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	  	   	   HUS	  SØR	  
Plassbygget,	  	  
Avanserte	  installasjoner	  

HUS	  NORD	  
Elementbygget,	  enkle	  
installasjoner	  	  
	  

1.	   KORT	  SAMMENDRAG:	  To	  hus	  med	  lik	  
størrelse	  og	  utforming	  men	  ulik	  
tilvirkning,	  detaljering,	  og	  ulike	  tekniske	  
installasjoner	  

	   	  

	   Hus	  SØR:	   videreutvikler	  norsk	  
tradisjon;	  plassbygget	  
under	  telt	  iht	  Rockwool/	  
Flex-‐system	  

	  

	   Hus	  NORD:	  	  
	  

	   prefabrikkert	  inspirert	  
etter	  tysk/	  østerriksk	  
standard	  

2.	   FORORD:	  rapport	  støttet	  av	  Husbanken	   	   	  
3.	   INNLEDNING:	  om	  passivhus	  	   	   	  
4.	   BESKRIVELSE	  av	  boligene	   	   	  
5.	   TEGNINGER:	  	  

Situasjonsplan	  
	   	  

	   Planer,	  snitt,	  fasader	  
Hus	  SØR	  detaljer	  
Hus	  NORD	  detaljer	  
	  

	   	  

6.	   TEKNISKE	  INSTALLASJONER	   	   	  
	   Hus	  SØR:	  avanserte	  installasjoner	  

	  
Vannbåren	  
lavtemperaturanlegg	  
-‐	  varmtvannsbereder	  
-‐	  Gulvvarme	  på	  badet	  
(evt	  vaskerom	  og	  gang)	  
-‐	  Radiator	  i	  
stue/kjøkken	  
-‐	  Varmepumpe	  
berg/vann.	  
Ventilasjonsaggregat	  
med	  roterende	  
varmegjenvinner	  (Flexit)	  

	  

	   Hus	  NORD:	  enkle	  installasjoner	  
Alt	  fra	  et	  merke/	  samme	  leverandør	  

	   NILAN	  VP	  18	  Compact	  
med	  varmepumpe	  og	  
varmtvannsbereder	  Ingen	  
varmeslanger	  i	  badegolvet	  

7.	   REFERANSEPROSJEKT/	  INSPIRASJON	  
Erfaringer	  fra	  andre	  prosjekter	  	  

	   	  

	   Forseggjort	  passivhus	  arkitektur	  Østerrike	   	   	  
8.	   VEDLEGG	   	   	  
	   -‐Antatt	  energiforbruk	  for	  ulike	  løsninger	  

av	  tekniske	  installasjoner	  
Ragnhild	  Wessel	  Holst	   	  

 
	   -‐Dimensjonering	  og	  energiberegning	  NORD	  

-‐Dimensjonering	  og	  energiberegning	  SØR	  
-‐Studentrapport	  ved	  HIB,	  juni	  2011,	  
utdrag	  
 

	  
 
Høgskulen	  i	  Bergen 

Ark.	  Daniel	  C.	  Tabacaru	  
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1. KORT SAMMENDRAG

To hus med lik størrelse og utforming men ulik produksjon og detaljering og ulike tekniske instal-
lasjoner. 

På Holmeknappen 4 , i Meland Kommune, på Holsenøy i Nordhordland er det prosjektert 2 enebo-
liger med lik løsning for plan og fasader. De ligger på rekke langs en vestvendt terrenghylle på ca 
cote +35, 250m fra sjøen.  

Stikkord er
• god universell tilgjengelighet
• høy arkitektonisk kvalitet med kompakt bygningskropp, god kontakt inne-ute; fleksibel planløsn-
ing og oppholdsrom med vindusfelt som går over 2 plan og gir en romvirkning utover det som 
forventes i småhus, og spesielt passivhus, som hittil ofte framstår med mer tilknappet uttrykk.
• godt inneklima takket være gjennomført bruk av naturmaterialer som eldes med patina 
• bærekraftig byggemåte, med utstrakt bruk av tre, isolasjon som kan kildesorteres og noen 
elementer i stål som kan demonteres og gjenbrukes (3 stålbjelker og ramme for sol-skjerming).
• passivhus-standard iht. NS 3700.

Hus SØR, plassbygget, avanserte av tekniske installasjoner
Forventet total netto energibehov til oppvarming er beregnet til 20 kWH/m2 baserer på lokale 
klimadata.

Hus NORD, er tenkt elementbyggeri fra Østerrike, enkle installasjoner
Forventet total netto energibehov til oppvarming er beregnet til 20 kWH/m2 baserer på lokale 
klimadata.

Hus mindre enn 250 m2 kan ha noe høyere energibehov enn 15 kWH/m2. Ref NS 3700.

PASSIVHUSPRINSIPP: tørt, tett, oppvarmingsbehov bortimot null – men krever god planlegging, 
riktig teknologi, førsteklasses utførelse og bevisste beboere.

Det er helt spesifikke krav som skal være oppfylt for at det skal kalles et passivhus. Disse er beskre-
vet i NS 3700. I korthet går det ut på at boligen skal bygges slik at behov for oppvarming minimal-
iseres. Dette betyr i praksis at bygningskroppen er så godt isolert, og så tett, at varmetap gjennom 
bygningskropp blir minimal. God isolering krever større investeringer i isolasjon og byggemateri-
aler, mens tettheten i bygget krever god planlegging og godt utført håndverk.

Tykke vegger (med mye isolasjon) krever at det bygges tørt. Fukt må ikke bygges inn i konstruks-
jonen. Dette gjelder også for vanlige bygg, men fordi det her er ekstra tykke vegger er det ekstra 
viktig at man unngår fukt. Bruk av telt under byggefasen er en riktig prioritering. 
Men å bygge passivhus fordrer også å tenke smart.  Et dobbelt sett med stendere er jo først og 
fremst dyrt.

Tett fasade, gulv og tak er en utfordring med tanke på alle føringene som skal inn og ut av huset 
(elektriske kabler, avløpsrør og vannrør). Det er derfor viktig med god planlegging og god utførelse 
for at lekkasjer skal unngås. Altså høyere kvalitet på arbeidet.

For passivhus, som for vanlig hus, er det viktig med ventilasjon. 
Mennesker og deres aktiviteter, teknisk utstyr og belysning gir fra seg varme, fukt og lukt.
For et vanlig hus uten ventilasjonsanlegg (dvs med naturlig ventilasjon) vil varme, fukt og lukt,      
lekke ut av huset gjennom sprekker/ lekkasjer og tynnere konstruksjoner. Man har her ingen 
kontroll på varmen og ventilasjonen som siver ut av huset. For et vanlig hus med balansert 
ventilasjon har man noe mer kontroll på ventilasjonen og man kan få utnyttet varmen fra fraluften 
til å varme opp ny frisk tilluft. Men det er like mye lekkasjer gjennom sprekker og tynnere 
konstruksjoner. 
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For et passivhus skal det ikke være lekkasjer eller tynnere konstruksjoner. Varmetapet skal fanges 
opp av et balansert ventilasjonsanlegg, hvor varmen fra den forurensende avtrekksluften blir 
brukt til å varme opp ny, frisk tilluft. Største fordelen med dette er at man da har kontroll på luften, 
varmen og fukten, og at man kan gjenvinne varmen. Energibehovet til oppvarming blir så godt som 
borte. 

Energibruken i et passivhus er, på samme måte som i et vanlig hus, også avhengig av de som bor i 
huset. Hvilke romtemperaturer liker de å ha i huset? Hvor ofte dusjer de? Hvor ofte vasker de klær 
og hvordan tørker de klærne? Sover de med åpent vindu? Lar de TV og PC stå på døgnet rundt? Er 
de ofte hjemme, eller er de mye bortreist?

Ikke bare energibruken, men også kvaliteten på boligen avhenger av beboerne. Hvor flinke er be-
boerne til å vedlikeholde? Hvor flinke er de til å holde rent? Røyker de?
Dette er faktorer man kanskje ikke tenker over, men de er like viktige i et passivhus som for et 
vanlig hus. 

For et passivhus, hvor ventilasjonsanlegget står sentralt, bør beboeren kunne litt om ventilasjon-
sanlegg. Blant annet hvordan man skifter filter. 
Det er derfor viktig at ventilasjonsanlegget, og evt. andre tekniske installasjoner, gjøres så enkle og 
driftssikre som overhode mulig. Jo enklere - jo bedre. 

2. FORORD

”Prosjektet ”Holmeknappen 4” er et pilotprosjekt hvor det skal bygges to ulike passivhus. I den 
forbindelse skal det gjennomføres en prosjektering hvor passivhusløsningene skal detaljeres, og 
arbeidstegninger lages.” - fra Husbankens tilsagn om kompetansetilskudd 02.12.2010

Tilskuddet skal også brukes til utførelse av energiregnskap som er nødvendig for å oppnå pas-
sivhus-standard iht NS 3700. 

Prosjektet Passivhus på Holmeknappen inngår i Husbankens satsing på passivhus-boliger der målet 
har vært kompetanseheving hos arkitekter og å gjøre konkret bygningsdetaljering tilgjengelig for 
nye passivhus-prosjekterende, -byggere og -utførende.
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3. INNLEDNING

I mildt vestlandsklima er det prosjektert 2 eneboliger med passivhusstandard. Husene er på 2 plan, 
med golv på grunn og saltak, bygget i og kledd med tre.
Pipe/ vedovn er valgt bort i begge hus, utfra at det fort blir for varmt i et passivhus – som per 
definisjon ikke trenger oppvarming; dessuten punkterer en pipe lett passivhusets krav til tetthet. 
Om ønskelig vil det være lett å installere en ovn senere, for eksempel med utvendig stålpipe, eller 
en utepeis. 

Formålet med rapporten er å sammenholde 
• passivhus-byggeskikk fra Østerrike (elementbyggeri satt opp av spesialiserte bygningsarbeidere. 
Elementene fremstilles innendørs i store haller) 
med 
• en videreutvikling av tradisjonell norsk byggeskikk – plassbygget passivhusstandard ved hjelp av 
ekstra isolering og lufttett detaljering. 
Besøk på referanseprosjekt med høy arkitektonisk kvalitet og veldig god finish på håndverksmessig 
utførelse og detaljering, har vært avgjørende motivasjonsfaktor for dette arbeidet.
Utover byggekostnader, byggetid og finish anbefaler vi å sammenligne driftskostnader over tid, noe 
som krever installasjon av differensiert energimåling for ulike apparater.

Dimensjonering og valg av byggdetalj-løsninger iht Rockwool Flex-systemet.

Rapporten viser 2 ulike sett med bygnings-detaljer og tekniske installasjoner: 
Vurdering av ulike alternativer til tekniske instalasjoner er utført av Sweco v/ing. Ragnhild Wessel-
Holst og gir et godt beslutningsgrunnlag for endelige valg.

Hus SØR videreutvikler norsk plassbygget byggeskikk med trestender-arkitektur og med Rock-
wool/ Flex-system. Prinsippet går ut på å lage et bærende isolert skjelett som forsynes med 
en påhengt tilleggsisolasjon, der faste glassullplater festes med kuldebro-minimerende dubler 
stenderverket og trekledningen henges opp i en topplekt. Slik etableres det ubrutte isolasjonssjik-
tet som passivhus krever.
Detaljer er utarbeidet av siv.arkitektene MNAL Anne Marie Grimsrud i samarbeid med Susanne 
Urban, Urban Rabbe arkitekter as. 
Hus SØR forsynes med kombinerte tekniske installasjoner.
Ulike alternativer for utnytting av fornybar energi (solfangere, solceller, lagring med mer) er drøftet 
som beslutningsgrunnlag for endelige valg.

HUS NORD, viser byggedetaljering inspirert av østerriksk elementbyggeri levert og tilpasset Holme-
knappen v/ DAC architecture v/siv.ark. MNAL Daniel C. TTabacaru, sertifisert Passivhusarkitekt fra 
PHI, Tyskland. Prinsippet er å levere ferdige huselementer fra fabrikk til byggeplassen og å montere
opp tett hus iløpet av 3-5 dager.  For å minimalisere byggefeil på byggeplassen er elementene
prefabrikert i en linjeproduksjon med kontroll og kvalitetssikring.  Når alt er montert på plassen, 
vinduer og dører etc. er det nødvendig å ha en blow-door test for å se at huset er tett nok.  Er det 
ikke, skal dette rettes opp til huset oppfyller tetthetsmålet. Alle detaljer er produsert med tanke på 
å minimalisere kuldebroer og også ha minst mulig material forbruk.
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4. BESKRIVELSE AV BOLIGENE

Eneboligene er i 2 etasjer, med golv på grunn og saltak; BRA målt innenfor husets yttervegger 115 
m2  pluss carport/ sportsbod på 17,5 m2. Det er stor vindusflate mot vest, mens øst og nord har 
få/ små åpninger. Totalt vindusareal: 46% av golvareal. 
Solskjerming mot vest etableres i form av en pergola/ tak på søyler uavhengig av huskroppen – i 
tillegg til en tett skog av lauvtrær. 
Termisk masse: Åpen planløsning og riktig plasserte åpnninger legger opp til enkel gjennomlufting; 
bruk av tunge materialer, for eksempel 2 lag Fermacell plater i brystningen på galleriet er med på å 
lagre varme og utjevne temperaturen. 

Huset har 2-3 soverom med mulighet for et 4. soverom på hovedplan.

UNIVERSELL TILGJENGELIGHET
Dusjbadet i 1.etg. og inngangspartiet er romslige nok til å huse varmesentralen i tillegg til snu-areal 
for evt. rullestol. 
Den store vindusflaten mot vest går helt ned til golv og gir ypperlig kontakt med uteareal og sval-
gangen mot vest – det er bare å trille ut skyvedøren.
Åpen kjøkkenløsning med muligheter for kjøkkenøy på hjul gir ytterligere møbleringsfrihet. 
Veggen mellom carport og husets inngang kan utformes som skyvevegg – som gir nok plass til å 
komme seg ut og inn av bil fra rullestol.
 
ARKITEKTONISKE KVALITETER
Holmeknappen passivhus-boligene viser  høy arkitektonisk kvalitet med 
- kompakt bygningskropp, 
- god kontakt inne-ute
- fleksibel planløsning
- oppholdsrom med vindusfelt som går over 2 plan og gir en romvirkning utover det som forventes 
i småhus, og spesielt passivhus, som hittil ofte framstår med mer tilknappet uttrykk.
- bibliotek/ data-arbeidsplasser ligger luftig til på galleriet med nydelig utsikt mot kveldsolen.

Selvom dette er et passivhus-pilotprosjekt - kommer god arkitektur og bokvalitet som første prior-
itet - om man må veie designparametrene opp mot hverandre.  På denne tomten er det flott utsikt 
mot vest og huset åpner seg maksimalt mot utsikt/himmel.  Etter behov kan man lukke mere med 
solavskjermingen.  3-lags passivhus vinduer kan oppleves mørke. Her er det lagt inn et meget stort 
sammenhengende vindusfelt for å kompensere dette.  Et godt passivhus er meget arealeffektivt, 
og byggene får istedet gode rommelige kvaliteter i form av åpenheten mellom 1. og 2. etg. og det 
åpne skråtaket i 2.etg.  Innv. materialer er valgt omhyggelig mht. lokalt inneklima, tyngde/letthet 
og akustikk.
Det er brukt hygroskopiske materialer, som oljet heltre ask på alle gulv, også våtromsgulv, heltre 
skap og kjøkkeninnredning i ask.  Silikatmalte fermacell plater på vegger og himling i 2.etg.  Lutet-
ede lister som spilehimling i 1.etasje.

PASSIVHUSSTANDARD 
-Hus SØR videreutvikler norsk plassbygget byggeskikk med trestender-arkitektur iht dansk/ tysk 
Rockwool/ Flex-system. Prinsippet går ut på å lage et bærende isolert skjelett som forsynes med 
en påhengt tilleggsisolasjon, der faste glassullplater festes med kuldebro-minimerende dubler i 
stenderverk og trekledningen henges opp i en topplekt. Vi har dessuten sett på Mesterhus og Iso-
ver passivhusdetaljer. Detaljer v/  Urban Rabbe arkitekter.

Dimensjonering og energiberegning 
er utført som hovedoppgave ved Høgskolen i Bergen – institutt for bygg- og jordskiftefag, juni 2011 
v/ Christine Aronsen, Ingrid Thorkildsen og Silje Skuset.
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Sammendrag fra Høyskolen i Bergen:
“For å få Holmeknappen til å nå passivhusstandard har vi jobbet med energiberegninger og dimen-
sjonerende beregninger. Vi har brukt simuleringsprogrammet SIMIEN til å evaluere huset. For å be-
regne kuldebroverdier har vi brukt programmet Therm. Kuldebroverdi for opprinnelig løsning ble 
sammenlignet med ny løsning. Vi har kommet fram til nye detaljløsninger ved hjelp av Byggforsk, 
og egne forslag tegnet i Therm. Alle bygningskomponentene holder krav til u-verdi i henhold til 
passivhusstandarden NS 3700. Da vi økte isolasjonstykkelsen i taket bestemte vi oss for å kontrol-
lere om taket holder i bruks- og bruddgrense. Det store vindusfeltet mot vest har et betydelig stort 
spenn. Bjelken som går over vindusfeltet måtte kontrolleres for nedbøyning, da store nedbøynin-
ger kunne forårsaket at vinduet kunne knuse. Her var det også fare for å få en stor kuldebroverdi. 
Vi valgte en bjelke som tillot oss å isolere slik at dette ble unngått. Vi har også valgt å regne på 
etasjeskille i andre etasje, da den vil ta opp deler av lastene fra taket. Gulvet i andre etasje er ikke 
kontinuerlig festet i veggen. I det midterste feltet på gulvet vil det være en bro, som vi har kontrol-
lert. Alle dimensjonerende beregninger er gjort i regneprogrammet Mathcad. Vi har brukt analyse-
programmet STAAD til å finne opplagerkrefter, opptredende moment, skjær- og aksialkrefter.”
      

HUS NORD, viser detaljering iht østerrisk elementbyggeri tilpasset Holmeknappen v/ Arch. Daniel 
Tabacaru. 
Hus Nord er utviklet med tanke på å minimalisere material forbruk, gjerne bruke resirkulert.  Iso-
lasjonen er cellulose fiber.
Energiberegningen, gjort med PHPP (Passivhus Planning Package modeleringsverktøy utviklet av 
PHI) viser at med vedlagte detaljer vil Hus Nord være et passivhus.  Vi anbefaler da skyvedørs-pan-
eler på de store vindusflater mot vest for å minimalisere varmetapet på denne fasade.
I et passivhus er det veldig viktig å bruke hvitevarer som er energieffektive (klasse A) LED el. spare-
lyspærer. 
Pga skyggene fra trærne foran huset, og horisontal solavskjerming i begge etasjer, er det minimal 
risk for overoppheting om sommeren. 
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Nybyggene ligger på cote +35 til +35,5
 og har max mønehøyde
på +7,7meter - dvs max cote 43,2
Nabobygg 10/64 ligger
ca +/- på cote 47m over havet.
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HUS SØR DETALJER      

2

V5-01   Tegn.nr.  Mål DatoKontrSign Rev 1:10 (A4)

oppdragsgiver: anne.marie.grimsrud@ramboll.no
prosjekt: 12/182 HOLMENKNAPPEN 2 og 4, passivhus
tegning: VERTIKALDETALJ GRUNNMUR/ VEGG

11.11.11SU

URBAN RABBE AS
Strandkaien 6, N-5013 Bergen
tlf. 55 56 00 92  fax 55 56 00 93
arkitekter@urbanrabbe.no, www.urbanrabbe.no

22 mm askegolv
48 mm tilfarere
50 mm isolasjon
50 mm magerbetong
radonsperre
300 mm trykkfast isolasjon
komprimerte masser
pukk/ grus/ sand

kanal for tilluft - min. 800 mm under terreng

48
12 12

50
15

19x148 mm liggende panel 
48x48 mm lekter 
12 mm asfaltimpr. plate 
150 mm Flex isolasjon  
100 mm isolasjon 
48x98 mm stenderverk 
12 mm plate OSB - diff.-brems
48x48 mm spikerslag 
50 mm isolasjon 
15 mm innvendig kledning 

rist
28x98 mm trebord
48x148 mm bjelker
betongfundament

fuktbestandig plate
sokkelisolasjon
50 mm markisolasjon, bredde 1200

440

150 100

golv på grunn
u-verdi 0,11
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oppdragsgiver: anne.marie.grimsrud@ramboll.no
prosjekt: 12/182 HOLMENKNAPPEN 2 og 4, passivhus
tegning: VERTIKALDETALJ ETASJESKILLE

• 15x95 innv. kledning,rettkant stående
  Faxe-lut hvit, inntrukket golvlist
• 50 mm isolasjon, liggende spikerslag
• 12 mm OSB, diffusjonsbrems, tapes i skjøtene
• 48x98 mm stenderverk 
• 100 mm isolasjon
• solskjerming zipSCREEN el.tilsv.

• 3-lags vindu med krypton, splitta karm
  
 

beslag fra vindu ned i renne
renne
båndtekking på tak

2

V5-02/03   Tegn.nr.  Mål DatoKontrSign Rev 1:10 (A4) 11.11.11SU

URBAN RABBE AS
Strandkaien 6, N-5013 Bergen
tlf. 55 56 00 92  fax 55 56 00 93
arkitekter@urbanrabbe.no, www.urbanrabbe.no

bjelkelag 300 mm

oppdragsgiver: anne.marie.grimsrud@ramboll.no
prosjekt: 12/182 HOLMENKNAPPEN 2 og 4, passivhus
tegning: VERTIKALDETALJ FASADE/ GOLV
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KONSTRUKSJONSDETALJ
Tretak/ Larvik-tak/ byggedetaljblad 544.106 Tekking av tak med bord

• 22x148 mm trebord overligger
• 22x148 mm trebord underligger
• 48x48 mm lekter på tvers av takfall 
• 36x48 mm sløyfer langs takfall 
• takpapp
• 15 mm sutak pløgde trebord

   eller 15 mm kryssfinér
• 48x48 mm lekter langs takfall
• undertak/ vindsperre - diffusjonsåpent
• 200 mm Flex systemplate
• 200 mm isolasjon
• 61x198 mm sperr
• 12 mm plater OSB  - diffusjonsbrems 
• 48x48 mm spikerslag
• 50 mm isolasjon 
• 15 mm innvendig kledning 

KONSTRUKSJONSDETALJ
BINDINGSVERKVEGG 
m. LIGGENDE TREPANEL

• 15x95 innv. kledning,rettkant stående
  Faxe-lut hvit, inntrukket golvlist
• 50 mm isolasjon, liggende spikerslag
• 12 mm OSB, diffusjonsbrems, tapes i skjøtene
• 48x98 mm stenderverk 
• 100 mm isolasjon 
• 150 mm Flex Systemplate , 
  skrues mot stenderverk med 

Flex systemskrue og -plastskive
• 12 mm asfaltimpregnert plate 
• 48x48 mm lekter 
• 19x148 mm liggende panel 

U-VERDI VEGG 0,15 - 0,16 
dvs 300mm mineralull

50100

U-VERDI TAK 0,13
dvs 450mm mineralull

 

61x198 mm taksperr
48x198 mm bæretopp-planke
48x198 mm toppsvill vegg

AK
SE

V5-04   Tegn.nr.  Mål DatoKontrSign Rev 1:10 (A4)

oppdragsgiver: anne.marie.grimsrud@ramboll.no
prosjekt: 12/182 HOLMENKNAPPEN 2 og 4, passivhus
tegning: DETALJ TAKRAFT 

11.11.11SU

URBAN RABBE AS
Strandkaien 6, N-5013 Bergen
tlf. 55 56 00 92  fax 55 56 00 93
arkitekter@urbanrabbe.no, www.urbanrabbe.no

2

taklekt og vegglekt
bindes sammen

150

200

200

50

684
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AK
SE

50

20
0

1040

24.10.11V5-05   Tegn.nr.  Mål DatoKontrSign Rev 1:10 (A4)

oppdragsgiver: anne.marie.grimsrud@ramboll.no
prosjekt: 12/182 HOLMENKNAPPEN 2 og 4, passivhus
tegning: DETALJ MØNE 

11.11.11SU

URBAN RABBE AS
Strandkaien 6, N-5013 Bergen
tlf. 55 56 00 92  fax 55 56 00 93
arkitekter@urbanrabbe.no, www.urbanrabbe.no

20
0

28

 

KONSTRUKSJONSDETALJ
Tretak/ Larvik-tak/ byggedetaljblad 544.106 Tekking av tak med bord

• 22x148 mm trebord overligger
• 22x148 mm trebord underligger
• 48x48 mm lekter på tvers av takfall 
• 36x48 mm sløyfer langs takfall 
• takpapp
• 15 mm sutak pløgde trebord

   eller 15 mm kryssfinér
• 48x48 mm lekter langs takfall
• undertak/ vindsperre - diffusjonsåpent
• 200 mm Flex systemplate
• 200 mm isolasjon
• 61x198 mm sperr
• folie diffusjonsbrems over drager, tapes til OSB-plate
• 12 mm plater OSB  - diffusjonsbrems 
• 48x48 mm spikerslag
• 50 mm isolasjon 
• 15 mm innvendig kledning 

U-VERDI TAK 0,13
dvs 450mm mineralull

 

50

200

200
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150

H5-01/02   Tegn.nr.  Mål DatoKontrSign Rev 1:10 (A4)

oppdragsgiver: anne.marie.grimsrud@ramboll.no
prosjekt: 12/182 HOLMENKNAPPEN 2 og 4, passivhus
tegning: HORISONTALDETALJ VINDUSINNSETTING

11.11.11SU

URBAN RABBE AS
Strandkaien 6, N-5013 Bergen
tlf. 55 56 00 92  fax 55 56 00 93
arkitekter@urbanrabbe.no, www.urbanrabbe.no

D

3

KONSTRUKSJONSDETALJ
BINDINGSVERKVEGG 
m. LIGGENDE TREPANEL

• 15x95 innv. kledning,rettkant stående
  Faxe-lut hvit, inntrukket golvlist
• 50 mm isolasjon, liggende spikerslag
• 12 mm OSB, diffusjonsbrems, tapes i skjøtene
• 48x98 mm stenderverk 
• 100 mm isolasjon 
• 150 mm Flex Systemplate , 

  skrues mot stenderverk med 
Flex systemskrue og -plastskive

• 12 mm asfaltimpregnert plate 
• 48x48 mm lekter 
• 19x148 mm liggende panel 

U-VERDI VEGG 0,15 - 0,16 
dvs 300mm mineralull

100

vindu 3-lags m/ krypton

tetteduk montert inn i spalte i karm
15 mm kryssfinérramme for mont. vindu

50 50

417
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HUS NORD DETALJER
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6. Tekniske installasjoner 

Ideen med passivhus er at kvaliteten på boligen er så god at behovet for oppvarming blir meget 
lavt, eller unødvendig. Det betyr at tradisjonelle oppvarmingsløsninger som vedovner, ikke egner 
seg, og blir unødvendige og dyre. 

Et passivhus er også bortimot tett, slik at god balansert ventilasjon er viktig. 

Energiberegninger etter NS 3700 (passivhus standarden) del 4.3 - tabell 3, er allerede utført i stu-
dentrapporten. Resultatet av disse beregningene gir netto energibehov:

     3 kWh /m² pr år til ventilasjonsvarme
+ 17 kWh /m²  pr år til romoppvarming
= 20 kWh/ m² pr år til oppvarming

I tillegg kommer energibehov til varmtvannsforbruk. Energibehovet for varmt forbrukervann 
endrer seg ikke med standarden på boligen, men avhenger av beboerne og deres livsstil. Dette er 
antatt ca. 30 kWh/m² år. Varmtvannstank på ca 200 liter.  

I NS 3700 står det at: ”Beregnet mengde levert elektrisk (og fossil) energi skal være mindre enn 
netto energibehov fratrukket 50 % av netto energibehov til varmtvann”. Det betyr i dette tilfellet 
at energi fra alternative fornybare energikilder skal være minst 15 kWh/m² år, og levert elektrisk 
energi skal være mindre enn 67 kWh/m² pr år, totalt for bygget.

Beregningene av netto energibehov gir her det samme resultatet uavhengig av om passivhuset er 
bygget som et prefabrikkert fra Østerrike, eller bygget på plass. Men siden passivhusene bygges 
ulikt, har vi også valgt ulike tekniske installasjoner for de to husene. 

Tekniske installasjoner kan beskrives slik: 

Hus sør: avanserte tekniske installasjoner med høy fornybarandel
(bygget på plass)
Ventilasjonsaggregatet med roterende varmegjenvinner(eks. Flexit SL4 R) med et ekstra elektrisk 
varmebatteri. 

Enten: 
Vannbåren lavtemperaturanlegg med tilknyttet 
varmtvannsbereder
Gulvvarme på badet (evt vaskerom og gang)
Radiator i stue/kjøkken
Varmepumpe berg/vann.
 
Eller: 
Solfangere på vestvendt tak til oppvarming av varmtvann 
Luft- luft varmepumpe til romoppvarming. 
(Solcellepaneler på sørvendt vegg/eller solcellefilm på persienner)

Hus nord : enkle tekniske installasjoner
(Prefabrikkert fra Østerrike)
Ventilasjonsaggregatet NILAN VP 18 Compact med avtrekksvarmepumpe og integrert varmtvanns-
bereder, og med et lite elektrisk varmebatteri
Inntakskanalen til ventilasjonsaggregatet legges 1,2- 1,5 meter under bakken

Evt liten elektrisk ovn sentralt plassert kjøkken/stue 
Ingen vannbåren varme
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Det er valgt ulike løsninger på de tekniske installasjoner for hus sør og hus nord, men noe har de til 
felles.

Luftmengder og kanalnett
For et passivhus er det viktig med riktig og god balansert ventilasjon. Luftlekkasjer gjennom 
bygningskonstruksjon skal unngås i størst mulig grad for å minimere oppvarmingsbehovet og for 
å unngå trekk. Den tette bygningskonstruksjonen gjør at varme og fukt fra mennesker, prosesser 
(vasking og matlaging) og teknisk utstyr må fjernes ved hyppigere utskifting av luften. Dette gjøres 
best med et balansert ventilasjonsanlegg: man tilfører frisk luft og fjerner forurensninger ved 
hjelp av vifter. For å unngå trekkfølelse (og for å spare energi) brukes varmen fra den forurensede 
avtrekksluften til å varme opp den friske tilluften.  

Beregning av luftmengder er det samme for begge boligene. Begge boligene er 120 m². Min-
stekravet er 1,2 m³/(h*m²) (kilde 1: NS3700) som gir total luftmengde 144 m³/h pr bolig. 

Det er minstekrav for avtrekksmengder på bad, vaskerom og kjøkken (kilde2). Disse kravene er 
brukt til å dimensjonere luftfordelingen i boligen.  Det er her valgt å justere noe opp på min-
stekravene (forenkling) og til sammen får vi et ventilasjonsbehov på
 +/ - 200 m³/h ved maks belastning. 

For passivhus gjelder det å ha så lite trykkfall som mulig, slik at driften av vifter i aggregatet blir så 
liten som mulig. For passivhus er det et krav til SFP faktor (vifteenergien) skal være lavere enn 1,5 
[kWh/m³ s] ved maks luftmengde. Dette kravet påvirker kanaldimensjoner, design av kanalnett og 
valg av ventiler. 

Dimensjonene på de største kanalene må være 160mm. Dette er også dimensjonen på inntak og 
avkast kanalene til og fra aggregatet. 

Det er viktig å etterstrebe symmetri og for å unngå for mange bend. Resultatet er at aggregatet er 
sentralt plassert i boligen for å få så korte og presise kanalføringer som mulig. 

Det er ikke tatt stilling til type lufteventiler. Det er utallige varianter, men man skal velge ventiler 
som gir lavt (minst mulig) trykkfall. 

Utførelsen gjort av håndverkerne har også stor betydning. Slurves det her kan trykkfallene i kanal-
ene bli store og SFP faktoren (vifteenergien) bli større enn forventet. 
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Det er ikke tatt stilling til type ventiler som skal være på de ulike rommene. Det er utallige variant-
er, men man skal velge ventiler som gir lavt (minst mulig) trykkfall. 
Utførelsen gjort av håndverkerne har også stor betydning. Slurves det her kan trykkfallene i 
kanalene bli store og SFP faktoren (vifteenergien) bli større enn forventet. 

Teknisk utstyr og belysning
eknisk utstyr avhenger i stor grad av brukerne av husene (alder og vaner), men man bør kunne 
etterstrebe at produktene er så energigjerrige som mulig. Det gjelder spesielt hvitevarer som 
kjøleskap, vaskemaskin og lignende. 
For passivhus som har minimalt varmebehov er det viktig at belysningen har så lav varmeavgivelse 
som mulig, for å unngå overtemperaturer. Det er i denne rapporten ikke gjort noen videre vurder-
inger på dette punktet. 

Automatikk 
Selv om det blir ulike tekniske løsninger og belysning i de to husene bør automatikken gjøres så 
enkel og brukervennlig som mulig. Den skal kunne påvirke belysning, teknisk utstyr, ventilasjon og 
sol avskjerming i en og samme funksjon. 

Det er tenkt tre funksjoner: Borte - Hjemme- Ekstra, men som er litt ulik om sommeren og vin-
teren.  

Borte funksjon
- alle lys avslått
- ventilasjonsanlegg på minste hastighet (luftmengde)
- sommer: alle persienner nede
- vinter: alle persienner oppe 

Hjemme funksjon
- ingen restriksjoner på belysning, beboerne bestemmer selv
- ingen restriksjoner på persienner, beboerne bestemmer selv
- ventilasjonsanlegget på normal hastighet (luftmengde)

Ekstra funksjon (skal også kunne aktiveres når kjøkkenhetten og baderomsvifte settes på)
- ingen restriksjoner på belysning, beboerne bestemmer selv
- ingen restriksjoner på persienner, beboerne bestemmer selv
- ventilasjonsanlegget på max hastighet (luftmengde)

Automatikkstyrepanel må stå sentralt plassert slik at beboerne lett kan følge med. Tenkt plassering 
er på veggen mellom kjøkken/stue og gangen. 

Solavskjerming og lufting
Store vindusarealer og tett bygningskonstruksjon gjør at husene kan bli varme om sommeren. Utv-
endig og feksibel solavskjerming på utsatte fasader, er derfor viktig. Hele fasaden mot vest skal ha 
ytre solavskjerming. Selv om husene er godt ventilert har beboere et ”mental hygienisk” behov for 
å kunne lufte om sommeren. Det må være mulighet for å kunne lufte godt med vinduer og dører. 
Spesielt på soverom. 
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Hus Sør-avanserte tekniske installasjoner
Kjennetegn: 
(Bygget på plass)
Ventilasjonsaggregat med roterende varmegjenvinner
Enten: 
Vannbåren lavtemperaturanlegg (varmtvannstank + gulvvarme + evt. radiator).
Varmepumpe berg/vann. 
Eller: 
Solfangere til oppvarming av varmtvann
Varmepumpe luft/luft

Ventilasjonsaggregatet
Roterende varmegjenvinner har erfaringsmessig høyest varmegjenvinningsgrad over året. Det er 
her brukt Flexit SL 4R som eksempel. Dette aggregatet skal ha over 85 % gjenvinningsgrad over 
året. Dette er meget høy gjenvinningsgrad og behovet for ekstra tilført varme er så lite at det er 
valgt å bruke elektrisk varmebatteri.

-Kjøkkenavtrekket er her tenkt å være adskilt fra resten ventilasjonssystemet. Med roterede 
varmegjenvinner kan man risikere at noe lukt overføres til tilluften. Det er snakk om meget små 
mengder og matlukt vil normalt spre seg uansett når man har åpen kjøkken/stue løsning. Be-
boerne selv bør få avgjøre dette, men valg av type kjøkkenhette er viktig, uavhengig om den 
er tilkoblet ventilasjonssystemet eller ikke. Kjøkkenhetter skal ha oppfangingsvolum. Unngå 
”slimline”hetter/ ”design”hetter med plan underside og uten sidekanter. De fanger ikke opp os, 
men har tilgjengjeld stort avtrekksvolum som forstyrrer et balansert ventilasjonsanlegg og avgir 
støy.  

ENTEN:

Vannbåren lavtemperatur anlegg
Et lavtemperaturanlegg kjennetegnes ved at en har et varmeforsyningssystem med temperaturer 
opp til 40-45 °C. (kilde 4) 

Varme til tappevann står for en vesentlig del av energibruken i et passivhus. Et lavtemperatursys-
tem vil kunne bidra med grunnlasten (opp mot 40-45 °C) fra fornybar energikilde, mens resterende 
topplast (opp mot 60-65 °C) tas med elektrisk varmeelement. 

Figuren under viser prinsippet for lavtemperatur varmesystem. sintef byggforsk (kilde 5)
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Gulvvarme og radiatorer
Lavtemperaturløsninger egner seg godt til gulvvarmeløsninger. For passivhus med lavt varmebe-
hov kan også radiatorer dimensjoneres som lavtemperatur. Dette forenkler det vannbårne syste-
met betraktelig og det vil bli rimeligere enn tradisjonelt vannbåren system. Normalt er radiatorer 
dimensjonert for høyere temperaturer så med lavtemperatur vil radiatorene bli normalt bli større. 
Men for et passivhus er oppvarmingsbehovet så lite at radiatoren trenger ikke blir stor. Størrelsen 
på radiatoren avhenger av produkt og design. 

Det vil være behov for en varmekilde i stue /kjøkken. Her må man vurdere om man vil ha radiator, 
eller gulvvarme. En radiator gir raskere respons enn gulvvarme, mens gulvvarme gir bedre forde-
ling i rommet og sparer plass. 

For dette huset kan det være aktuelt med vannbåren gulvvarme på badet i plan 2, og gangen og 
vaskerommet i plan 1. Det kommer an på om det blir valgt keramiske fliser på gulvene. Da er mer 
av komforthensyn, enn av oppvarmingshensyn. 

Uansett valg av løsning (gulvvarme og /eller radiator) vil det bli korte rørføringer som gjør systemet 
enklere og begrenser kostnadene til det vannbårne systemet. Likevel, vannbåren anlegg er kost-
bart. 

Varmepumpe: berg - vann 
Her er det tatt utgangspunkt i at fornybar energikilde er varme fra berggrunnen(energibrønn). 
Fordelen med en energibrønn er at temperaturen i brønnen er jevn over året og gir stabile og gode 
driftsvilkår for en varmepumpe. Det er også en fordel at varmepumpen i hovedsak skal gir varme 
til tappevannbehovet, som også er stabilt over året. En slik varmepumpeløsning gir høy COP (virkn-
ingsgrad), normalt 1:4. 
Ulempen er kostnadene. En energibrønn krever normalt en dybde på 80-120 meter og er en stor 
investering. Det er de geologiske forhold som avgjør dybde og størrelse og dermed også kost-
naden.  

Energibehovet til Hus Sør vil bli: (hele beregningen se vedlegg 2: Bergning av energibruk)

Investering: vannbåren system, energibrønn, varmepumpe

ELLER

Solenergi - Solfangere
Solfangerne plasseres på taket som vender mot vest. Solforholdene i Bergen er ikke av det beste, 
og med vestvendt tak vil ikke solfangerne dekke mer enn 30 % av energibehovet til varmtvann over 
året. Dette er for liten utnyttelsesgrad til at dette alene kan oppfylle kravet til alternativ fornybar 
energiforsyning.
Med solfangere bør man også ha større varmtvannstank. Den bør være på 300 liter. Dette er det 
plass til i 2.etg.
Størrelsen på solfangerne som legges på taket blir 4 x 2,1 m².  Vedlegg 1
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Varmepumpe: luft – luft
For å oppnå kravet til fornybar energiforsyning er luft – luft varmepumpe et godt alternativ for 
dette huset. Planløsningen av huset gjør at luft - luft varmepumpe kan plasseres under trappen og 
varmen vil uhindret nå de rom som har behov for varme. Utedelen til varmepumpen kan plas-
seres direkte på utsiden og vil ikke være til sjenanse for verken soverom, naboer eller arkitekturen. 
Installasjonen er dessuten rimelig. 
Ulempen er at en luft – luft varmepumpe har dårligst virkningsgrad når oppvarmingsbehovet er 
størst. Beregningene er derfor gjort med COP 1: 2,5.

Energibehovet til Hus Sør vil bli: 
(hele beregningen se vedlegg 2: Bergning av energibruk)

Investering: solfangere 

Solcelleteknologi.
Utviklingen på dette området skjer meget raskt og løsningene blir bedre og billigere med tiden. For 
dette huset kan det være en løsning å ha solceller på den sørvendte veggen 
(enten utenpå, eller som en integrert del) og / eller man kan ha solcellefilm på persiennene. 
Det er ikke gjort beregninger på denne teknologien for dette prosjektet.

Hus nord-enkle tekniske installasjoner
Kjennetegn: 
Prefabrikkert fra Østerrike. 
Uten vannbåren varme.
En elektrisk ovn plasseres sentralt i huset.
Nilan VP 18 Compact: aggregat med varmepumpe og varmtvannsbereder. 

Huset er prefabrikkert fra Østerrike. I Østerrike er det også vanlig å ha et kompaktaggregat som 
eneste tekniske installasjon. Derfor har vi for hus nord valgt samme type løsning. 

Nilan VP18Compact er et balansert ventilasjonsaggregat, med motstrømsveksler. Dette er en pas-
siv varmeveksler uten noen bevegelige deler og som dermed ikke krever strøm eller genererer 
støy. Motstrømsveksleren varmer opp frisk (og kald) tilluft, med varmen fra avtrekket. I tillegg er 
det en varmepumpe i tilknytning til avtrekksluften som varmer opp forbruksvann. 
Varmegjenvinninggraden for et motstrømsaggregat ligger normalt på 70 % over året. For å oppnå 
en bedre varmegjenvinningsgrad skal vi her legge inntakskanalen under bakken slik at varme fra 
jorden kan forvarme luften, såkalt jordvarmeveksling. Temperaturen på inntaksluften vil dermed 
bli mer stabil over året. Det er her antatt at temperturen ikke vil bli lavere enn 2 °C. På den måten 
unngår man frostproblematikk for inntaksluften (som kan være et problem for motstrømsaggre-
gater)  

Dette gjør at varmegjenvinningsgraden vil øke og kanskje opp mot 85 % over året. Ekstra varmebe-
hov (15 %) tas fra elektrisk varmebatteri. 

Fordelen med jordvarmeveksling er at det også forkjøler luften om sommeren. 
 
Skal man ha inntakskanaler lagt i jorden er det viktig at dette gjøres riktig.
Kanalen må legges mellom 1,2 -1,5 meter under bakken for å unngå tele. 
Kanalen bør være 40- 50 meter lang. 
Kanalen må helle minst 2 grader for å kunne drenere bort kondens som vil oppstå i kanalen. 
Det må også være filter i inntaket og det må enkelt kunne skiftes ut. 
Det er her valgt å legge inntakskanalen rundt grunnmuren for å redusere kostnadene til grøft. 
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FRISKLUFSINNTAK TIL VEDOVN,
ISOLERT OG KULDEBROTETTET

INNTAK
-
FRISK
LUFT

CA.40M
INNTAKSKANAL UISOLERT FOR
OPPTAK AV JORDVARME  -
1,2 TIL 1,5 M UNDER BAKKEN
2% HELLING MOT INNTAKET

011

BYA HOVEDHUS
69,1 m²

012
BYA GARASJE
21,1 m²

013

BYA TERRASSE
12,7 m²

NILAN COMPAKT 18

NB: Selv om jordvarmeveksling (forvarming/kjøling) av luft er utbredt i andre land (blant annet Danmark) er 
det i Norge liten erfaring med dette, og dokumentasjon rundt virkningen på jordvarmeveksel er mangelfull. 
Masteroppgave fra NTNU (kilde 3) er derfor brukt som kilde.  Siden det er noe usikkerhet rundt dette, er det 
riktig å ta forbehold og legge til rette for tradisjonell inntak av luft i tillegg. Dette er illustrert på tegning. 

I en motstrømsveksler er tilluft og fraluft totalt adskilt. Det gjør at man kan koble til avtrekket fra kjøkkenvif-
ten direkte til avtrekket, uten å frykte luktoverføring. 

Energibehovet til Hus Nord vil bli: 
(hele beregningen se vedlegg 2: Bergning av energibruk)

kostnad: Inntakskanal i grunnen
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7. INSPIRASON

Forseggjort passivhus arkitektur i Vorarlberg, Østerrike bl.a. v. Ark. Walter Unterrainer 
div. foredrag, hjemmet hans i Vorarlberg; han understreker at for passivhus gjelder ”smart think-
ing”, som for eksempel ikke bygge huset 2 ganger (med dobbel stenderverk), være først og fremst 
arkitekt dernest passivhusdesigner.  http://www.architekt-unterrainer.com
Inspirert av danske Komforhuse og norske I-Box.

	  

Tørt byggeri er ABSOLUTT påkrevd!

	  

	  

Solpaneler integrert i fasader

Moderne trebyggeri med innslag
Av stål eller aluminium
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Solceller på taket

Treinteriører med presis møbelfinish

	  
Tregolv på badSundt innemiljø
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8. Vedlegg

Bergning av netto energibehov og energibruk.

Netto energibehov fra stundentrapporten:(se studentrapport NHH)

Romoppvarming:  17 kWh/m² år
Ventilasjonsvarme:    3 kWh/m² år
Varmtvannbehov:  30 kWh/m² år
Totalt til oppvarming:  50 kWh/m² år

Krav til alternative fornybare energikilder er minimum 15 kWh/m²

Oppvarming av luft. 
Det er valg felles referanse for begge hus 

Effektbehovet til oppvarmingen av luft:
Ĕ = 0,35 W ·h / (m³ ·°C) ˣ m³/h ˣ ΔT (°C) = W
Luftmenge: 200 m³/h 
ΔT (7 °C → 21 °C) = 14 °C
Ĕ = 980 W = 1 kW

Energibehovet til oppvarmingen luft:
Ẽ = Ĕ ˣ driftstid
Driftstid: 24 timer ˣ 365 dager = 8760 timer i året, men det er variert belastning og vi sier at 
driftstid på ventilasjon er 3000 timer

Ẽ = 1 kW ˣ 3000 h = 3000 kWh /år

Gjenvinningsgrad på 85 %

El forbruk til varmebatteri : 15 % = 0,15 ˣ 3000 kWh/år = 450 kWh /år, eller 3,75 kWh/m² år. 
Vi antar at dette blir likt for begge typer ventilasjonsaggregatløsning.

Altså kun elektrisitet til oppvarming av luft. 

Oppvarming av varmtvann. 

Forbruk av varmtvann er meget varierende fra husstand til husstand, men det er her tatt utgang-
spunkt i studentrapportens beregninger som forholder seg til standarder som gir et snitt på 30 
kWh /m² år. 

Varmtvannstanken er på ca 200 liter.

For kompakt aggregat- NILAN VP 18C- hus Nord: 

Dette aggregatet varmer primært opp luft. Restvarme blir brukt til å varme opp tappevann via en 
avtrekksvarmepumpe. 

Temperaturen over året varierer og hvor mye man kan utnytte varmen fra avkasten varierer derfor 
også.
Gjennomsnittstemp i Bergen er 7 °C. Ved denne tilstand har avtrekksvarmepumpen en COP på 1: 
2,2. 
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For å få ut en ytelse på 30 kWh / m² år må man tilføre (30 kWh/ m² år) /2,2 = 13,6 kWh /m²
Altså reduksjon på 16,4 kWh /m², eller 55 % til oppvarming av varmtvann.

For lavtemperaturanlegg- hus Sør:
Varmepumpe fra berg til vann har god varmefaktor, COP 1:4, forutsatt at den skal varme opp van-
net til 45- 50 °C. Resterende (opp til 65 °C) tas med elektrisk varmebatteri. 

ΔT (7 °C → 50 °C) = 43 °C 
ΔT (50 °C → 65 °C) = 15 °C
ΔT (7 °C → 65 °C) = 58 °C

Varmepumpen bidrar med 75 % mens elektrisk varmebatteri bidrar med 25 % 
75 % av 30 kWh/m²/år = 22,5 kWh/m²/år dvs 5,6 kWh/m²/år tilført elektrisitet.
7,5 kWh/m²/år fra elektrisk varmebatteri 
For å få ut en ytelse på 30 kWh / m² år må man tilføre 13,1 kWh /m² med elektrisitet.
Altså reduksjon på 16,9 kWh/ m², eller 56 % til oppvarming av varmtvann.

For solcelle paneler – hus Sør 
Solcellepaneler vil kunne dekke 30 % av varmtvannsbehovet. (pumpedrift inkl)
For å få ut en ytelse på 30 kWh / m² år må man tilføre 21 kWh /m² med elektrisitet.
Altså reduksjon på 9 kWh/ m², eller 30 % til oppvarming av varmtvann

Romoppvarming. 
Energiberegningene fra studenrapporten sier at romoppvarming krever 17 kwh/m².

Altså ingen reduksjon til romoppvarming.

For hus Sør romoppvarmingen med lavtemperaturanlegg.
Vannbåren varme tar fra varmtvannstankens lavtemperatur del som blir varmet opp med var-
mepumpen med COP 1:4
For at varmepumpen skal yte 17 kwh/m² år, må en tilføre 4,25 kwh/m² år med elektrisitet.
Altså reduksjon på 12,75 kWh/ m², eller 75 % til romoppvarming.

For hus Sør luft til luft varmepumpe.
Luft til luft varmepumpe med  COP på 1:2,5
For at varmepumpen skal yte 17 kwh/m² år, må en tilføre 6,8 kwh/m² år med elektrisitet.
Altså reduksjon på 10,2 kWh/ m², eller 60 % til romoppvarming. 

For hus Nord er denne romoppvarmingen med en elektrisk ovn. 
Dvs 17 kwh/m² år med elektrisitet.

Kommentar: 
Man kan som alternativ til romoppvarming bruke ventilasjonsluft. Dette vil ikke spare energi, men 
man sparer på installasjon av ”oppvarmingsløsninger”. Ulempen er at varmere luft vil nå alle rom, 
også soverom, hvor man normalt ikke ønsker varm tilluft. (Det er snakk om tilluft på rundt 30 °C).

System	   Ventilasjon	  
[kWh/m²]	  

varmtvann	  
[kWh/m²]	  

Rom	  	  
[kWh/m²]	  

totalt	  
[kWh/m²]	  

Reduksjon	  
[kWh/m²]	  

Hus	  N-‐	  Nilan	   3,75	   13,6	   17	   34,35	   15,65	  
Hus	  S-‐	  energibrønn	   3,75	   13,1	   4,25	   21,1	   28,9	  
Hus	  S-‐	  solfangere	   3,75	   21	   6,8	   31,55	   18,45	  
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VELKOMMEN INN!

Hele rapporten: Dimensjonering og energiberegning v/ Høyskolen i Bergen, Inst. for bygg-og jordskiftefag 
v/ Skuset, Aronsen og Thorkildsen, finnest på Husbanken sine web sider og ved kontakt til 
anne.marie.grimsrud@ramboll.no


