og vil også ha 

god effekt i yrkesbyggxvi. I naturlig 

ventilerte bygninger på lokaliteter der 

vinduslufting kan benyttes vil 

betydningen være mindre og begrenset 

til en viss komfort-økning, men vil få 

økt betydning hvis tiltaket kombineres 

med temperatur-buffring av interiøret.   

Tilleggskostnader knyttet til tiltaket er 

ellers marginale og det er gode grunner 

til å gjennomføre dette på bred front, 

selv om kunnskapsnivået knyttet til 

bruk av hygroskopiske 

isolasjonsmaterialer foreløpig må anses 

som mangelfullt.  

Temperatur-bufrende materialer 

Så vel høye utetemperaturer, som 

innstrålt solvarme og varmeutvikling fra 

mennesker, aktiviteter og utstyr kan 

føre til overoppheting. Dette kan 

forebygges med temperatur-bufrende 

materialer i interiøret. Disse bidrar til at 

temperaturvariasjonene dempes og 

strålingstemperaturen fra innvendige 

overflater synker. Således reduseres 

ventilasjons-/kjølebehovet og effekten 

kan eventuelt forsterkes i kombinasjon 

med naturlig nattekjøling.  

Samtidig kan temperatur-bufrende 

materialer bidra til å redusere 

oppvarmingsbehovet ved at opplagret 

varme spares til romtemperaturen igjen 

synker. Man kan også ta vare på mer 

av innstrålt solenergi, menneskevarme 

og prosessvarme. Høyere temperatur 

på omgivende flater vil også innebære 

at romtemperaturen kan senkes i 

fyringssesongen. 

Det er i hovedsak to metoder for 

temperaturregulering med materialer. 

Den første som har utgangspunkt i 

materialets varmekapasitet kombinert 

med termiske diffusivitet (Sensible heat 

storage SHS) og den neste som baserer 

seg på faseskifting (PCM) og betegnes 

som et latent varmelager (Latent Heat 

Storage LHS). 

For buffring med SHS er i første rekke 

tunge materialer som betong, tegl og 

leire aktuelle, men også trevirke kan 

benyttes. Forutsetningen er da tilgang 

på luftfuktighet som mellomlagres i 

treets porestruktur, noe som forutsetter 

en dampåpen overflatebehandling. 

Aktiv reguleringsdybde for 

døgnregulering varierer fra materiale til 

materiale, men vil vanligvis være ca. 
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10-20 cm for betong og noe mindre for 

trevirke som altså er helt avhengig av 

fuktinnholdet. SHS kan også utnyttes til 

å bufre temperatur og mellomlagre 

varme over lengre tidsrom.  

Bruk av LHS er beregnet på rask 

temperaturregulering innen 

døgnsyklusen og baserer seg på 

utnyttelse av faseovergangene mellom 

fast og flytende tilstand eller mellom 

flytende og gassform. For stoffer som 

salthydrat og utvalgte parafiner vil 

disse overgangene finne sted innenfor 

normale romtemperaturer med et 

spenn på 2-5 graderxvii. Varme avgis 

raskt til lufta ved overgang fra flytende 

til fast form og omvendt ved overgang 

fra fast til flytende form. Stoffene 

tilsettes i gipsplater, puss og lignende 

og kapasiteten er omtrent 5-15 ganger 

høyere enn for SHS-materialer.  

Fordampning og kondensering av vann 

vil ha tilsvarende effekt, men 

forutsetter et hygroskopisk medium 

som trevirke eller ubrent leire. Her vil 

relativ fuktighet i innelufta være 

avgjørende og ved høy relativ fuktighet 

tas fuktighet opp i materialets 

poresystem og kondenserer der. 

Dermed avgis varme. Når relativ 

fuktigheten i rommet synker, 

fordamper den opplagrede fuktigheten i 

en prosess som henter varme fra lufta 

og således virker nedkjølende. I en 

normal romsituasjon vil 

temperaturvariasjonen blir 1-2 grader.  

Ved utnyttelse av LHS engasjeres bare 

kledningens yttersjikt 2-20 mm inn i 

materialet og reaksjonen er normalt 

atskillig raskere enn for løsninger 

basert på SHS. Det praktiske 

potensialet vil således ofte være størst 

for LHS. Bruk av hygroskopiske 

materialer som trevirke og ubrent leire 

vil kombinere LHS og SHS.  

Effekten av utnyttelse av SHS er 

relativt grundig dokumentert og det 

foreligger beregningsmodeller for 

dimensjonering og energiutbyttexviii. Det 

anslås at man ved slike tiltak kan 

redusere energiforbruket til oppvarming 

fra 6 til 20 % avhengig av 

bygningstypexix . Reduksjonen av 

kjølebehovet kan være enda større, 

særlig i yrkesbygg der over 30 % er 

anslåttxx. I skolebygg er energigevinster 

helt opp mot 50 % beregnet, mye på 

grunn av at varmeoverskudd fra 

elevene kan utnyttesxxi . Utnyttelse av 

LHS vil by på mye av det sammexxii, 

men det knytter seg usikkerhet til 

levetiden på materialene som inngår. 

Utnyttelse av fuktutveksling i 

hygroskopiske overflater kan anses som 

atskillig mer robust, men her er til 

gjengjeld omfanget av dokumentasjon 

foreløpig sparsom. Likevel vurderes 

effekten som betydeligxxiii.  

Bruk av temperatur-bufrende 

materialer bør vurderes som aktuelt 

tiltak i de fleste bygningstyper for å 

redusere kjølebehovet, særlig der det 

benyttes godt isolerte klimaskall. Bruk 

av LHS vil også ivareta temperatur-

buffring i lette konstruksjoner. 

Betydningen av slike tiltak vil bare tilta 

med forventet klimautvikling og 

temperaturøkning inn i det 21. 

århundre.  

Fukt-bufrende materialer  

Hygroskopiske materialer brukt i 

interiøret stabiliserer den relative 

luftfuktigheten ved å ta opp fuktighet 

når fuktigheten i rommet stiger og 

returnere den igjen når den synker. 

Responsen er vanligvis raskere enn ved 

ventilasjonxxiv og forbedrer inneluft-

kvaliteten effektivt ved at fukt-

amplituden over døgnet lettere 

beholdes i området mellom 40 og 60 % 
xxv,xxvi,xxvii .  Samtidig forebygges 

kondensering på overflater, nedfukting 

bak møblering etc., noe som kan 
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vurderes som et effektivt tiltak for å 

forebygge muggvekst i bygningerxxviii 

samt forlenge levetiden på overflater og 

i konstruksjoner. 

Fuktreguleringen med sin fordampning 

og kondensering vil også ha direkte 

innflytelse på romtemperaturen, se 

avsnitt om Temperatur-bufrende 

materialer, og må ses sammen med 

dette.  

Et materiales evne til å regulere relativ 

luftfuktighet uttrykkes gjerne som 

Moisture Buffer Value MBV og defineres 

som vannmengde som transporteres 

inn eller ut av et materiale per 

eksponert arealenhet i løpet av en 

tidsperiode når den utsettes for 

variasjon i luftas relative fuktighetxxix. 

Dette avhenger av materialets 

dampåpenhet, effektiv regulerings-

dybde og fuktlagringsegenskaper. 

Trevirke og ubrent leire regnes som 

særlig gunstigexxx, men alle materialer 

med porestruktur, som gips, tegl og 

betong, vil ha slike egenskaper i større 

eller mindre gradxxxi. Det er avgjørende 

at de ikke er utstyrt med damptettende 

overflatebehandling. Her vil 

eksempelvis silikatmaling være gunstig, 

mens akrylmalinger vil halvere 

effekten. Det er også under utvikling 

spesialmaterialer/overflatebehandlinger 

som i seg selv har gode fukt-

regulerende egenskaperxxxii,xxxiii, men 

det er foreløpig ingen produkter på 

markedet.  

Man har i første rekke undersøkt 

fuktregulering på døgnnivå, men også 

sesongregulering har vært 

observertxxxiv, se også avsnittet 

Hygroskopiske isolasjonsmaterialer. Det 

er etter hvert kommet mange resultater 

som viser at prinsippet fungerer i 

praksis. Og det er også utviklet 

programvare for å kalkulere ytelse, 

blant annet i WUFIplus, BSIMxxxv og 

HAMT som er et tillegg i britiske Energy 

Plusxxxvi  

Således kan fuktregulering enten 

benyttes til å forbedre inneluftkvaliteten 

eller til å opprettholde samme inneluft-

kvalitet med redusert ventilasjonsnivå. 

Hvis ventilasjonsnivået skal reduseres 

må man i utgangspunktet ha kontroll 

på forurensningsnivå og 

romtemperatur. Tilnærmingen fungerer 

best med fuktstyrt ventilasjon som slår 

inn når relativ fuktighet bryter et 

forhåndsinnstilt nivå og har vist seg 

som et brukbart prinsipp på 

helårsbasisxxxvii.  

I rom med normal fuktbelastning og 

fuktstyrt ventilasjon er det beregnet at 

ventilasjonsbehovet i vinterhalvåret vil 

kunne reduseres mellom 30 og 40 % 

ved bruk av fuktregulerende 

kledningerxxxviii.   Energigevinsten 

knyttet til dette summeres av redusert 

oppvarmingsbehov og redusert 

energiforbruk til viftedrift og er anslått 

til 12-17 %. For sommerperioden var 

utslaget atskillig lavere med en 

energigevinst på ca. 2 %, i første rekke 

på grunn av høyere fuktinnhold i 

utelufta. Ved bruk av konvensjonell 

ventilasjon styrt etter CO2-nivå eller 

lignende vil effekten på 

oppvarmingsbehovet være atskillig 

lavere mens effekten på kjølebehovet 

ser ut til å være forbedretxxxix. I disse 

vurderingene er imidlertid ikke 

kombinasjonen med 

temperaturregulerende egenskaper 

(LHS, se avsnitt om Temperatur-

bufrende materialer) inkludert. Man har 

heller ikke undersøkt mulighetene for 

en mer brukertilpasset ventilasjon blant 

annet for å få til mest mulig effektiv 

tømming av opplagret fuktighet utenfor 

bruksperiodene. Det er sannsynlig at 

dette vil kunne tilpasses til det beste for 

både inneklima og energiforbruk. 
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Det er tilstrekkelig dokumentert at bruk 

av fukt-bufrende materialer vil kunne 

bidra til betydelig forbedring av 

inneklima-kvaliteten og således et 

potensial for redusert ventilasjon-nivå. 

Å ta i bruk tiltaket vil også ha marginale 

økonomiske implikasjoner i og med at 

det vil være snakk om å utnytte 

kledningsmaterialer som likevel vil bli 

installert. Vurderingen bør således være 

at tiltaket må anses som meget aktuelt.  

Forurensnings-bufrende materialer 

Tilsvarende som for temperatur og fukt, 

vil mange porøse materialer vil ha 

evnen til å stabilisere 

forurensningsnivået i inneklimaet ved å 

ta opp gassmolekyler når gass-

konsentrasjonen går opp og returnere 

dem når konsentrasjonen går nedxl. 

Hastigheten på prosessen reduseres jo 

nærmere man kommer likevektsnivået. 

Det vil også kunne forekomme kjemisk 

reaktivitet mellom gass og materiale 

som kan påskynde eller forsinke 

prosessen og eventuelt øke eller 

redusere kapasiteten. Effekten vil ellers 

avhenge av molekylstørrelsen, men 

også luftskiftet i rommet og ulike 

fysiske materialegenskaper. Her er en 

god porestruktur helt avgjørende. 

Denne skal ivareta så vel høy 

lagringskapasitet som tilstrekkelig 

diffusitetxli.  

Det har vist seg at effekten er god for 

så vel NOx – forurensninger som ulike 

flyktige organiske forbindelser (VOC’er) 

som formaldehyd, benzen og toluen. 

Aktuelle materialer med gode 

forutsetninger for buffring av 

forurensninger vil være trematerialer og 

ulike porøse pusser og plate-materialer. 

Det er en forutsetning at overflatene 

ikke er behandlet med tettende sjikt.  

Formålet med forurensningsbufrende 

materialer vil være å redusere 

konsentrasjonen av forurensninger i 

innemiljøet. Dette innebærer at 

forurensnings-toppene tas, men til 

gjengjeld drøyes eksponeringen for 

lavere konsentrasjoner. Avhengig av 

forurensningstypene kan det diskuteres 

hva som gir minst helsekonsekvenser i 

dette perspektivet. Imidlertid burde det 

ved tilpasning til bruksrytmer kunne la 

seg gjøre å tømme lagrene utenfor 

brukstiden. 

Det har vært forsket mye på bruk av 

forurensnings-bufrende overflater 

gjennom de siste 20 årene, også i 

Norgexlii. Etter hvert har det også blitt 

utviklet modeller for dimensjonering av 

slike buffere i forhold til ulike 

forurensningstyperxliii. Dagens 

kunnskapsnivå kan således anses som 

tilstrekkelig for å ta metoden i bruk 

Samtidig vil bruk av forurensnings-

bufrende materialer være marginalt 

fordyrende i bygningssammenheng. Det 

vil være snakk om å utnytte 

kapasiteten i vanlige 

kledningsmaterialer uten 

tilleggsbehandling. Som 

oppsummerende vurdering bør tiltaket 

tas i bruk. 

 

Fotnoter 

Se bakerst i rapporten 
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a b c d 

Tiltak Beskrivelse Effekter for 
ventilasjon 
knyttet til; 
T=temperatur 
H=fuktighet 
P=forurensning 

Direkte 
energieffekter 

TRINN 5 
VENTILASJONSMETODE 

   

Gassdiffusjon Ventilering gjennom lufttette, men 
diffusjonsåpne vegger og tak basert på at 
konsentrasjoner av enkeltgasser alltid vil 
søke å utligne seg med omgivelsene 

HP Redusert 
oppvarmingsbehov 

Naturlig ventilasjon  THP Evt. økt varme-
forbruk 

Mekanisk 
avtrekksventilasjon 

 THP El.-forbruk 

Hybrid ventilasjon  THP Varmegjenvinning, 
El.-forbruk 

Balansert ventilasjon   THP Varmegjenvinning, 
El.-forbruk 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Øverste trinn i Lima-pyramiden; valg av 

ventilasjonsmetode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Passiv klimatisering/ Tek 2015               side 59 

 

Konsepter for 

naturlig/ 

hybrid 

ventilasjon  

 

 

 

Hvorfor ventilere? 

Overordnet er målet for ventilasjon å få 

et godt inneklima (tilfredsstillende 

temperatur og luftkvalitet), med lavest 

mulig energibruk. Mere spesifikt er 

formålet tredelt;  

 Forurensninger. Skal fjerne 

forurensninger i fra personer og 

materialer  

 Fuktighet. Skal stabilisere 

luftfuktigheten i området mellom 

RF 40-60 %.  

 Temperatur. Skal bidra til å 

forebygge overoppheting. 

Men hvilket konsept/ løsning kan da 

brukes - og hvordan fungerer de ulike 

prinsippene? Dette avsnitt gir en kort 

definisjon av de ulike ventilasjons-

prinsippene som vises til i denne 

utredning; naturlig ventilasjon, 

mekanisk ventilasjon, og en 

kombinasjon - hybrid løsning.  

For en mere dyptgående beskrivelse og 

definisjon  av de enkelte prinsipper ver 

vises til beskrivelser i «DS 447 

Ventilation i bygninger - Mekaniske, 

naturlige og hybride ventilations-

systemer», (DS447, 2013). For 

supplerende og utdypende beskrivelser 

konferer (Økobygg, 2003) (Andersen, 

2002) (Aggerholm, 2008) 

Definisjon av ulike ventilasjon 

prinsipper  

I denne rapport skjelnes det mellom 

fire ulike prinsipper (definisjon for 

denne rapport): 

1. NATURLIG VENTILASJON.  

For naturlig ventilasjon er drivkrefter i 

hovedsak naturlige, og systemets 

energibruk er i hovedsak elbruk til 

motoriserte styringer, og evt svært lavt 

energibruk til lavtrykks vifter. Kriterier 

er, at elbruk Event  < 1 kWh/m2 år for 

boliger, og Event < 2 kWh/m2 for skoler 

og kontorer. 

2. MEKANISK UNDERSTØTTET 

NATURLIG VENTILASJON.  

For mekanisk understøttet naturlig 

ventilasjon er drivkrefter for ventilasjon 

en kombinasjon av termiske og 

mekaniske (avtrekksvifter). Det 

samlede krav til drivtrykk ved maks. 

belastning skal være mindre end 10 Pa. 

3. HYBRID VENTILASJON  

Hybrid ventilasjon er en kombinasjon 

av balansert mekanisk ventilasjon, og 

naturlig ventilasjon. Den relative andel 

kan variere i et relativt stor område, 10 

– 80 %. Men vanligvis vil fordeling 

være ca. 40% naturlig ventilasjon, og 

60% mekanisk ventilasjon. 

4. MEKANISK VENTILASJON. 

Mekanisk ventilasjon svarer til 

konvensjonell balansert ventilasjon 

løsning, med aggregat med tilluft og 

fraluft vifter, varmegjenvinner 

(plate/roterende) og varmebatteri. 
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Forskriftskrav 

og passiv 

klimatisering 

 

I dette kapittelet undersøkes 

energikonsekvensene av å bruke 

enkelte passive klimatiseringsstrategier 

(lavemitterende materialer, fukt-

bufrende materialer og temperatur-

soning) i kombinasjon med ulike 

ventilasjonskonsepter. Beregninger er 

gjort i samsvar med forslag i (Rambøll, 

2013) for to alternative beregnings-

punkter for energi; netto energi og 

levert energi.  

Alle beregningene er utført etter 

gjeldende beregningsregler ihht. 

energiramme-metoden i NS 3031/ 

NS3701, og er gjennomført i 

programmet Simien. Beregninger er 

gjort for bolig (8 alternative konsepter 

for ventilasjon) og for yrkesbygg 

(kontor og skolebygg - 6 alternative 

konsepter for ventilasjon).  

For en rekke alternativer er det gjort 

avvik i forutsetningene, med forslag til 

nye beregningsprinsipper. Dette er 

gjort for å synliggjøre på hvilken måte 

det kan være mulig å oppfylle krav til 

energieffektivitet med de valgte passive 

klimatiseringstiltakene. Resultatene 

viser at passive strategier kan være 

fullverdige alternativer for å 

imøtekomme energikrav i framtidige 

forskrifter. 

Drøfting av eksisterende regelverk 

Evaluering mot byggeforskriftens 

energikrav kan gjøres med energitiltak 

metoden, varmetapsramme og 

energirammemetoden. 

For energitiltaksmetoden skal bygget 

tilfredsstille kravene til energitiltak i 

paragraf §14-3 (1) i TEK 10. Kravet 

omfatter krav til minimum 

varmegjenvinning av energi i 

ventilasjon luft, og er derfor vanskelig å 

tilfredsstille for systemer med naturlig 

ventilasjon. 

Varmetapsramme-metoden tillater en 

omfordeling av energitiltak, 

(varmetapstall) ihht, §14-3 (2) TEK 10. 

Det oftest ikke mulig eller svært 

vanskelig å kompensere for manglende 

varmegjenvinning på ventilasjon med 

bedre U-verdier på vinduer, yttervegger 

m.m. Derfor kan bygg med passive 

klimatiseringsstrategier ikke god-

kjennes etter denne regelen. 

Skal passivt klimatiserte bygg 

godkjennes etter forskriften må 

energirammemetoden brukes, og 

beregningene må følge beregnings-

regler i NS 3031 (NS3031, NS 3031, 

2011). 

Beregningene av byggets energibruk  

skal oppfylle energirammen i §14-4  

(samlet netto energibehov i teknisk 

forskrift). Rammen innbefatter 

energipostene romoppvarming, 

ventilasjonsvarme (varmebatterier), 

varmtvann (tappevann), vifter for 

ventilasjon, pumper, belysning, 

energibehov teknisk utstyr, romkjøling, 

ventilasjonskjøling (kjølebatterier). 

For bygg med passive 

klimatiseringsstrategier(uten eller med 

redusert mekanisk balansert 

ventilasjon), vil i energiberegninger 

etter metoden i NS3031 vanligvis ha: 
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1. redusert energibruk til vifter for 

ventilasjon, pumper, 

romkjøling, ventilasjonskjøling 

(kjølebatterier) 

2. større energibruk til 

romoppvarming, 

ventilasjonsvarme 

(varmebatterier) 

3. uendret energibruk til 

varmtvann tappevann (fast 

verdi ihht .NS 3031), belysning, 

energibehov teknisk utstyr (fast 

verdi ihht. NS3031) 

Beregningsreglene i NS 3031 gir i 

tillegg krav til en rekke faste verdier 

som skal brukes i kontrollberegningen. 

Spesielt gis det krav til minimums 

luftmengder som skal legges til grunn 

for beregningen. Tilsvarende regler for 

minimums luftmengder gjelder for 

beregninger etter NS 3701 (tilsvarer 

NS3031) og NS 3701, se tabeller i 

avsnitt under.  

Krav til faste verdier for luftmengder i 

driftstiden, og spesielt utenom 

driftstiden, har stor innflytelse på det 

beregnede energibruk til oppvarming, 

og kan vanligvis ikke kompenseres med 

redusert energibruk til vifter, kjøling og 

pumper. Dette betyr at det vanligvis er 

svært vanskelig å gjøre en beregning 

som viser at energiramme-kravene nås.  

Skal passiv klimatiserte bygg 

godkjennes etter vanlige beregnings-

regler, må forskriftene (beregnings-

metodikk) justeres for å ta hensyn til 

de fordeler som oppnås gjennom passiv 

klimatisering, og spesielt må krav til 

faste verdier for luftmengder i 

beregningsmetoden revurderes.  

 

FORUTSETNINGER FOR 

FRISKLUFTMENGDER I REGELVERK 

Krav til minimumsluftmengder i 

energiberegeninger for dokumentasjon 

av forskriftskrav er vist i tabeller under. 

Beregningsregler i NS 3031 er per i dag 

ikke åpen for å brukes mindre 

luftmengder der det er gjort tiltak for å 

redusere friskluftbehovet i et bygg. 

I tillegg til NS 3031 gir TEK og NS 

15251 føringer for beregning av 

nødvendige friskluftmengder. Krav i 

TEK og NS 15251 gir i større grad 

mulighet for å bestemme nødvendige 

luftmengder ut i fra de valgte design 

løsninger for bygget. Spesifikt angis 

mulighet for å tilpasse luftmengder 

etter valg av materialer (lavemitterende 

materialer), og tiltak som gir brukeren 

kontroll (adaptivitet)  

For boligbygg er det generelt samsvar 

mellom krav til frisklufts-mengder i TEK 

10 og krav til minimums luftmengder i 

beregninger i NS 3031/ NS 3700, men 

det gis ikke muligheter for å redusere 

luftmengder der det brukes passive 

klimatiseringstiltak.  

§ 13-2. Ventilasjon i boenhet 

(1) Boenhet skal ha ventilasjon som sikrer 

en gjennomsnittlig frisklufttilførsel på 

minimum 1,2 m 3 pr. time pr. m 2 gulvareal 

når rommene eller boenheten er i bruk og 

minimum 0,7 m 3 pr. time pr. m 2 gulvareal 

når rommene eller boenheten ikke er i bruk. 

Dersom ventilasjon styres etter behov slik 

at luftmengden reduseres i deler av 

driftstiden må den forseres i andre perioder 

slik at tilfredsstillende luftkvalitet sikres i 

den tiden rommene eller boenheten er i 

bruk.  

 

  

http://dxp.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/13/2/#be2010121383951204d1e41
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For yrkesbygg er det mindre samsvar 

mellom krav til frisklufts-mengder i TEK 

10 / NS 15251 og krav til minimums 

luftmengder i beregninger i NS 3031/ 

NS 3701. I TEK 10 / NS 15251 gis det 

mulighet å redusere luftmengder der 

det brukes passive klimatiseringstiltak.  

§ 13-3. Ventilasjon i byggverk for publikum 

og arbeidsbygning 

(1) I byggverk for publikum og 

arbeidsbygning skal gjennomsnittlig 

frisklufttilførsel på grunn av forurensninger 

fra personer med lett aktivitet være 

minimum 26 m 3 pr. time pr. person. Ved 

høyere aktivitet skal frisklufttilførsel økes 

slik at luftkvaliteten blir tilfredsstillende. 

(2) Gjennomsnittlig frisklufttilførsel skal 

minimum være 2,5 m 3 pr. time pr. m 2 

gulvareal når bygningen eller rommene er i 

bruk og minimum 0,7 m 3 pr. time pr. m 

2 gulvareal når bygningen eller rommene 

ikke er i bruk. Kravet skal ivareta behov for 

å ventilere bort lukt og emisjoner fra 

bygnings-materialer og inventar. 

/http://beta.dibk.no/no/BYGGEREGLER 

/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-

tekniske-krav-til-

byggverk/?dxp=/dxp/content/tekniskekrav/ 

 

  

Tabell Minste 

tillatte 

luftmengder i 

kontroll 

beregninger mot 

offentlige krav, 

TEK. (NS3031, 

NS 3031, 2011) 

 

http://dxp.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/13/3/#be2010121383953692d1e35
http://dxp.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/13/3/#be2010121383953692d1e109
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Uteluftmengden som må tilføres på 

grunn av lukt og irritasjonseffekter fra 

stoffer som avgis fra bygnings-

materialer og inventar, skal være 

minimum 2,5 m3 pr. time pr. m2 

gulvareal under forutsetning av at det i 

hovedsak benyttes kjente og godt 

utprøvde materialer som er bedømt å 

være lavemitterende. Høyemitterende 

produkter må benyttes i lite omfang. 

Eksempel på materialer som normalt er 

lavemitterende er betong, tegl, 

keramiske fliser, høytrykkslaminater, 

gipsplater, papirtapet, glass, massivt 

tre o.l. Trevirke fra løvtre avgir mindre 

stoffer enn trevirke fra nåletre. 

Tilsetningsstoffer i betongen kan føre til 

økt avgassing. 

I NS15251 beskrives to alternative 

strategier for ventilasjon utenom 

brukstid; morgen lufting med 2 luftskift 

eller kontinuerlig ventilasjon utenom 

brukstiden.  

Spesielt morgenlufting er et prinsipp 

som er samsvar med prinsipper for 

passiv klimatisering. Vinduslufting gir 

gode muligheter for korte sjokk 

luftinger på morgenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell Minste 

tillatte luftmengder 

i kontroll 

beregninger mot 

passivhus standard 

for yrkesbygg 

(NS3701, NS 3701, 

2012) 

 

Tabell Minste 

tillatte luftmengder 

i kontroll 

beregninger mot 

passivhus standard 

for bolig (NS3701, 

NS 3701, 2012) 
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Tabell Eksempel 

på luftmengder for 

yrkesbygg 

(nasjonalt anneks 

til NS 15251 er til 

høring og det kan 

endre krav til 

luftmengder) Vanlig 

inneklimaklasse er 

klasse 2 (NS15251, 

2007) 

 

Tabell Anbefalt 

ventilasjon i tiden 

utenom brukstid 

for yrkesbygg 

(nasjonalt anneks 

til NS 15251 er til 

høring og det kan 

endre krav til 

luftmengder) 

(NS15251, 2007) 
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Utførte beregninger. Metode og 

forutsetninger 

Beregningene er begrenset til å omfatte 

tre sentrale bygningskategorier:  

 Boliger 

 Kontor 

 Skolebygg  

Geometriene for disse 3 bygnings-

kategoriene og øvrige beregnings-

forutsetninger er beskrevet i avsnitt 

under. Beregninger gjennomføres i 

samsvar med forslag i (Rambøll, 2013) 

for to alternative beregningspunkter for 

energikrav; netto energi og levert 

energi. 

Beregningene er gjort i programmet 

Simien. Tabeller med oversikt over 

beregningsforutsetninger brukt for hhv. 

boliger, kontor og skolebygg er gitt på 

s. 88-91 

VARIASJONER BEREGNINGS-

PUNKT NETTO ENERGI 

Krav til luftmengder i beregninger og 

muligheter for behovsregulering har 

avgjørende innflytelse på energi-

beregningene. Det er derfor gjort 

beregninger som viser konsekvenser og 

muligheter for variasjon av beregnings-

forutsetninger. 

 Variasjon luftmengder 

Beregninger gjennomføres med 

luftmengder som er i samsvar med 

gjeldende regelverk (NS3031 og NS 

3701), for å vise mulighetene for å 

dokumentere tilstrekkelig 

energieffektivitet etter gjeldende 

beregningsmetoder og regler. 

I tillegg gjøres det beregninger som 

viser mulighetene for å redusere 

luftmengder gjennom passive 

klimatiseringstiltak, og som samtidig 

foreslår mulige justeringer der det 

følges en passiv klimatiseringsstrategi. 

 Gjenvinning av energi 

Dagens regelverk muliggjør kun 

gjenvinning av energi fra luft til luft i 

balansert ventilasjon. Andre alternative 

strategier og teknologier er mulige og 

blir vurdert. 

VARIASJONER BEREGNINGSPUNKT 

LEVERT ENERGI 

Beregningspunkt levert energi vurderes 

å kunne gi større råderom for utnytting 

av passive klimatiseringstiltak.  

 

 

Geometrier for beregningsmodeller 

I de ulike scenariene er det tatt 

utgangspunkt i relativt kompakte 

bygningskropper med 2 - 3 etasjer. For 

kontorbygg og skolebygg er det 

forutsatt at solutsatte fasader har 

solskjerming i samsvar med krav i TEK 

10. Enebolig har ikke solavskjerming. 

Alle bygg har et samlet glassareal på 

ca. 20 % av BRA. For kontor- og 

skolebyggene er dette fordelt likt på 

alle fasaderetninger, for eneboligen er 

det fordelt med 18 % på nordfasaden, 

25 % på øst- og vestfasaden og 32 % 

på sørfasaden. 

Alle bygg har plane fasader uten 

inntrukne deler eller utspring som øker 

fasadenes overflater. Dette betyr at 

scenariene er relativt «energioptimale».  

Det må forventes at reelle bygg ikke 

alltid er like optimale. Geometriene er 

vist på figurene på neste side. 
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For eneboligen er det vurdert 

muligheten for å dele inn bygget i 

temperatursoner med en kaldere sone 

for soverom og teknisk rom på plan 2. 

Prinsipp er vist på figuren under. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Luftmengder i beregningsmodeller 

BOLIGER 

Krav til luftmengder i NS3031 er for 

boliger med areal > 110 m2 BRA, 

minimum 1,2 m3/m2 h.  

Der er gjort et anslag på nødvendig 

luftmengde for å holde tilfredsstillende 

fuktnivå i en bolig på 160 m2 med 4 

personer. Resultater er vist figur under. 

For beregningen er der forutsatt: 

 Innetemperatur for oppvarming 

(sept. til apr.) 21 oC 

 Innetemperatur sommer mai til 

aug. 24 oC  

 Snitt relativ fuktighet på 

avtrekks luft 60% 

 Osloklima 

 Fukt tilførsel 10 kg H2O pr. 

døgn, for familie med 4 

personer (NS15251, 2007).  

 Hygroskopiske materialer 

regulerer fuktighet, og sørger 

for utjevning over døgnet. 

Beregningen viser at friskluftbehovet 

for å ventilere bort fukt, spesielt i vinter 

og vår (oppvarmningsperiode), er noe 

lavere enn minimumskravet på 1,2 

m3/m2 h.  
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Beregningen indikerer at luftmengder 

kan reduseres spesielt på vinteren og 

på våren, dersom bygget kan 

akkumulere fukt og utjevne 

belastninger gjennom bufring i 

hygroskopiske overflater. Dersom 

reduserte luftmengder kan legges til 

grunn, vil dette ha betydning for det 

beregnede energibruket,.  

Resultater er i samsvar med resultater 

fra (Bergsøe, 2000). Alternativ 4 i 

enebolig-modellene er gjort med den 

antagelse at luftmengder kan reduseres 

med 30 %. Beregningen er gjort for å 

vise potensialet som ligger i å nytte 

materialenes fuktbufrende egenskaper.  

Studier fra SBI i Danmark, der det er 

gjennomført simuleringer av RF i en 

leilighet med to beboere, viser at 

ventilasjonsmengdene kan reduseres 

med en behovsstyring av tilluft-

mengden basert på fuktmåling 

(Bergsøe, 2000). Undersøkelsen 

indikerer at luftmengden kan reduseres 

med opp til 35 %. Størst reduksjon nås 

på en dag med en gjennomsnittlig 

utetemperatur på 1,5 oC. 

Nyere studier fra Danmark, med 

målinger på fuktstyrt avtrekksvifte, 

viser at avtrekksluftmengder fra 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leiligheter (BTA 72 – 92 m2 pr leilighet) 

har et samlet gjennomsnittlig 

ventilasjonsbehov på ca. 550 m3/h, 

som betyr at ventilasjonen er ca. 68 

m3/h pr. leilighet (Drivsholm, 2014). 

Dette gir et snitt på 0,83 m3/m2 h. Det 

bemerkes at dette er i et dansk, 

mildere klima, slik at det er «tyngre» å 

ventilere ut fukt på vinteren. 

For en bolig med areal på ca. 80 m2, er 

krav til minimum luftmengde ca. 1,4 

m3/m2 h, og dette tilsvarer 112 m3/h 

pr. leilighet. Resultater indikerer at det 

med fuktstyring er mulig å redusere 

ventilasjonsbehovet med ca. 30 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultater viser ytterligere at de største 

reduksjoner nås i kaldere perioder. 

Dette underbygges av et prosjekt ved 

Fraunhofer-Instiuttet (Woloszyn et 

al.2009). To rom ble simulert, ett med 

og ett uten hygroskopisk kapasitet. 

Studien konkluderer med at med bruk 

av hygroskopiske materialer kan 

tilluftmengden reduseres med 30 – 40 

%, noe som igjen genererer reduksjon i 

oppvarmingsbehov på 12 – 17 %. 

Tilsvarende viser Olalekan, 2006 – at 

bruk av hygroskopiske materialer kan 

redusere energibruk til oppvarming 

med 2 – 3 % (13-15 % dersom satt i 

system), og redusere energibruk til 

kjøling med 5 – 30 %. 

Figur; Minimums luftutskifting i 

160 m2 bolig med 4 personer. 

Der er forutsat at avtrekks luft i 

snitt har en relativ fuktighet på 

60%, og en temperatur på 21 
oC i oppvarmings perioder, og 

24 oC i sommer perioder. 

Verdier høyre enn 1,2 m3/m2 h 

viser dager der der fuktigheten 

vil bli høyre på grunn av høy 

fukt innhold i uteluft 

(vanninnhold i uteluft er større 

enn vann innhold i luft ved 

21oCog 60 % RF / 24 oC og 60 

% RF). 
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Ventilasjonsluftmengder utenom 

brukstiden: 

 Mekanisk ventilasjon; minimum 

luftmengder i samsvar med NS 

3031 for enebolig. 

 Hybrid ventilasjon; minimum 

luftmengder i samsvar med NS 

3031 for enebolig.  

 Mindre ved bruk av 

lavemitterende materialer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figur; Nødvendige avtrekks luftmengder for 8 leiligheter. (Drivsholm, 2014) Resultatene 
viser, at også uten passive klimatiseringstiltak kan man ha lavere luftmengder, og likevel 
få ut fukten, i oppvarmingsperioden. 

Med fuktregulerende tiltak har man tilstrekkelig fuktkontroll med svært lave 

luftmengder. I praksis blir andre forurensninger da dimensjonsgivende i kaldt klima  

Tabell xx Beregningsalternativer for enebolig med forutsatte luftmengder. Det er vurdert utfra flere kilder at luftmengder kan reduseres 

med 30 % der det brukes fuktregulerende materialer  

 

 

Enebolig - Luftmengder i brukstid - hybrid og naturlig ventilasjon Alt 1. Alt 2. Alt 3. Alt 4. Alt 5. Alt 6. Alt 7 Alt 8

Energi beregning Generelle Mekanisk Naturlig Naturlig - sone Naturlig Naturli opt.-sone Naturlig - AV VP Naturlig Naturlig

forusetninger (referanse) (NS3031 data) (NS3031 data) (Fukt akk. mat.) (Fukt akk. mat.) (NS3031 data) (Adapt. 20 oC) (Fukt-Adapt-sone)

Mekanisk balansert luftmengde brukstid (24 timer) m3/h/m2 1,2

Mekanisk avtrekk/naturlig luftmengde brukstid (24 timer) m3/h/m2 1,2 1,2 0,85 0,85 1,2 1,2 0,85
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YRKESBYGG 

Minimums luftmengder for 

tilfredsstillende luftkvalitet fastlegges ut 

fra krav i NS 15251, kategori 2, se 

tabell xx, for yrkesbygg, under.   

For minimums ventilasjonsluft-mengder 

i brukstiden benyttes følgende: 

 Personer; 26 m3/h pr. person  

 Persontetthet fastsettes som 

samlet antall personer i bygget 

delt på samlet areal. 

 For materialer brukes verdier i 

tabell xx under. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilasjonsluftmengder utenom 

brukstiden: 

 Mekanisk ventilasjon; minimum 

luftmengder i samsvar med NS 

3701 for kontor og skole bygg. 

 Hybrid ventilasjon; minimum 

luftmengder i samsvar med NS 

3701 for kontor og skole bygg.. 

 Naturlig ventilasjon; ingen 

ventilasjon utenom driftstid, 

men anlegget startes med 

morgenutlufting i samsvar med 

føringer i NS 15251, konferer 

tidligere avsnitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forutsetninger for luftmengder kontor- 

og skolebygg, samt beregnings-

alternativer som er vurdert, er vist i 

tabellene under. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontorer - Luftmengder i brukstid - hybrid og naturlig ventilasjonAlt 1. Alt 2. Alt 3. Alt 4. Alt 5. Alt 6. Meknad

Energi beregning Mekanisk Hybrid Naturlig Hybrid Naturlig Naturlig opt.

(referanse) (NS3701 data) (NS3701 data) (Lavemt. mat.) (Lavemt. mat.) (Svært lavemt. mat.)

Persontetthet i bygg pers./m2 Vanlig areal i kontorbygg er ca. 20 m2/person brutto. (Varmeafgivelse person)/ 

(Intern belastning fra person pr. m2) [W / (W/m2)]. 

Luftmengde person m3/h/pers Vanlig areal i kontorbygg er ca. 20 m2/person brutto

Luftmengde lav emitterende materialer m3/h/m2
Lavemitterende materialer - lav forurensende bygning /NS15251/

Luftmengde svært lav emitterende materialer m3/h/m2
Svært lavemitterende materialer - svært lav forurensende bygning /NS15251/

Samtidighet % Der er forutsatt luftoverstrømning – og derfor bliver samtidighet 100% 

Regulerings nøyaktighet % 20 % 20 % 20 % Det må forventes at luftmengder vil ha en variasjon svarende til nøyaktighet på 

regulering av vindues åpninger. Verdier er anslagg.

Min mekanisk luftmengde brukstid m3/h/m2 6 6 0 4,5 0 0

Max mekanisk luftmengde brukstid m3/h/m2 10 6 0 4,5 0 0 For å tilfredsstille termisk inneklima

Min naturlig luftmengde brukstid m3/h/m2
0 0 6 0 4,5 3,0 For naturlig reguleres etter ca. 500 ppm over ute nivå i brukstid. Min. luftmegder 

(naturlig opt.) krever høy fokus på valg av materialer med svært lave emissioner.

Max naturlig luftmengde brukstid m3/h/m2 0 12 12 12 12 12 For å tilfredsstille termisk inneklima

Mekanisk lutftmengde utenfor driftstid m3/h/m2 1 1 0 1 0 0 For naturlig ventilasjon er der er forutsat morgenlufting i samsvar med NS15251

Naturlig luftmengde utenfor driftstid m3/h/m2 0 0 1 0 0 0 Kun infiltrasjon luftskifte utenfor driftstid

Inneklimaberegning 

Persontetthet i sone pers./m2 10 10 10 10 10 10

Interne belasninger:

Varmetilskud personer W/m2 10 10 10 10 10 10 Følger persontetthet

Teknisk utstyr W/m2 6 6 6 6 6 6 NS3701

Belysning W/m2 4 4 4 4 4 4 NS3701

Samtidighet 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Tabell 

Beregningsalternativer for 

kontorbygg med forutsatte 

luftmengder. 
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Energieffektivitet bygning- og 

tekniske systemer 

Byggets energieffektivitet, U-verdier og 

lekkasjetall er fastlagt i samsvar med 

forslag til i (Rambøll, 2013), se tabell 

under, og tabeller s 88-91. 

FORSLAG TIL ENERGIKRAV 

ALTERNATIV A OG B 

I (Rambøll, 2013) foreslås to 

alternative prinsipper for beregnings-

punkt av energi for nybygg; alternativ 

A netto energibehov og alternativ B 

levert energi (NB figur under refererer 

Alternativ A og B til kostnadseffektivt 

nivå og passivhus nivå) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skoler - Luftmengder i brukstid - hybrid og naturlig ventilasjon Alt 1. Alt 2. Alt 3. Alt 4. Alt 5. Alt 6. Meknad

Energi beregning Generelle Mekanisk Hybrid Naturlig Hybrid Naturlig Naturlig opt.

forusetninger (referanse) (NS3701 data) (NS3701 data) (Lavemt. mat.) (Lavemt. mat.) (Svært lavemt. mat.)

Persontetthet i bygg pers./m2 8,3 Vanlig ny skole ca. 8 m2/person brutto. (Varmeafgivelse person)/ (Intern 

belastning fra person pr. m2) [W / (W/m2)]. 

Luftmengde person m3/h/pers 25 Vanlig areal i skolebygg er ca. 5-10 m2/person brutto

Luftmengde lav emitterende materialer m3/h/m2 2,5 Lavemitterende materialer - lav forurensende bygning /NS15251/

Luftmengde svært lav emitterende materialer m3/h/m2 1,25 Svært lavemitterende materialer - svært lav forurensende bygning /NS15251/

Samtidighet % 100 % Der er forutsatt luftoverstrømning – og derfor bliver samtidighet 100% 

Regulerings nøyaktighet % 20 % 20 % 20 % Det må forventes at luftmengder vil ha en variasjon svarende til nøyaktighet på 

regulering av vindues åpninger. Verdier er anslagg.

Min mekanisk luftmengde brukstid m3/h/m2
8 8 0 6,6 0 0

Max mekanisk luftmengde brukstid m3/h/m2 16 8 0 6,6 0 0 For å tilfredsstille termisk inneklima

Min naturlig luftmengde brukstid m3/h/m2 0 0 8 0 6,6 5,1 For naturlig reguleres etter ca. 500 ppm over ute nivå i brukstid. Min. luftmegder 

(naturlig opt.) krever høy fokus på valg av materialer med svært lave emissioner.

Max naturlig luftmengde brukstid m3/h/m2 0 16 16 16 16 16 For å tilfredsstille termisk inneklima

Mekanisk lutftmengde utenfor driftstid m3/h/m2 1 1 0 1 0 0 For naturlig ventilasjon er der er forutsat morgenlufting i samsvar med NS15251

Naturlig luftmengde utenfor driftstid m3/h/m2 0 0 1 0 0 0 Kun infiltrasjon luftskifte utenfor driftstid

Inneklimaberegning 

Persontetthet i sone pers./m2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Interne belasninger:

Varmetilskud personer W/m2 41 41 41 41 41 41 Beregnes ut fra persontetthet. Barn/ungdom 90 W pr. person/2,2 m2 pr. person

Teknisk utstyr W/m2 4 4 4 4 4 4 NS3701

Belysning W/m2 4 4 4 4 4 4 NS3701

Samtidighet 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %

Tabell 

Beregningsalternativer for 

skolebygg med forutsatte 

luftmengder. 

 

Tabell; Forslag til 

verdier for 

beregning av 

energirammer – 

Alternativ A. Nivå 

for energi-

effektivitet av 

tekniske systemer 

er brukt i alle 

beregnings-

modeller. 
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Tabell xx Forslag til verdier 

for beregning av 

energirammer, 

beregningspunkt netto 

energi – Alternativ A. 

Kostnadseffektiv nivå 

alternativ A, Passivhus nivå 

alternativ B. (Rambøll, 

2013) 

 

Tabell xx Forslag til verdier 

for beregning av 

energirammer, 

beregningspunkt levert 

energi – Alternativ A. 

Kostnadseffektiv nivå 

alternativ A, Passivhus nivå 

alternativ B. (Rambøll, 

2013) 

 

Figur xx Forslag til verdier 

for korreksjonsfaktorer på 

fjernvarme og bioenergi. 

(Rambøll, 2013)  
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Beregningsresultater, bolig  

8 alternative kombinasjoner av 

ventilasjonskonsepter og passive 

klimatiseringstiltak er undersøkt for 

bolig. Beregningene følger NS 3031, og 

i alternativ 1-2 er det ingen avvik i 

forhold til gjeldende regelverk og 

metode. I alternativ 3-8 er det avvik 

når det gjelder luftmengder (pga. bruk 

av fuktbufrende materialer) og sett-

temperaturer ved soning. Det er også 

regnet på varmegjenvinning av 

avtrekksluft til tappevann. 

BEREGNINGSPUNKT NETTO ENERGI 

Alternativ 1 - Balansert mekanisk 

ventilasjon. Ingen avvik i forhold til 

gjeldende regelverk og metode. 

Beregningene viser at alternativ 1 kan 

tilfredsstille krav til energieffektivitet 

etter gjeldende beregningsregler og 

forutsetninger. Alternativ 1 og 

energikrav: 

 Tilfredsstiller kost optimal nivå. 

 Tilfredsstiller passivhusnivå 

(med justeringer som vurderes 

å være mulig).  

Alternativ 2 – Naturlig ventilasjon. 

Ingen avvik i forhold til gjeldende 

regelverk og metode.  

Beregningene viser at alternativ 2 ikke 

kan tilfredsstille krav til energi-

effektivitet etter gjeldende 

beregningsregler og forutsetninger. 

Alternativ 2 og energikrav: 

 Tilfredsstiller ikke kost optimal 

nivå. 

 Tilfredsstiller ikke 

passivhusnivå. 

Alternativ 3 – Naturlig ventilasjon. 

Avvik i forhold på innstillingsverdi 

romtemperatur i kald sone (bod og 

soverom 14 oC), ut over det følges 

gjeldende regelverk og metode. 

Beregningene viser at alternativ 3 ikke 

kan tilfredsstille krav til energi-

effektivitet. Alternativ 3 forutsetter at 

gjeldende beregningsregler og 

forutsetninger endres med mulighet for 

termisk soning. Alternativ 3 og 

energikrav: 

 Tilfredsstiller ikke kost optimal 

nivå. 

 Tilfredsstiller ikke 

passivhusnivå. 

Alternativ 4 – Naturlig ventilasjon med 

fuktbufrende materialer. Avvik på luft-

mengder redusert med 30%, ut over 

det følges gjeldende regelverk og 

metode. U verdier for yttervegger 

redusert til 0,14 W/m2 K (fra 0,18), og 

U-verdi på tak til 0,1 W/m2 K (fra 

0,13). 

Beregningene viser at alternativ 4 kan 

tilfredsstille krav til energieffektivitet. 

Alternativ 4 forutsetter at gjeldende 

beregningsregler og forutsetninger 

endres med mulighet for termisk soning 

og reduserte bygningsmessige 

luftmengder der det brukes fukt 

akkumulerende materialer/ overflater. 

U-verdi yttervegger og lekkasjetall 

reduseres. Alternativ 4 og energikrav: 

 Tilfredsstiller kost optimal nivå. 

 Tilfredsstiller ikke 

passivhusnivå. 

Alternativ 5 – Naturlig ventilasjon med 

fukt bufrende materialer. Avvik på 

innstillingsverdi romtemperatur i kald 

sone (bod og soverom), luftmengder 

redusert med 30%, ut over det følges 

gjeldende regelverk og metode. U 

verdier for yttervegger redusert til 0,1 

W/m2 K (fra 0,18), gulv redusert til 

0,08 W/m2 K, lekkasjetall til 0,4 h-1. 

Beregningene viser at alternativ 5 kan 

tilfredsstille krav til energieffektivitet. 

Alternativ 5 forutsetter at gjeldende 

beregningsregler og forutsetninger, 

endres med mulighet for termisk soning 
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og reduserte bygningsmessige 

luftmengder der det brukes fukt 

akkumulerende materialer/ overflater. 

U-verdi yttervegger og lekkasjetall 

reduseres. Alternativ 5 og energikrav: 

 Tilfredsstiller kost optimal nivå, 

både med og uten termisk 

soning 

 Tilfredsstiller passivhusnivå med 

termisk soning. 

Alternativ 6 – Naturlig ventilasjon. 

Avvik gjenvunnet energi fra 

avtrekksluft til oppvarmning tappevann 

(75% dekning) er medtatt i netto 

energiberegning, utover det følges 

gjeldende regelverk og metode. 

Metoden er med i forslag til endringer 

av beregningsmetode i NS 3031. Kan 

forventes innarbeidet i NS3031 våren 

2014.  

Beregningene viser at alternativ 6 ikke 

kan tilfredsstille krav til 

energieffektivitet etter gjeldende 

beregningsregler og forutsetninger. 

Alternativ 6 krever at regler for 

beregning av energitilskudd for 

avtrekksvarmepumpe inngår i 

beregningspunkt netto energi. 

Alternativ 6 og energikrav: 

 Tilfredsstiller kostoptimalt nivå 

(med justeringer der energi 

brukes både til oppvarmning og 

varmt tappevann, dette 

vurderes å være mulig). 

 Tilfredsstiller ikke 

passivhusnivå. 

Alternativ med gjenvinning av energi 

fra avløpsvann til oppvarmning av 

varmt tappevann vurderes å ha et 

potensiale, og kan vurderes. 

Alternativ 7 – Naturlig ventilasjon. 

Avvik i forhold på innstillingsverdi 

romtemperatur i samlet bygg på 20oC 

som alternativ til 21oC (adaptivitet). Ut  

over det følges gjeldende regelverk og 

metode. 

Beregningene viser at alternativ 7 ikke 

kan tilfredsstille krav til energi-

effektivitet. Alternativ 7 forutsetter at 

gjeldende beregningsregler og 

forutsetninger endres med mulighet for 

termisk soning. Alternativ 7 og 

energikrav: 

 Tilfredsstiller ikke kost optimal 

nivå. 

 Tilfredsstiller ikke 

passivhusnivå. 

 

Alternativ 8 – Naturlig ventilasjon med 

fukt bufrende materialer. Avvik på 

innstillingsverdi rom-temperatur i kald 

sone (bod og soverom), luftmengder 

redusert med 30%, romtemperatur i 

varm sone satt til 20 oC, ut over det 

følges gjeldende regelverk og metode. 

U verdier for yttervegger redusert til 

0,1 W/m2 K (fra 0,18), gulv redusert til 

0,08 W/m2 K, lekkasjetall til 0,4 h-1. 

Beregningene viser at alternativ 8 kan 

tilfredsstille krav til energieffektivitet. 

Alternativ 8 forutsetter at gjeldende 

beregningsregler og forutsetninger 

endres med mulighet for termisk soning 

og reduserte bygningsmessige 

luftmengder der det brukes fukt 

akkumulerende materialer/ overflater. 

U-verdi yttervegger og lekkasjetall 

reduseres. Alternativ 8 og energikrav: 

 Tilfredsstiller kost optimal nivå, 

både med og uten termisk 

soning 

 Tilfredsstiller passivhusnivå med 

termisk soning. 
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Tabell xx Netto 

energibruk. Alternativer 

med grønt er i samsvar 

med energiregler 2015, 

alternativ A (Rambøll, 

2013), beregnings punkt 

levert energi. Alternativer 

som ikke er i samsvar med 

gjeldende beregnings-

regler, er vist med gult. 

Beregningene viser at 

naturlig ventilasjon krever 

justering av gjeldende 

regler 

 

Tabell xx Levert energibruk, energiforsyning 

fjernvarme og el. Alternativer med grønt er i 

samsvar med energiregler 2015, alternativ B 

(Rambøll, 2013). Alternativer som ikke er i 

samsvar med gjeldende beregningsregler, er vist 

med gult. Beregningene viser at naturlig 

ventilasjoner mulig (alt 2.) uten justering av 

gjeldende regelverk. 

 

Energibruk enebolig - oversikt Alt 1. Alt 2. Alt 3. Alt 4. Alt 5. Alt 6. Alt 7 Alt 8

Mekanisk Naturlig Naturlig - sone Naturlig Naturli opt.-sone Naturlig - AV VP Naturlig Naturlig

(referanse) (NS3031 data) (NS3031 data) (Fukt akk. mat.) (Fukt akk. mat.) (NS3031 data) (Adapt. 20 oC) (Fukt-Adapt-sone)

Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto

Energipost                             kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år

1a Romoppvarming                       26,1 60,8 55 48 33 60,8 57 30,9

1b Ventilasjonsvarme   8 0 0 0 0 0 0 0

2   Varmtvann (tappevann)              29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 14,9 29,8 29,8

3a Vifter                              4,4 0 0 0 0 0 0 0

3b Pumper                              0,9 1,5 1,3 1,3 1 1,5 1,2 0,6

4   Belysning                          11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4

5   Teknisk utstyr                     17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5

6a Romkjøling                          0 0 0 0 0 0 0 0

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt netto energibehov, sum 1-6      98 121 114,9 108 92,7 106,1 116,9 90,3

Alternativ A - Netto energi

TEK 2015 Krav - Kost optimal 105 105 105 105 105 105 105 105

TEK 2015 Krav - Passivhus nivå 95 95 95 95 95 95 95 95

Krever endring beregnings forutsetninger Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja

(Metode og data fra NS3031, NS3700)

Energibruk enebolig - oversikt Alt 1. Alt 2. Alt 3. Alt 4. Alt 5.

Mekanisk Naturlig Naturlig - sone Naturlig Naturli opt.-sone

(referanse) (NS3031 data) (NS3031 data) (Fukt akk. mat.) (Fukt akk. mat.)

Levert Levert Levert Levert Netto

Energivare med vekningsfaktor                   kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år

Direkte el.               34,2 30,4 30,2 30,2 29,9

El. Varmepumpe, varmt tappevann 75%        0 0 0 0 0,0

El. solenergi             0 0 0 0 0

Olje                     0 0 0 0 0

Gass                     0 0 0 0 0

Fjernvarme (faktor 0,42)               31,9 44,3 41,4 38,0 30,7

Biobrensel               0 0 0 0 0

Annen energikilde            0 0 0 0 0

Totalt levert energi 66,1 74,7 71,6 68,2 60,6

Alternativ B - Beregningspunkt levert energi 

TEK 2015 Krav - Kost optimal 90 90 90 90 90

TEK 2015 Krav - Passivhus nivå 80 80 80 80 80

Krever endring beregnings forutsetninger Nei Nei Ja Ja Ja

(Metode og data fra NS3031, NS3700)
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Sammenfattende blir løsninger med 

passiv klimatisering ikke mulig å 

gjennomføre for eneboliger der krav til 

beregnings-punkt blir netto energi 

 

BEREGNINGSPUNKT LEVERT ENERGI 

Alle alternativer kan tilfredsstille 

energikrav dersom krav blir basert på 

beregningspunkt levert energi.  

Sammenfattende blir løsninger med 

passiv klimatisering mulige å 

gjennomføre for eneboliger der krav til 

beregningspunkt blir levert energi 

  

Følsomhets vurderinger 

Flere studier indikerer at de teoretiske 

virkningsgrader for gjenvinning i 

varmegjenvinnere i boligbygg ikke 

tilsvarer spesifikasjoner (Andreasson 

2009) 

Konsekvensene av avvik i 

beregningsforutsetninger er vist i figur 

under. Virkningsgraden på gjenvinner 

er redusert fra 70 % til 50 %, og elbruk 

til vifter (SFP) økes fra 1,5 til 2,5 

kW/m3/s. Det ses at forskjellen i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Energibruk enebolig - oversikt Alt 1. Alt 2. Alt 3. Alt 4. Alt 5.

Mekanisk Naturlig Naturlig - sone Naturlig Naturli opt.-sone

(referanse) (NS3031 data) (NS3031 data) (Fukt akk. mat.) (Fukt akk. mat.)

Levert Levert Levert Levert Levert

Energivare med vekningsfaktor                   kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år

Direkte el. - termisk dekning 20%               48,4 50,5 49 47,5 43,8

El. Varmepumpe - COP 2,4, dekning 80%            21,3 30,2 28,2 25,9 20,9

El. solenergi             0 0 0 0 0,0

Olje                     0 0 0 0 0,0

Gass                     0 0 0 0 0,0

Fjernvarme             0 0 0 0 0,0

Biobrensel               0 0 0 0 0,0

Annen energikilde            0 0 0 0 0,0

Totalt levert energi 69,7 80,7 77,2 73,4 64,7

Alternativ B - Beregningspunkt levert energi 

TEK 2015 Krav - Kost optimal 90 90 90 90 90

TEK 2015 Krav - Passivhus nivå 80 80 80 80 80

Krever endring beregnings forutsetninger Nei Nei Ja Ja Ja

(Metode og data fra NS3031, NS3700)

Tabell xx Levert energibruk, 

energiforsyning varmepumpe og el. Alternativer 

med grønt er i samsvar med energiregler 2015, 

alternativ B. Alternativer som ikke er i samsvar 

med gjeldende beregningsregler, er vist med 

gult. Beregningene viser at naturlig ventilasjon er 

mulig (alt.2) uten justering av gjeldende 

regelverk der kost optimalt nivå velges. 
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beregnet levert energi mellom 

mekanisk ventilasjon og naturlig 

ventilasjon er fra ca. 23 kWh/år (alt. 1 

og 6) til ca. 14 kWh/år (alt. 3 og 6). 

(Varmegjenvinning redusert fra 0,7 til 

0,5) 

Forutsettes det kun at elbruk til vifter 

økes (øking av SFP fra 1,5 til 2,5), 

reduseres forskjellen til ca. 12 kWh/m2 

år (alt. 5 og 6).  

Sammenlignes alternativet med en 

løsning basert på passiv klimatisering 

(fukt-bufrende materialer), vil en 

løsning basert på mekanisk ventilasjon 

ha en beregnet netto energibruk som er 

ca. 7 kWh/m2 høyere. 

Sammenlignes alternativet med en 

løsning basert på passiv klimatisering 

(fukt-bufrende materialer og adapt-

sone) vil en løsning basert på mekanisk 

ventilasjon med varmegjenvinning 0,8 

ha energibruk på samme nivå (alt 7 og 

8). 

Velfungerende tekniske systemer er 

avhengig av løpende vedlikehold og 

driftsoppfølging. Spesielt for enebolig, 

uten profesjonelt driftspersonell (og 

ofte uten service avtaler), vurderes 

risikoen for ende opp med dårlig 

driftede systemer å være større enn for 

boligblokker, kontorer og skoler. 

Dermed øker sannsynligheten for at 

den reelle drift ikke vil være optimal, og 

at reel drift vil være som vist i scenarier 

under. 

Flere studier viser omvendt at 

energibruken i naturlig ventilerte bygg 

er meget følsom overfor beboernes 

luftevaner (Brohus, 2009). 

Målinger på Bolig for livet i Danmark 

viste de samme tendenser for en bolig  

som kombiner mekanisk og naturlig 

ventilasjon (Førland-Larsen, 2010). 

Det kan være vanskelig for brukeren å 

kontrollere og styre luftskiftet i boligen, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og for å optimere luftmengdene kan det 

også i bygg med naturlig ventilasjon 

være behov for en behovsregulering av 

til og fra luft. Eksempel på system 

finnes i Aktivhus Norge, konferer 

tidligere casestudier. 

Følsomhetsstudier er vist i tabell under  

 

 

 

 

  

Tabell xx Netto energibruk for 

variasjoner i forutsetninger i beregninger 

over. Alternativer med grønt er i samsvar 

med energiregler 2015, alternativ B 

(Rambøll, 2013). Alternativer som ikke er i 

samsvar med gjeldende beregningsregler, er 

vist med gult. Beregningene viser at naturlig 

ventilasjoner mulig (alt 2.) uten justering av 

gjeldende regelverk. 

 

Energibruk enebolig - oversikt Alt 1. Alt 2 (4). Alt 3. Alt 4. Alt 5. Alt 6. Alt 7. Alt 8

Mekanisk Naturlig Mekanisk Mekanisk Mekanisk Naturlig Mekanisk Naturlig

(Fukt akk. mat.) (GV 0,7 til 0,5) (SFP1,5 til 2,5) (GV 0,7 til 0,5) (Luft 0,85 - 1,2) (GV 0,7 til 0,8) (Fukt-Adapt-sone)

(referanse) (referanse) (SFP 1,5 til 2,5)

Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto

Energipost                             kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år

1a Romoppvarming                       26,1 48 26,1 26,1 26,1 60,8 26,1 30,9

1b Ventilasjonsvarme   8 0 17 7,2 16,2 0 3,9 0

2   Varmtvann (tappevann)              29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8

3a Vifter                              4,4 0 4,4 7,3 7,3 0 4,4 0

3b Pumper                              0,9 1,3 0,9 0,9 0,9 1,5 0,9 0,6

4   Belysning                          11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4

5   Teknisk utstyr                     17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5

6a Romkjøling                          0 0 0 0 0 0 0 0

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt netto energibehov, sum 1-6      98 108 107,1 100,2 109,2 121,0 93,9 90,3

Alternativ A - Netto energi

TEK 2015 Krav - Kost optimal 105 105 105 105 105 105 105 105

TEK 2015 Krav - Passivhus nivå 95 95 95 95 95 95 95 95

Krever endring beregnings forutsetninger Nei Ja Nei Nei Nei Nei Nei ja

(Metode og data fra NS3031, NS3700)
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Beregningsresultater, yrkesbygg 

6 alternative kombinasjoner av 

ventilasjonskonsepter og passive 

klimatiseringstiltak er undersøkt for 

yrkesbygg (kontorer og skolebygg). 

Beregningene følger NS 3031/ NS3701, 

og i alternativ 1-3 er det ingen avvik i 

forhold til gjeldende regelverk og 

metode. I alternativ 4-6 er det avvik 

når det gjelder luftmengder pga. bruk 

av lavemitterende materialer.  

 

Alternativ 1 - Balansert mekanisk 

ventilasjon,. Ingen avvik i forhold til 

gjeldende regelverk og metode. 

Alternativ 2 – Hybrid ventilasjon 

(mekanisk balansert basis ventilasjon i 

kombinasjon med naturlig ventilasjon). 

Ingen avvik i forhold til gjeldende 

regelverk og metode. 

Alternativ 3 – Naturlig ventilasjon. 

Ingen avvik i forhold til gjeldende 

regelverk og metode. 

Alternativ 4 – Hybrid ventilasjon 

(mekanisk balansert basis ventilasjon i 

kombinasjon med naturlig ventilasjon). 

Avvik på basis luftmengder, bestemt ut 

fra verdier for lav-emitterende 

materialer (luftmengde er lavere enn 

minimums luftmengde gitt i NS3701, 

konferer tabell xx i tidligere avsnitt). Ut 

over det følges gjeldende regelverk og 

metode. 

Alternativ 5 – Naturlig ventilasjon. 

Avvik på basis luftmengder, bestemt ut 

fra verdier for lav-emitterende 

materialer (luftmengde er lavere enn 

minimums luftmengde gitt i NS3701, 

konferer tabell xx i tidligere avsnitt). Ut 

over det følges gjeldende regelverk og 

metode. 

Alternativ 6 – Naturlig ventilasjon. 

Avvik på basis luftmengder, bestemt ut 

fra verdier for svært lavemitterende 

materialer (luftmengde er lavere enn 

minimums luftmengde gitt i NS3701, 

konferer tabell xx i tidligere avsnitt). Ut 

over det følges gjeldende regelverk og 

metode. 

 

KONTORER, BEREGNINGSPUNKT 

NETTO ENERGI 

Løsninger basert på hybrid ventilasjon 

(basis ventilasjon med balansert 

mekanisk ventilasjon supplert med 

naturlig ventilasjon) kan oppfylle krav 

til energi effektivitet. Dette gjelder 

alternativ 2. Dette kan nås med 

beregnings metode i NS 3031/3701.   

Alternativet med hybrid ventilasjon vil 

ha et beregnet energibruk som er ca. 

10% lavere enn referansen balansert 

mekanisk ventilasjon. 

Løsninger med naturlig ventilasjon kan 

ikke oppfylle krav til energieffektivitet. 

Hovedårsaken til dette er kravet til 

faste luftmengder i beregningene. Dette 

betyr at det ikke nås reduksjoner i 

tilført luft der det anvendes 

lavemitterende materialer og effektiv 

behovsstyring av tilluft. Dette gjelder 

alternativ 3. 

Der bruk av svært lavemitterende 

materialer kan redusere faste verdier 

for luftmengder i beregningene, kan 

naturlig ventilasjon oppfylle energikrav. 

Dette gjelder alternativ 6. 

 

Sammenfattende blir løsninger med 

passiv klimatisering svært vanskelig å 

gjennomføre for kontor bygg med 

naturlig ventilasjon, der krav til 

beregningspunkt blir netto energi.  

Bygg med hybrid ventilasjon (basis 

balansert mekanisk ventilasjon i 

kombinasjon med naturlig ventilasjon)  

kan oppfylle krav dersom 

beregningspunkt blir netto energi. 
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KONTORER, BEREGNINGSPUNKT 

LEVERT ENERGI 

Løsninger basert på hybrid ventilasjon 

(balansert mekanisk ventilasjon 

supplert med naturlig ventilasjon) kan 

oppfylle krav til energi effektivitet. 

Dette gjelder alternativ 2. Dette kan 

nås med beregnings metode i NS 

3031/3701.  

Alternativet med hybrid ventilasjon vil 

ha et beregnet energibruk som er ca. 

10% lavere enn referansen balansert 

mekanisk ventilasjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løsninger med naturlig ventilasjon kan 

ikke oppfylle krav til energieffektivitet. 

Hovedårsaken til dette er kravet til 

«faste» luftmengder i beregningene. 

Dette betyr at det ikke nås reduksjoner 

i tilført luft der det anvendes 

lavemitterende materialer og effektiv 

behovsstyring av tilluft. Dette gjelder 

alternativ 3. 

Dersom bruk av svært lavemitterende 

materialer kunne redusere faste verdier 

for luftmengde i beregningene, ville 

naturlig ventilasjon kunne oppfylle 

energikrav. Dette gjelder alternativ 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammenfattende blir løsninger med 

passiv klimatisering svært vanskelig å 

gjennomføre for kontor bygg med 

naturlig ventilasjon, med eksisterende 

regelverk for beregning, der krav til 

beregningspunkt blir levert energi.  

Der regelverk for beregning endres vil 

naturlig ventilasjon være mulig. 

Bygg med hybrid ventilasjon, (basis 

balansert mekanisk ventilasjon i 

kombinasjon med naturlig ventilasjon) 

kan oppfylle krav dersom 

beregningspunkt blir netto energi. 

  

Energibruk kontorer - oversikt Alt 1. Alt 2. Alt 3. Alt 4. Alt 5. Alt 6.

Mekanisk Hybrid Naturlig Hybrid Naturlig Naturlig opt.

(referanse) (NS3701 data) (NS3701 data) (Lavemt. mat.) (Lavemt. mat.) (Svært lavemt. mat.)

Netto Netto Netto Netto Netto Netto

Energipost                             kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år

1a Romoppvarming                       15,8 15,7 110,2 14,4 61,7 38,1

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier)  4,9 5,4 0 4,6 0 0

2   Varmtvann (tappevann)              5 5 5 5 5 5

3a Vifter                              8,1 5,2 1,1 4,3 0,9 0,8

3b Pumper                              0,7 0,3 1,2 0,3 1,2 1

4   Belysning                          12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

5   Teknisk utstyr                     18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8

6a Romkjøling                          0 0 0 0 0 0

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 6,1 0 0 0 0 0

Totalt netto energibehov, sum 1-6      71,9 63 148,8 59,9 100,1 76,3

Alternativ A - Beregningspunkt netto energi 

TEK 2015 Krav - Kost optimal 87 87 87 87 87 87

TEK 2015 Krav - Passivhus nivå 75 75 75 75 75 75

Krever endring beregnings forutsetninger Nei Nei Nei Ja Ja Ja

(Metode og data fra NS3031 og NS3701)

Tabell xx Netto 

energibruk. Alternativer 

med grønt er i samsvar 

med energiregler 2015, 

alternative A eller B. 

Alternativer som ikke er i 

samsvar med gjeldende 

beregningsregler, er vist 

med gult. Beregningene 

viser at naturlig ventilasjon 

krever justering av 

gjeldende regler.  
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Energibruk kontorer - oversikt Alt 1. Alt 2. Alt 3. Alt 4. Alt 5. Alt 6.

Mekanisk Hybrid Naturlig Hybrid Naturlig Naturlig opt.

(referanse) (NS3701 data) (NS3701 data) (Lavemt. mat.) (Lavemt. mat.) (Svært lavemt. mat.)

Levert Levert Levert Levert Levert Levert

Energivare med vekningsfaktor                   kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år

Direkte el.               42,7 36,9 33,5 35,9 33,3 33,1

El. Varmepumpe         0 0 0 0 0 0

El. solenergi             0 0 0 0 0 0

Olje                     0 0 0 0 0 0

Gass                     0 0 0 0 0 0

Fjernvarme (faktor 0,42)              12,5 12,8 56,3 11,7 32,6 27,2

Biobrensel               0 0 0 0 0 0

Annen energikilde            0 0 0 0 0 0

Totalt levert energi 55,2 49,7 89,8 47,6 65,9 60,3

Alternativ B - Beregningspunkt levert energi 

TEK 2015 Krav - Kost optimal 75 75 75 75 75 75

TEK 2015 Krav - Passivhus nivå 65 65 65 65 65 65

Krever endring beregnings forutsetninger Nei Nei Nei Ja Ja Ja

(Metode og data fra NS3031 og NS3701)

Tabell xx Levert 

energibruk, energiforsyning 

fjernvarme og el. 

Alternativer med grønt er i 

samsvar med energiregler 

2015, alternativ B 

(Rambøll, 2013). 

Alternativer som ikke er i 

samsvar med gjeldende 

beregningsregler, er vist 

med gult. Beregningene 

viser at naturlig ventilasjon 

krever justering av 

gjeldende regler.  

 

Energibruk kontorer - oversikt Alt 1. Alt 2. Alt 3. Alt 4. Alt 5. Alt 6.

Mekanisk Hybrid Naturlig Hybrid Naturlig Naturlig opt.

(referanse) (NS3701 data) (NS3701 data) (Lavemt. mat.) (Lavemt. mat.) (Svært lavemt. mat.)

Levert Levert Levert Levert Levert Levert

Energivare med vekningsfaktor                   kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år

Direkte el. - termisk dekning 20%               48,4 42,7 59,1 41,2 48,2 42,7

El. Varmepumpe - COP 4.0, dekning 80%            5,1 5,2 23,1 4,8 13,3 8,6

El. solenergi             0 0 0 0 0 0

Olje                     0 0 0 0 0 0

Gass                     0 0 0 0 0 0

Fjernvarme             0 0 0 0 0 0,0

Biobrensel               0 0 0 0 0 0

Annen energikilde            0 0 0 0 0 0

Totalt levert energi 53,5 47,9 82,2 46,0 61,5 51,3

Alternativ B - Beregningspunkt levert energi 

TEK 2015 Krav - Kost optimal 75 75 75 75 75 75

TEK 2015 Krav - Passivhus nivå 65 65 65 65 65 65

Krever endring beregnings forutsetninger Nei Nei Nei Ja Ja Ja

(Metode og data fra NS3031 og NS3701)

Tabell xx Levert 

energibruk, energiforsyning 

varmepumpe og el. 

Alternativer med grønt er i 

samsvar med energiregler 

2015, alternativ B 

(Rambøll, 2013). 

Alternativer som ikke er i 

samsvar med gjeldende 

beregningsregler, er vist 

med gult. Beregningene 

viser at naturlig ventilasjon 

krever justering av 

gjeldende regler 
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SKOLEBYGG, BEREGNINGSPUNKT 

NETTO ENERGI 

For skolebygg angir ikke Rambøll 

rapport forslag til nivå for energikrav. 

Der er antatt/ estimert et nivå som 

ligger 15% lavere enn krav til kontor 

bygg (tilsvarer forskjell i eksisterende 

krav). 

Løsninger basert på hybrid ventilasjon 

(balansert mekanisk ventilasjon 

supplert med naturlig ventilasjon) kan 

oppfylle krav til energi effektivitet. 

Dette gjelder alternativ 2. Dette kan 

nås med beregnings metode i NS 

3031/3701.   

Alternativet med hybrid ventilasjon vil 

ha et beregnet energibruk som er ca. 

5% lavere enn referansen balansert 

mekanisk ventilasjon. 

Løsninger med naturlig ventilasjon kan 

ikke oppfylle krav til energi effektivitet. 

Hovedårsaken til dette er kravet til 

faste luftmengder i beregningene. Dette 

betyr at det ikke oppnås reduksjoner i 

tilført luft der det anvendes 

lavemitterende materialer og effektiv 

behovsstyring av tilluft. Dette gjelder 

alternativ 3. 

Bruk av svært lavemitterende 

materialer som kan redusere faste 

verdier for luftmengder i beregningene, 

er ikke tilstrekkelig for at naturlig 

ventilasjon oppfyller energikrav. Dette 

er en forskjell i forhold til kontorbygg. 

En hovedårsak til dette er at luft-

behovet i skolebygg i større grad er 

personbestemt (større persontetthett 

enn kontorbygg).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammenfattende blir løsninger med 

passiv klimatisering ikke mulig å 

gjennomføre for skole bygg med 

naturlig ventilasjon, der krav til 

beregningspunkt blir netto energi.  

Bygg med hybrid ventilasjon (basis 

balansert mekanisk ventilasjon i 

kombinasjon med naturlig ventilasjon) 

kan oppfylle krav dersom 

beregningspunkt blir netto energi. 

 

. 

  

Tabell xx Netto energibruk. Alternativer med grønt er i samsvar med energiregler 2015, 

alternativ A (Rambøll, 2013). Alternativer som ikke er i samsvar med gjeldende beregningsregler, er 

vist med gult. Beregningene viser at naturlig ventilasjon krever justering av gjeldende regler. 

 

Energibruk skoler - oversikt Alt 1. Alt 2. Alt 3. Alt 4. Alt 5. Alt 6.

Mekanisk Hybrid Naturlig Hybrid Naturlig Naturlig opt.

(referanse) (NS3701 data) (NS3701 data) (Lavemt. mat.) (Lavemt. mat.) (Svært lavemt. mat.)

Netto Netto Netto Netto Netto Netto

Energipost                             kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år

1a Romoppvarming                       15,3 15,2 114,1 14,4 69,3 49,9

1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier)  5,2 5,7 0 5,2 0 0

2   Varmtvann (tappevann)              10 10 10 10 10 10

3a Vifter                              8,6 5 0,9 4,4 0,7 0,7

3b Pumper                              0,3 0,3 1,1 0,3 1,1 1,1

4   Belysning                          9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9

5   Teknisk utstyr                     8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8

6a Romkjøling                          0 0 0 0 0 0

6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 0 0 0 0 0

Totalt netto energibehov, sum 1-6      58,1 55 144,9 53 99,8 80,4

Alternativ A - Beregningspunkt netto energi 

TEK 2015 Krav - Kost optimal (kontor - 15%) 74 74 74 74 74 74

TEK 2015 Krav - Passivhus nivå (kontor - 15%) 64 64 64 64 64 64

Krever endring beregnings forutsetninger Nei Nei Nei Ja Ja Ja

(Metode og data fra NS3031 og NS3701)
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SKOLEBYGG, BEREGNINGSPUNKT 

LEVERT ENERGI 

Løsninger basert på hybrid ventilasjon 

(balansert mekanisk ventilasjon 

supplert med naturlig ventilasjon) kan 

oppfylle krav til energi effektivitet. 

Dette gjelder alternativ 2. Dette kan 

nås med beregningsmetode i NS 

3031/3701.   

Alternativet med hybrid ventilasjon vil 

ha et beregnet energibruk som er ca. 

5% lavere enn referansen balansert 

mekanisk ventilasjon. 

Løsninger med naturlig ventilasjon kan 

ikke oppfylle krav til energi effektivitet. 

Hovedårsaken til dette er kravet til 

faste luftmengder i beregningene. Dette 

betyr at det oppnås reduksjoner i tilført 

luft der det anvendes lavemitterende 

materialer og effektiv behovsstyring av 

tilluft. Dette gjelder alternativ 3. 

Dersom bruk av lav- og svært 

lavemitterende materialer kunne 

redusere faste verdier for luftmengder i 

beregningene, ville naturlig ventilasjon 

kunne oppfylle energikrav. Dette 

gjelder alternativ 5 (kost optimal krav) 

og alternativ 6. 

 

Sammenfattende blir løsninger med 

passiv klimatisering svært vanskelig å 

gjennomføre for skolebygg med naturlig 

ventilasjon, med eksisterende regelverk 

for beregning, der krav til beregnings-

punkt blir levert energi.  

Der regelverk for beregning endres vil 

naturlig ventilasjon være mulig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bygg med hybrid ventilasjon (basis 

balansert mekanisk ventilasjon i 

kombinasjon med naturlig ventilasjon) 

kan oppfylle krav dersom 

beregningspunkt blir netto energi. 

   

Energibruk skoler - oversikt Alt 1. Alt 2. Alt 3. Alt 4. Alt 5. Alt 6.

Mekanisk Hybrid Naturlig Hybrid Naturlig Naturlig opt.

(referanse) (NS3701 data) (NS3701 data) (Lavemt. mat.) (Lavemt. mat.) (Svært lavemt. mat.)

Levert Levert Levert Levert Levert Levert

Energivare med vekningsfaktor                   kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år

Direkte el.               27,6 24 20,7 23,4 20,5 20,5

El. Varmepumpe         0 0 0 0 0 0

El. solenergi             0 0 0 0 0 0

Olje                     0 0 0 0 0 0

Gass                     0 0 0 0 0 0

Fjernvarme (faktor 0,42)               14,9 15,1 60,6 14,4 38,7 29,3

Biobrensel               0 0 0 0 0 0

Annen energikilde            0 0 0 0 0 0

Totalt levert energi 42,5 39,1 81,3 37,8 59,2 49,8

Alternativ B - Beregningspunkt levert energi 

TEK 2015 Krav - Kost optimal (kontor - 15%) 64 64 64 64 64 64

TEK 2015 Krav - Passivhus nivå (kontor - 15%) 55 55 55 55 55 55

Krever endring beregnings forutsetninger Nei Nei Nei Ja Ja Ja

(Metode og data fra NS3031 og NS3701)
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Tabell xx Levert 

energibruk, energiforsyning 

varmepumpe og el. Alternativer 

med grønt er i samsvar med 

energiregler 2015, alternativ B 

(Rambøll, 2013). Alternativer 

som ikke er i samsvar med 

gjeldende beregningsregler, er 

vist med gult. Beregningene 

viser at naturlig ventilasjon 

krever justering av gjeldende 

regler 

 

Energibruk skoler - oversikt Alt 1. Alt 2. Alt 3. Alt 4. Alt 5. Alt 6.

Mekanisk Hybrid Naturlig Hybrid Naturlig Naturlig opt.

(referanse) (NS3701 data) (NS3701 data) (Lavemt. mat.) (Lavemt. mat.) (Svært lavemt. mat.)

Levert Levert Levert Levert Levert Levert

Energivare med vekningsfaktor                   kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år kWh/m2 år

Direkte el. - termisk dekning 20%               34,4 30,9 48,3 29,8 38,1 33,8

El. Varmepumpe - COP 4.0, dekning 80%            6,1 6,2 24,8 5,9 15,9 12

El. solenergi             0 0 0 0 0 0

Olje                     0 0 0 0 0 0

Gass                     0 0 0 0 0 0

Fjernvarme             0 0 0 0 0 0,0

Biobrensel               0 0 0 0 0 0

Annen energikilde            0 0 0 0 0 0

Totalt levert energi 40,5 37,1 73,1 35,7 54 45,8

Alternativ B - Beregningspunkt levert energi 

TEK 2015 Krav - Kost optimal (kontor - 15%) 64 64 64 64 64 64

TEK 2015 Krav - Passivhus nivå (kontor - 15%) 55 55 55 55 55 55

Krever endring beregnings forutsetninger Nei Nei Nei Ja Ja Ja

(Metode og data fra NS3031 og NS3701)
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Oppsummering - imøtekommelse 

av forskriftskrav 

Formålet med beregningene var å finne 

svar på i hvilken grad passive 

klimatiseringstiltak i kombinasjon med 

naturlig ventilasjon kan imøtekomme 

krav innenfor foreslåtte energiregler til 

Tek 2015, presentert i (Rambøll/ Link 

2013). Beregninger er utført ihht 

dagens regelverk, og er basert på 

simuleringsverktøyet Simien. 

Resultatene gir to ulike svar avhengig 

av målepunkt for energi.  

1. Levert energi 

Beregningene viser at passiv 

klimatiseringsstrategi, og spesielt bruk 

av naturlig ventilasjon, kan tilfredsstille 

krav til energieffektivitet dersom krav 

baseres på levert energi, forutsatt at 

man kompenserer med svært effektiv 

energiproduksjon. Levert energi som 

beregningspunkt gir større løsningsrom 

og større fleksibilitet i valg av løsninger, 

og det anbefales derfor at nye krav 

baseres på dette.  

2. Nettoenergi 

Beregningene viser videre, at det ikke 

for noen bygningskategorier er mulig å 

oppfylle krav til energieffektivitet for 

bygg med passiv klimatisering og 

naturlig ventilasjon dersom krav for 

beregningspunkt blir netto energi. 

Grunnen til dette ligger primært i 

beregnings-forutsetningene når det 

gjelder luftmengder og varme-

gjenvinning av luft. 

Når det gjelder total energibruk, viser 

beregningene at kombinasjoner av 

konvensjonelle og passive teknologier 

(hybrid ventilasjon) har lavest beregnet 

energibruk for kontorbygg og skoler.  

Luftmengder; faste eller 

prosjektspesifikke verdier?  

Ettersom transmisjonstapet i dagens 

bygg er svært lavt, domineres 

varmetapet av ventilasjon. De 

luftmengder som legges til grunn for 

energiberegningene er pr. i dag faste 

verdier (NS3700, NS 3700, 2013) 

(NS3031, NS 3031, 2011) (NS3701, NS 

3701, 2012), og det gis ikke mulighet 

for å tilpasse disse til faktisk design og 

materialvalg i bygget. Dette betyr i 

praksis at valg av materialer, med 

påfølgende konsekvenser ift. emisjoner 

og fuktregulerende egenskaper, ikke 

har noen betydning for beregnings-

forutsetningene, og dermed ikke 

betydning for beregningenes resultat. 

Beregninger, eksempelberegninger og 

resultater fra en rekke nasjonale og 

internasjonale studier viser imidlertid at 

riktige materialvalg kan bety vesentlig 

reduserte behov for friskluftmengder. 

For å gjøre passiv klimatisering med 

naturlig ventilasjon mulig, må det 

åpnes for en vurderingsmetode der 

forutsetninger for beregninger ikke er 

faste verdier, men prosjektspesifikke. 

Verdier for luftskifte bør fastsettes ut i 

fra design og materialvalg som er gjort 

for bygget. Innspill til nye ramme-

betingelser i teknisk forskrift gis i neste 

kapittel. 
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Beregningsforutsetninger 

ENEBOLIG 

Alternativ 1 er grunnmodell i samsvar 

med forslag til nye energiregler 

(Rambøll, 2013). Endringer ift. 

grunnmodellen er markert med gult. 

  

Enebolig

Beskrivelse                                  Alt 1. Alt 2. Alt 3. Alt 4. Alt 5. Alt 6. Alt 7 Alt 8

Mekanisk Naturlig Naturlig - sone Naturlig Naturli opt.-sone Naturlig - AV VP Naturlig Naturlig

(referanse) (NS3031 data) (NS3031 data) (Fukt akk. mat.) (Fukt akk. mat.) (NS3031 data) (Adapt. 20 oC) (Fukt-Adapt-sone)

Areal yttervegger [m²]:                      155 155 155 155 155 155 155 155

Areal tak [m²]:                              80 80 80 80 80 80 80 80

Areal gulv [m²]:                             80 80 80 80 80 80 80 80

Areal vinduer og ytterdører [m²]:            32 32 32 32 32 32 32 32

Oppvarmet bruksareal (BRA) [m²]:             160 160 160 160 160 160 160 160

Oppvarmet luftvolum [m³]:                    416 416 416 416 416 416 416 416

U-verdi yttervegger [W/m²K]                  0,18 0,18 0,18 0,18 0,1 0,18 0,18 0,1

U-verdi tak [W/m²K]                          0,13 0,13 0,13 0,13 0,1 0,13 0,13 0,1

U-verdi gulv [W/m²K]                         0,12 0,12 0,12 0,12 0,08 0,12 0,12 0,08

U-verdi vinduer og ytterdører [W/m²K]        0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Areal vinduer og dører delt på bruksareal [%] 20 20 20 20 20 20 20 20

Normalisert kuldebroverdi [W/m²K]:           0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Normalisert varmekapasitet [Wh/m²K]          79 79 79 79 79 79 79 79

Lekkasjetall (n50) [1/h]:                    0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,6 0,6 0,4

Temperaturvirkningsgr. varmegjenvinner [%]:  70 0 0 0 0 0 0 0

Estimert virkningsgrad gjenvinner justert for frostsikring [%]: 70 0 0 0 0 0 0 0

Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kW/m³/s]:                         1,5 0 0 0 0 0 0 0

Luftmengde i driftstiden [m³/hm²]                              1,2 1,2 1,2 0,85 0,85 1,2 1,2 0,85

Luftmengde utenfor driftstiden [m³/hm²]                        1,2 1,2 1,2 0,85 0,85 1,2 1,2 0,85

Systemvirkningsgrad oppvarmingsanlegg:                         0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 1,8 0,86 0,86

Installert effekt romoppv. og varmebatt. [W/m²]:               130 106 106 100 100 100 100 100

Settpunkttemperatur for romoppvarming [°C]                     20,3 20,3 19,5 20,3 19,5 20,3 19,7 18,6

Systemeffektfaktor kjøling:                                    2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Settpunkttemperatur for romkjøling [°C]                        0 0 0 0 0 0 0 0

Installert effekt romkjøling og kjølebatt. [W/m²]:             0 0 0 0 0 0 0 0

Spesifikk pumpeeffekt romoppvarming [kW/(l/s)]:                0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Spesifikk pumpeeffekt romkjøling [kW/(l/s)]:                   0 0 0 0 0 0 0 0

Spesifikk pumpeeffekt varmebatteri [kW/(l/s)]:                 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0

Spesifikk pumpeeffekt kjølebatteri [kW/(l/s)]:                 0 0 0 0 0 0 0 0

Driftstid oppvarming (timer)                                   16 16 16 16 16 16 16 16

Driftstid kjøling (timer)                     0 0 0 0 0 0 0 0

Driftstid ventilasjon (timer)                 24 24 24 24 24 24 24 24

Driftstid belysning (timer)                   16 16 16 16 16 16 16 16

Driftstid utstyr (timer)                      16 16 16 16 16 16 16 16

Oppholdstid personer (timer)                  24 24 24 24 24 24 24 24

Effektbehov belysning i driftstiden [W/m²]    1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95

Varmetilskudd belysning i driftstiden [W/m²]  1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95

Effektbehov utstyr i driftstiden [W/m²]       3 3 3 3 3 3 3 3

Varmetilskudd utstyr i driftstiden [W/m²]     1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Effektbehov varmtvann på driftsdager [W/m²]   3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Varmetilskudd varmtvann i driftstiden [W/m²]  0 0 0 0 0 0 0 0

Varmetilskudd personer i oppholdstiden [W/m²] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Total solfaktor for vindu og solskjerming:    0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

Gjennomsnittlig karmfaktor vinduer:           0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Solskjermingsfaktor horisont/bygningsutspring: 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
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KONTORBYGG 

Alternativ 1 er grunnmodell i samsvar 

med forslag til nye energiregler 

(Rambøll, 2013). Endringer ift. 

grunnmodellen er markert med gult. 

 

  

Beskrivelse                                  Alt 1. Alt 2. Alt 3. Alt 4. Alt 5. Alt 6.

Mekanisk Hybrid Naturlig Hybrid Naturlig Naturlig opt.

(referanse) (NS3701 data) (NS3701 data) (Lavemt. mat.) (Lavemt. mat.) (Svært lavemt. mat.)

Areal yttervegger [m²]:                      1150 1150 1150 1150 1150 1150

Areal tak [m²]:                              1200 1200 1200 1200 1200 1200

Areal gulv [m²]:                             1200 1200 1200 1200 1200 1200

Areal vinduer og ytterdører [m²]:            770 770 770 770 770 770

Oppvarmet bruksareal (BRA) [m²]:             3600 3600 3600 3600 3600 3600

Oppvarmet luftvolum [m³]:                    12960 12960 12960 12960 12960 12960

U-verdi yttervegger [W/m²K]                  0,18 0,18 0,18 0,18 0,14 0,1

U-verdi tak [W/m²K]                          0,13 0,13 0,13 0,13 0,1 0,1

U-verdi gulv [W/m²K]                         0,08 0,08 0,08 0,08 0,06 0,06

U-verdi vinduer og ytterdører [W/m²K]        0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Areal vinduer og dører delt på bruksareal [%] 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4

Normalisert kuldebroverdi [W/m²K]:           0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03

Normalisert varmekapasitet [Wh/m²K]          67 67 67 67 67 67

Lekkasjetall (n50) [1/h]:                    0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4

Temperaturvirkningsgr. varmegjenvinner [%]:  85 85 0 85 0 0

Estimert virkningsgrad gjenvinner justert for frostsikring [%]: 85 85 0 85 0 0

Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kW/m³/s]:                         2 0,8 0,2 0,8 0,2 0,2

Luftmengde i driftstiden [m³/hm²]                              10 18 12 16,5 12 12

Luftmengde utenfor driftstiden [m³/hm²]                        1 1 1 1 0 0

Systemvirkningsgrad oppvarmingsanlegg:                         0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

Installert effekt romoppv. og varmebatt. [W/m²]:               200 130 100 130 100 100

Settpunkttemperatur for romoppvarming [°C]                     20 20 20 20 20 20

Systemeffektfaktor kjøling:                                    2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Settpunkttemperatur for romkjøling [°C]                        0 0 0 0 0 0

Installert effekt romkjøling og kjølebatt. [W/m²]:             100 0 0 0 0 0

Spesifikk pumpeeffekt romoppvarming [kW/(l/s)]:                0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Spesifikk pumpeeffekt romkjøling [kW/(l/s)]:                   0 0 0 0 0 0

Spesifikk pumpeeffekt varmebatteri [kW/(l/s)]:                 0,4 0,4 0 0,4 0 0

Spesifikk pumpeeffekt kjølebatteri [kW/(l/s)]:                 0,4 0 0 0 0 0

Driftstid oppvarming (timer)                                   12 12 12 12 12 12

Driftstid kjøling (timer)                     0 0 0 0 0 0

Driftstid ventilasjon (timer)                 12 12 12 12 12 12

Driftstid belysning (timer)                   12 12 12 12 12 12

Driftstid utstyr (timer)                      12 12 12 12 12 12

Oppholdstid personer (timer)                  12 12 12 12 12 12

Effektbehov belysning i driftstiden [W/m²]    4 4 4 4 4 4

Varmetilskudd belysning i driftstiden [W/m²]  4 4 4 4 4 4

Effektbehov utstyr i driftstiden [W/m²]       6 6 6 6 6 6

Varmetilskudd utstyr i driftstiden [W/m²]     6 6 6 6 6 6

Effektbehov varmtvann på driftsdager [W/m²]   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Varmetilskudd varmtvann i driftstiden [W/m²]  0 0 0 0 0 0

Varmetilskudd personer i oppholdstiden [W/m²] 4 4 4 4 4 4

Total solfaktor for vindu og solskjerming:    0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Gjennomsnittlig karmfaktor vinduer:           0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Solskjermingsfaktor horisont/bygningsutspring: 1 1 1 1 1 1
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SKOLEBYGG 

Alternativ 1 er grunnmodell i samsvar 

med forslag til nye energiregler 

(Rambøll, 2013). Endringer ift. 

grunnmodellen er markert med gult. 

 

 

  

Beskrivelse                                  Alt 1. Alt 2. Alt 3. Alt 4. Alt 5. Alt 6.

Mekanisk Hybrid Naturlig Hybrid Naturlig Naturlig opt.

(referanse) (NS3701 data) (NS3701 data) (Lavemt. mat.) (Lavemt. mat.) (Svært lavemt. mat.)

Areal yttervegger [m²]:                      770 770 770 770 770 770

Areal tak [m²]:                              1200 1200 1200 1200 1200 1200

Areal gulv [m²]:                             1200 1200 1200 1200 1200 1200

Areal vinduer og ytterdører [m²]:            510 510 510 510 510 510

Oppvarmet bruksareal (BRA) [m²]:             2400 2400 2400 2400 2400 2400

Oppvarmet luftvolum [m³]:                    8640 8640 8640 8640 8640 8640

U-verdi yttervegger [W/m²K]                  0,18 0,18 0,18 0,18 0,14 0,1

U-verdi tak [W/m²K]                          0,13 0,13 0,13 0,13 0,1 0,1

U-verdi gulv [W/m²K]                         0,08 0,08 0,08 0,08 0,06 0,06

U-verdi vinduer og ytterdører [W/m²K]        0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Areal vinduer og dører delt på bruksareal [%] 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3

Normalisert kuldebroverdi [W/m²K]:           0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03

Normalisert varmekapasitet [Wh/m²K]          84 84 84 84 84 84

Lekkasjetall (n50) [1/h]:                    0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4

Temperaturvirkningsgr. varmegjenvinner [%]:  85 85 0 85 0 0

Estimert virkningsgrad gjenvinner justert for frostsikring [%]: 85 85 0 85 0 0

Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kW/m³/s]:                         2 0,8 0,2 0,8 0,2 0,2

Luftmengde i driftstiden [m³/hm²]                              16 24 16 22,6 16 16

Luftmengde utenfor driftstiden [m³/hm²]                        1 1 1 1 0 0

Systemvirkningsgrad oppvarmingsanlegg:                         0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

Installert effekt romoppv. og varmebatt. [W/m²]:               200 130 100 130 100 100

Settpunkttemperatur for romoppvarming [°C]                     19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8

Systemeffektfaktor kjøling:                                    2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Settpunkttemperatur for romkjøling [°C]                        0 0 0 0 0 0

Installert effekt romkjøling og kjølebatt. [W/m²]:             0 0 0 0 0 0

Spesifikk pumpeeffekt romoppvarming [kW/(l/s)]:                0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Spesifikk pumpeeffekt romkjøling [kW/(l/s)]:                   0 0 0 0 0 0

Spesifikk pumpeeffekt varmebatteri [kW/(l/s)]:                 0,4 0,4 0 0,4 0 0

Spesifikk pumpeeffekt kjølebatteri [kW/(l/s)]:                 0 0 0 0 0 0

Driftstid oppvarming (timer)                                   10 10 10 10 10 10

Driftstid kjøling (timer)                     0 0 0 0 0 0

Driftstid ventilasjon (timer)                 10 10 10 10 10 10

Driftstid belysning (timer)                   10 10 10 10 10 10

Driftstid utstyr (timer)                      10 10 10 10 10 10

Oppholdstid personer (timer)                  10 10 10 10 10 10

Effektbehov belysning i driftstiden [W/m²]    4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Varmetilskudd belysning i driftstiden [W/m²]  4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Effektbehov utstyr i driftstiden [W/m²]       4 4 4 4 4 4

Varmetilskudd utstyr i driftstiden [W/m²]     4 4 4 4 4 4

Effektbehov varmtvann på driftsdager [W/m²]   0,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Varmetilskudd varmtvann i driftstiden [W/m²]  0 0 0 0 0 0

Varmetilskudd personer i oppholdstiden [W/m²] 12 12 12 12 12 12

Total solfaktor for vindu og solskjerming:    0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Gjennomsnittlig karmfaktor vinduer:           0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Solskjermingsfaktor horisont/bygningsutspring: 1 1 1 1 1 1
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Innspill til 

ramme-

betingelser i 

ny teknisk 
forskrift 
 

Behov for endrede 

beregningsregler 

Beregninger i rapporten viser at det 

ikke er mulig å oppfylle krav til energi-

effektivitet for bygg med naturlig 

ventilasjon innenfor foreslått regelverk 

til Tek 15 i (Rambøll/ Link 2013), 

dersom beregningspunkt blir netto 

energi. Vi anbefaler derfor at man 

innfører en egen vurderingsmetode som 

kan benyttes for naturlig ventilerte 

bygg. Innspill til en metode for dette er 

beskrevet nedenfor. 

Videre anbefales en revurdering av 

beregningsforutsetningene også for 

bygg med balansert ventilasjon. 

Ettersom dagens beregningsregler 

baseres på en antagelse om 

energibesparelser knyttet til 

varmegjenvinning som i praksis viser 

seg å være misvisende, bør dette 

punktet endres. Det bør utredes reelle 

verdier for varmegjenvinning av luft 

som også tar høyde for latent varme i 

avtrekksluften. Varmegjenvinning av 

avløpsvann bør også kunne inkluderes i 

beregningene.  

I tillegg anbefaler vi et punkt om 

bunden energi i materialer. Ved bruk av 

materialer i bygget med svært lav 

bunden energi, bør energirammen for 

netto energibruk utvides. Bakgrunnene 

for dette er livssyklusbetraktninger som 

viser at med passivhus-standard kan 

den bundne energien i materialene veie 

like tungt som den driftsmessige 

energibruken over levetiden. Man vil 

derfor oppnå reelle energibesparelser 

ved dette tiltaket. Gjennom 

dokumentasjon av materialbruk med 

svært lav bunden energi, evt. 

klimagassutslipp, foreslås et tillegg i 

energirammen på 10-20 %.  

Forslag til vurderingsmetode for 

naturlig ventilerte bygg 

Vurderingsmetoden er utformet med 

tanke på passiv klimatiserte bygg 

basert på naturlig ventilasjon. Der 

bygget har mekanisk/ hybrid 

ventilasjon bør vanlige beregningsregler 

gjelde. For definisjoner av naturlig, 

hybrid og mekanisk ventilerte bygg, 

konferer tidligere avsnitt. 

I tillegg til forutsetningen om naturlig 

ventilasjon, kreves at bygget er basert 

på passiv kjøling og ikke har behov for 

mekanisk kjøling. Kravet bør gjelde 

både for boliger og yrkesbygg, og bør 

dokumenters med dynamisk beregning 

med lokale klimadata. Beregnings-

kriterier for dette må utredes.  

Vurderingen er bygget opp slik at ved 

oppfyllelse av kriterier for byggets 

passive egenskaper (A), kan 

prosjektspesifikke beregnings-

forutsetninger benyttes (B). 

A. Byggets passive egenskaper  

Prosjekteringen skal følge en helhetlig 

passiv design strategi (Lima-

pyramiden), og det skal dokumenteres 

en rekke krav til byggets passive 

egenskaper. Forslag til krav beskrives i 

følgende avsnitt. 

B. Prosjektspesifikke 

beregningsforutsetninger  

Det gis mulighet for bruk av 

prosjektspesifikke forutsetninger for 

beregninger istedenfor de faste 
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verdiene angitt i NS 3031, NS 3700 og 

NS 3701. 

Krav til byggets passive egenskaper  

Vi har utformet et foreløpig forslag til 

liste over krav. Kravene er primært 

knyttet til tiltak som reduserer eller 

bufrer inneklimabelastninger. Noen 

punkter bør være obligatoriske 

minstekrav, mens andre er knyttet til 

beregningsforutsetninger og inngår 

(eller kan inngå) i energi-simuleringer. 

Kommentarer er knyttet til nivå/ 

verdier. Noen krav trenger ekstra 

utredninger for å kunne spesifiseres.  

For videre veiledning, se LIMA-

pyramiden og tabeller og beskrivelser 

av tiltak tidligere i rapporten.  

1. SVÆRT LAV FORURENSENDE 

BYGNING  

Bruk av særlig lavemitterende 

materialer samt forurensings-

nedbrytende/ fikserende/ bufrende 

materialer. Krav må utredes nærmere. 

2. BUFRENDE ROMVOLUMER 

Ettersom store romvolumer, og spesielt 

stor himlingshøyde kan øke 

ventilasjons-effektiviteten, kan man 

redusere behovet for friskluftmengder 

tilført rommet. 

Krav til minimums romhøyder må 

utredes nærmere og trolig tilpasse ulike 

bygnings kategorier, boliger og 

yrkesbygg. Det må gjennomføres 

studier og beregninger for å vise 

effekten av større romvolumer og 

glassgårder, og for å sette opp forslag 

til målbar enhet og krav. 

3. TERMISK BUFFERKAPASITET 

Krav til minimum termisk buffer-

kapasitet kan for eksempel stilles som 

krav til min. normalisert varme-

kapasitet [Wh/m²K]. Normalisert 

varmekapasitet vil trolig være en bra 

indikator for termisk aktivering i både 

kjøle og varme modus.  

Dette punkt må utredes nærmere. Det 

må gjennomføres studier å fastlegge 

krav til normalisert varmekapasitet for 

ulike bygg kategorier. 

4. FUKTBUFFERKAPASITET 

Krav til minimum fuktbufferkapasitet. 

Fuktbufferkapasiteten vil avhenge av 

materialtyper og mengder. Fuktbuffer-

kapasitet for bygget kan være uttrykt 

som MBVpractical, eller som HIR, eller det 

kan utvikles eget begrep der beskriver 

fukt buffer kapasitet i kg vann/m2 

BRAxRH. 

Dette punkt må utredes nærmere. Det 

må gjennomføres studier og målinger 

for å fastlegge enheter og krav. 

5. BRUKERKONTROLL  

Mulighet for brukerkontroll skal være en 

del av design og skal være klart 

beskrevet i prosjekt og brukerveileder. 

Det må utredes hvordan dette skal 

dokumenteres. Tek har pr. i dag 

føringer og krav til åpningsbare vindu. 

En mulighet er å ta utgangspunkt i 

dette, supplert med krav til temperatur, 

blendingskontroll, avskjermning, fri 

«Dress code» mm. Evt. utgangspunkt i 

NS 15251 med definerte krav for «free 

running buildings». 

6. SONEDELING 

Temperaturmessig samlokalisering, 

varmeisolering innvendige vegger og 

lufttetting innvendige vegger/dører.  

Ved inndeling i temperatursoner og 

bruk av ulike settpunkttemperaturer i 

beregninger, skal innvendige 

skillevegger ha max U-verdi 0,4 

W/m2K, og dører skal være lufttette. 
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Prosjektspesifikke 

beregningsforutsetninger 

Beregningsmetoden for passiv 

klimatiserte bygg med naturlig 

ventilasjon baseres på prinsippene fra 

NS 3031, NS 3700 og NS 3701, men 

med en rekke endringer i 

forutsetninger. Prosjektspesifikke 

inndata kan brukes for beregninger. 

Avsnittene under gir et første forslag til 

inndata med spesielt fokus på avvik i 

forhold til eksisterende standarder. 

LUFTMENGDER 

Betingelse for bruk av reduserte 

luftmengder er at bygget er prosjektert 

med en effektiv behovsstyring av 

friskluftmengder. 

 Boligbygg 

Der krav til fuktbuffer-kapasitet er 

oppfylt, kan minste tillatte luftmengder 

reduseres. 

Kriterier for dette må utredes. 

 Yrkesbygg 

Minste spesifikke luftmengder 

bestemmes ut fra materialbelastninger, 

personbelastning og andre belastninger. 

Beregningsregler i NS 15251 følges.  

SETTPUNKTTEMPERATURER VED 

SONING 

Der bygget er oppdelt i flere termiske 

soner og krav til U-verdi og lufttetthet 

er oppfylt, kan det brukes lavere 

settpunktverider for oppvarmning;  

 Soverom 14 oC 

 Boder 14 oC 

VARMETAPSFAKTOR FOR 

UOPPVARMEDE SONER 

Varmetapsfaktorer for uoppvarmede 

soner kan fastlegges ved dynamisk 

beregning av B faktor i samsvar med 

beregningsregler i EN 12831 «Heating 

systems in buildings -Method for 

calculation of design heat load»    

Der B faktor ikke bestemmes ved 

dynamisk beregning brukes veiledende 

verdier i tabell b.7. i NS 3031. 
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