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FORORD 

Husbanken har tildelt Fremtidens Byer kompetansemidler for planlegging av aktuelle tiltak, hvor 

det skal vektlegges klimavennlige løsninger. Tiltakshaver kontaktet Fremtidens Byer med sitt 

prosjekt, og dette ble tatt inn som ett sideprosjekt, som også ble tildelt midler fra Husbanken.   

 

Videre ble Arkitekt Bengt G. Michalsen AS kontaktet av Fremtidens Byer, og gitt oppgaven med å 

lede arbeidet med å utvikle løsninger for energieffektivisering tilpasset rekkeboligen, samt besørge 

detaljprosjektering for gjennomføringsfasen. Dette arbeidet har foregått i samarbeid med 

Fremtidens Byer v/ Erik Sandsmark, og med rådgivende ingeniører innen ventilasjon, solkraft og 

elektro, samt med tiltakshaver. 

 

Denne prosjektrapporten vil gi en kortfattet oppsummering av hvordan arbeidene har fremskredet, 

og hva som er status for tiltaket i dag, derunder en innføring i hva som er gjennomført underveis. 

SAMMENDRAG 

Denne prosjektrapporten er siste del av arbeidet med planlagte oppgradering og 

energieffektivisering av rekkehus. Oppgaven gikk ut på å lage gode energieffektive løsninger ved 

oppgradering av aktuelle boenhet, som er del av et rekkehus med boenheter på begge sider. Tiltaket 

er en relevant problemstilling, og er av interesse for byggenæringen som eksempel på hvordan 

energirehabilitering av slike typer prosjekter kan gjøres.  

 

Det er gjennomført kartlegging av byggteknisk tilstand, undersøkt tilstand til tekniske anlegg, samt 

gjennomført tetthetsmålinger av aktuelle boenhet, som igjen har dannet grunnlag for valg av 

løsninger. Bygningsmessige tiltak er ferdig detaljprosjektert, og man har innhentet priser på dette, 

samt på alternative løsninger for tekniske anlegg. Totalkostnader har blitt for høyt til at tiltakshaver 

har evne til realisering. Konklusjonen blir dermed at tiltaket er avsluttet, uten at tekniske anlegg er 

endelig avklart, og uten at man har kommet til gjennomføringsfasen. 

INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Utgangspunktet for tiltaket er at aktuelle bolig er moden for oppgradering, og da huseier er meget 

interessert i miljø, ønsket han og utforske mulighetene for å få til en mest mulig energieffektivt 

bolig, gjerne med bruk av nyskapende tekniske løsninger. Ideen ble tatt videre til Fremtidens Byer, 

som igjen hjalp tiltakshaver med å få kompetansemidler fra Husbanken. 

 

Oppgaven er gitt av Fremtidens Byer i Kristiansand, som igjen er gitt kompetansemidler fra 

Husbanken for planlegging av aktuelle tiltak, hvor det skal vektlegges klimavennlige løsninger. 

Oppgaven har vært å detaljprosjektere energieffektiviseringstiltak for en boenhet i ett rekkehus, 

hvor dokumentasjon av tiltakene blir offentlig tilgjengelig gjennom Husbanken, Fremtidens Byer 

og de prosjekterende. Videre skulle det satses på presentasjon av materialet gjennom seminarer, 

møter, og publisering på nett og i tidsskrifter.  
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Tiltakshaver kontaktet Fremtidens Byer med sitt prosjekt, og dette ble tatt inn som ett sideprosjekt 

til deres hovedsatsning. Med bakgrunn i relevant og bred erfaring innen arbeid med 

energieffektivisering av boliger, ble arkitekt Bengt G. Michalsen AS tildelt hovedansvaret for 

gjennomføring av prosjekteringen. Arkitekt står for den bygningstekniske prosjekteringen, og det 

benyttes eksterne rådgivere innen VVS, solenergi og elektro. Arkitekt har også ansvar for styring av 

prosjektering, inkludert møteinnkalling, notatskriving, og samordning, samt etterse at utførsel 

stemmer med prosjekteringsunderlag.  

 

Det er lagt opp til å gi de involverte interesse for energieffektivisering av boliger, gjennom deres 

tilknytning til prosjektet, samt i størst mulig grad spre kunnskap om temaet gjennom nettverket til 

de involverte. Kunnskapsspredning gjennom nettverket til Husbanken og Fremtidens Byer antas å 

være av særlig betydning, da de har et meget stort tverrfaglig nedslagsfelt. 

 

1.2 Momenter og milepæler i planleggingen 

I forbindelse med prosjektet, er det satt opp en del milepæler. Vi må ta hensyn til disse elementene i 

prosjektplanleggingen. Følgende liste viser omfanget av det viktigste som skal gjennomføres: 

 

Planlegging: 

 Møte og befaring med byggherre, gjennomgang ønsker, behov og økonomiske rammer. 

 Opptegning og energisimulering av eksisterende bygg. Utarbeidelse nytt skisseforslag. 

 Trykktest, termografering og registrering av svakheter ved nåværende situasjon. 

 Vurdere løsninger for varmeanlegg, ventilasjon og bygningsfysikk. 

 Utarbeide byggemeldingstegninger, søke om rammetillatelse. 

 Tilknytte seg utførende, og innhente priser. Byggherre lager liste over aktuelle leverandører 

i prosjektet (inngår avtaler). 

 Workshop prosjektering med prosjekterende og aktuelle leverandører. 

 Detaljprosjektering, detaljtegning. 

 Frokostmøte med tema: «Prosjektering, utfordringer og valg». 

 Prosjektavslutning. 

 

Gjennomføring: 

 Oppstart byggeplass, gjennomføring. 

 Frokostmøte med tema: «Praktiske løsninger og utfordringer på byggeplass». 

 Frokostmøte med tema: «Oppsummering utfordringer, økonomi, valg og resultat». 

 

Fremdriftsplan: 

 Skisser, forslag nr. 1   10.03.14 

 Trykktest, termografi   Medio mars 

 Workshop alle fag   14.04.14 

 Prosjekteringsmøte alle fag  12.05.14 (utsatt og ikke gjennomført) 

 Byggemelding   02.06.14 (sendt 11.07.14, og gitt rammetillatelse 15.09.14) 

 Byggestart    18.08.14 (ikke påbegynt) 

1.3 Muligheter og begrensninger 

Det undersøkes hvordan byggets tilstand, beskaffenhet og beliggenhet, tilstanden til dagens tekniske 

anlegg, myndighetskrav eller eventuelle nabolagsbestemmelser kan påvirke tiltaket. Videre må 

løsninger som velges kostnadsvurderes, og legges til grunn for endelige valg og beslutninger. 
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TEKNISK DEL 

1.4 Prosjektbeskrivelse 

Tiltaket består i energieffektivisering av en boenhet i rekke, med oppgraderinger av bygningskropp 

og tekniske anlegg. Videre er det behov for oppgradering av drenering av østfasaden i underetasje, 

hvilket gjør påforing av denne veggen en naturlig del av tiltaket. Tiltaket består dermed i 

oppgradering, tilleggsisolering og tetting av alle vegg- og takflater, utskifting av vinduer og dører, 

oppgradering og utskifting av tekniske anlegg, inkludert solfangeranlegg. Utenom selve 

energieffektiviseringstiltakene har tiltakshaver underveis kommet med ønsker om å utføre 

oppgradering/utskifting av terrasser, veranda og trapper, samt utvide med større takopplett i 

soverom på loft. Disse tiltakene er blitt relativt omfattende og kostnadsdrivende, og innvirker 

selvsagt også i tiltakshavers totalvurdering mht økonomien i tiltaket.  

 

Oppvarmet BRA for aktuelle bolig utgjør 161,6m
2
, fordelt på 3 etasjer. Aktuelle rekkehus består av 

6 vertikaldelte boenheter, dette rekkehuset er sammenkoblet videre med flere slike rekkehus, som 

igjen er adskilt med boder mellom rekkehusene. Terrenget er svakt skrånende mot nord i 

lengderetningen av rekkehuset. Grunnet det skrånende terrenget er det noe sprang i taknivået og 

veggliv mellom enhetene, hvilket gjør at påforing av vegg- og takflater fungerer bra estetisk. 

Aktuelle boenhet ligger midt inne i rekken, hvor nord- og sydgavlen utgjør brannskille mellom 

enhetene. Det er kun øst- og vestfasade og takflatene som vender ut mot friluft, og østfasaden i 

underetasje ligger under terrengnivå. Etasjehøyden i underetasje, samt eksisterende installasjoner, 

utstyr og romdeling gir begrensede muligheter for tilleggsisolering av gulv. Boligen er bebodd av 

tiltakshaver, og det ønskes utført minst mulig innvendige arbeider, da man helst vil bo her så lenge 

som mulig i byggeperioden. 

 

Ovenstående gir litt begrensninger mht hva som kan oppgraderes og endres på boligen, men grunnet 

eksisterende sprang i taknivå og veggliv, gir dette gode muligheter for tilleggsisolering og utforing, 

uten å gå på bekostning av det estetiske. Planlagte fasadeendringer avviker noe fra naboer, men 

allikevel ikke mer enn at endringene er gitt tillatelse av kommunen. Faktum at det kun er to fasader 

og yttertak som vender mot friluft, tilsier igjen at det er begrenset arealer som må tilleggisoleres for 

å oppnå gode U-verdier i konstruksjonene. Østfasade under terrengnivå har behov for drenerende 

tiltak, og man kan enkelt tilleggsisolere i forbindelse med dette. Gulv underetasje beholdes uendret, 

men det legges inn horisontalt isolasjonsfelt langs randsoner i yttervegg, for ytterligere å bedre 

kuldebroer. Innvendige arbeider begrenser seg til utskifting av vinduer og dører, med tilhørende 

belistning, samt hjelpearbeider for VVS installasjoner. Ventilasjonskanaler legges skjult i kott og 

sekundærrom, med bruk av minst mulig nedforing, og med minst mulig inngrep i konstruksjoner og 

flater. Arbeidene skal i størst mulig grad hensynta at boligen er bebodd det meste av tiden, men det 

må forventes perioder uten beboere, gjerne i forbindelse med ferietid. 

1.5 Gjennomførte arbeider (prosjektering) 

Tetthetsmåling: 

Det er foretatt tetthetsmålinger av Johan Roland AS 01.04.14, hvor resultatet er et lekkasjetall på 

4,0 utskiftinger pr time. 
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Energisimuleringer: 

Energisimuleringer er foretatt i Simien, og man simulerte først eksisterende bygg, og deretter 

bygget med planlagte utbedringstiltak med bolig som tilfredsstiller passivhusnivå. Beregnet 

simulert energiforbruk er vist i nedenstående tabell. 

 
Utbedringsnivå BRA m

2 
kWh/m

2
år 

(inkl 

romoppv.) 

Romoppvarming 
utgjør pr m

2 
Total kWh pr 
år 

Før tiltak 161,6 164,6 96,1 26599,4 

Etter tiltak 161,6 69,0 4,6 11150,4 

Differanse 0 95,6 91,5 15449,0 

 

Ovennevnte differanse er selvsagt avhengig at planlagte lekkasjetall og U-verdier i konstruksjoner 

oppnås, skulle man allikevel ikke helt klare dette vil man uansett oppnå svært god energibesparelse. 

 

Søknad: 

Tiltaket er søkt, og er gitt rammetillatelse av Kristiansand Kommune 15.09.14. 

Byggemeldingstegninger danner grunnlag for videre bygningsmessige detaljprosjektering. 

 

Tegninger/detaljprosjektering: 

Byggemeldingstegninger og energisimuleringer er lagt til grunn for utarbeidelse av detaljerte plan, 

fasader, snitt og detaljtegninger. Disse tegningene er igjen brukt som underlag for innhenting av 

priser hos entreprenører. 

 

Besparingstiltak: 

Tiltakshaver har selv arbeidet mot leverandører, for å oppnå sponsing eller fordelaktige avtaler ved 

bruk av deres utsyr og materialer, begrunnet med tiltakets antatte eksponering som pilotprosjekt.  

Dette arbeidet har ikke båret frukter iht opprinnelig målsetning, og stipulerte kostnadene har derfor 

økt. Tiltakshaver har på denne bakgrunn kontaktet takstmann, for å vurdere investeringer mot antatt 

salgsverdi. Vurderingen til takstmann er at rekkehus kun kan forventes å oppnå et visst prisnivå, 

uavhengig av investeringer som er gjort, og at planlagte oppgraderingstiltak dermed ikke vil være 

regningssvarende ved videresalg av denne boligen. Tiltakshaver har tatt dette til etterretning, og gitt 

beskjed om at tiltaket ikke lenger er aktuelt for dem.  

1.6 Konklusjon 

Det er benyttet masse tid til planleggingsfasen av tiltaket, og man har også involvert rådgivende 

ingeniører mht planleggingen av tekniske anlegg i prosessen. Det er også gjennomført et par 

tverrfaglige samlinger hvor utfordringer er blitt belyst, og løsningsforslag presentert. Basert på dette 

har man så detaljprosjektert ferdig den bygningsmessige delen av tiltaket, samt byggesøkt og fått 

rammetillatelse for tiltaket. Totalkostnader har blitt for høyt til at tiltakshaver har evne til 

realisering. Tiltakshaver har heller ikke vist interesse for justeringer, for om mulig å få til et redusert 

tiltak. Det må derfor konkluderes med at tiltaket avsluttes. 

 

Selv om aktuelle tiltak nå ikke blir realisert, har prosjektet uansett vært lærerikt for de involverte, og 

erfaringene kan tas med i planlegging av fremtidige lignende saker. Vi skulle selvsagt ønsket og se 

tiltaket ferdigstilt, slik at ytterligere erfaringer kunne høstes, men tar til etterretning at tiltaket 

avsluttes uten å ha kommet til utførelsesfasen. 

1.7 Vedlegg 

 Kart som viser tiltakets plassering. 
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 Situasjonsplan, plan-, fasade-, snitt- og detaljtegninger. 

 Rammetillatelse. 

 Foto av fasader. 

 Utredning energiløsninger – Skjølberg Energiteknikk. 
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Rommet under trapp,
samt del av vaskerom
benyttes til tek. utstyr
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Sov
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39,3 m²
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10,9 m²
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2,0 m²

Entre
5,3 m²

Grunnmur:
Påfores utv med 200mm EPS,
se detaljtegning: Det. 01, 02

Yttervegg:
Påfores utv med 200mm Glava/Isover,
se detaljtegning: Det. 02, 03, 04

Vinduer/dører:
Flyttes ut til utside ny isolasjon,
se detaljtegning: Det. 05

Nytt kjellervindu

Ny plassering trapp

Vinduer/dører:
Flyttes ut til utside ny isolasjon,
se detaljtegning: Det. 05

Utvidet bredde veranda

Ny plassering trapp
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150mm utvendig påforing/isolasjon på tak
(luftesjikt, sløyfer. lekter, takstein ikke vist)
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(gråstiplet)

Endret takoppløft/kvist
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30mm iso (SPU)
Radonduk
Eks. gulv (ukjent oppbygning)
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E
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.

N
y
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Vegg:
Grunnmursplate (Platon e.l.)
Slemming/puss
200mm EPS
Eks. grunnmur 200mm
Eks. inv. påforing 70mm

Radonduk:
Klemmes/fuges jmf. Fig. 34
Byggforsk detaljblad 520.706

E
k
s
.

Fundament iht. snitt 21.06.1985

Dersom eksisterende gulv er med tilfarere/flytende, foreslås
dette byttet ut med med ny isolasjon og påstøp/fiberstøp.
Det trengs da muligens ikke ytterligere påforing av gulv

21520070
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Grunnmur:
Se egen Det. 01

INV.
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k
s
.

N
y

Vegg:
Kledning
36x48mm utlekting
11mm sløyfe
200mm Glava/Isover
Vindtetting (diff. åpen)
15mm OSB 3
Eks. reis./Glava kl. 35
Diff. plast
Plate/panel

N
y

E
k
s
.

Eks. etasjeskiller:
Uendret oppbygning

Høyde skjøt/kledning
justeres iht terreng/tilfylling

E
k
s
.

Det. 01
GULV/UTV. VEGG - 1 ETG.
PRINSIPPSKISSE

Arkstørrelse:

A3

Det. 02
ETASJESKILLER / UTV. VEGG - 1 OG 2 ETG.
PRINSIPPSKISSE

A02.06.2014
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Tak:
Yttertekking/lekter/sløyfer
Undertak
15mm OSB
Luftesjikt min. 48mm
Vindtetting (diff. åpen)
148mm sperr/Glava kl. 35 (Ny påforing)
Eks. sperr/Glava kl. 35
Diff. plast
nedlekting/plater

INV.

Løs sperreende/gesims
forankres i reisverk luftesjikt

N
y

E
k
s
.
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y

Eks. himling:
Uendret oppbygning

E
ks

.

Vegg:
Kledning
36x48mm utlekting
11mm sløyfe
200mm Glava/Isover
Vindtetting (diff. åpen)
15mm OSB 3
Eks. reis./Glava kl. 35
Diff. plast
Plate/panel

21598
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.
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Eks. etasjeskiller:
Uendret oppbygning

Spikerslag for veranda

Veranda/terrasse:
28x120mm Imp. terrassebord
48x198mm Imp. reisverk

Imp. søyle

11mm Imp. sløyfe/utlekting

Arkstørrelse:

A3

A

Det. 03
TAK / ETASJESKILLER / UTV. VEGG - 2 OG 3 ETG.
PRINSIPPSKISSE

Det. 04
VERANDA / ETASJESKILLER / UTV. VEGG - 2 ETG.
PRINSIPPSKISSE

02.06.2014
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Det. 05 - Vindu/dør
Trollkleiva 27

Tegnet dato:

25.03.2014

Korrigert dato: KontrollTegner:

JT
Prosjektnr.:

14-04

Målestokk:

1:5
Rev.:

Tegningsnr.:

A51-103

20

PRINSIPPSKISSER - EKSEMPELVINDUER
Vindu plasseres jevnt med utside utv. isolasjon.
Eksisterende vindus- og døråpninger justeres for ny utforing/OSB
Foring-belistning-vannbrett må tilpasses dør- og vindustype som velges.

200mm Glava/Isover

100mm reisv./Glava

15mm OSB

200mm Glava/Isover

100mm reisv./Glava

15mm OSB 3

Vindsperre
Limes/klemmes bak utforing

Bunnfyllingslist
Tettelist/fuges

200mm Glava/Isover

100mm reisv./Glava

15mm OSB 3

15mm OSB
festes rundt vindu/døråpning

15mm OSB/utforing
festes rundt vindu/døråpning

INNE UTE

INNE UTE

INNE UTE

Vindsperre
Limes/klemmes bak utforing

Bunnfyllingslist
Tettelist/fuges

Diff. plast
Limes/klemmes til karm

Diff. plast
Limes/klemmes til karm

Diff. plast
Limes/klemmes til karm

Bunnfyllingslist
Tettelist/fuges

SIDE
VINDU

TOPP
VINDU

BUNN
VINDU

15mm OSB
festes rundt vindu/døråpning

Arkstørrelse:

A3

A02.06.2014
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JT
Prosjektnr.:

14-04

Målestokk:
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Rev.:
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98
15

200

E
ks.

650

200
15

98

Tak:
Yttertekking/lekter/sløyfer
Undertak
15mm OSB
Luftesjikt min. 48mm
Vindtetting (diff. åpen)
148mm sperr/Glava kl. 35 (Ny påforing)
Eks. sperr/Glava kl. 35
Diff. plast
nedlekting/plater

INV.

N
y

E
ks.

N
y

Eks. himling:
Uendret oppbygning

E
ks.

Vegg:
Kledning
36x48mm utlekting
11mm sløyfe
200mm Glava/Isover
Vindtetting (diff. åpen)
15mm OSB 3
Eks. reis./Glava kl. 35
Diff. plast
Plate/panel

Beslag/vasshelle

Løs sperreende/gesims
forankres i reisverk luftesjikt

148
198

14
8

19
8

16,0°
34,0°

N
y

E
ks
.

K
visttak

H
ov
ed
ta
k

Haneband

Arkstørrelse:

A3

A

Det. 06
TAK / KVIST / UTV. VEGG - 2 OG 3 ETG.
PRINSIPPSKISSE

Det. 07
MØNE
PRINSIPPSKISSE

29.08.2014

VINDTETTING:
DET MÅ BESØRGES GOD KONTINUERLIG UTV. VINDTETTING. TAPEDE SKJØTER ANBEFALES.

UTV. UTLUFTING:
DET FORUTSETTES GOD UTV. UTLUFTING AV VEGGER/TAK. UTFØRENDE MÅ SELV VELGE
METODEFOR UTLUFTING
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Skjema vindu/dør
Trollkleiva 27

Tegnet dato:

25.03.2014

Korrigert dato: KontrollTegner:

JT
Prosjektnr.:

14-04

Målestokk:

1:50
Rev.:

Tegningsnr.:

A61-101

2 
0
9
0

990

2
 0
9
0

8901 330 1 330 1 330

2
 0
90

700 1 090

1
 0
9
0

1 790

7001 090

1 790

1 
0
9
0

3 990

780

1 
4
0
0

990

89
0

890

70
0

1 
2
9
0

1 
9
9
0

890

80
0

1 
2
9
0

2 
0
9
0

99
0

1 090

 TV-01: 3 stk

D-03: 1 stk

Hovedinngang

D-04: 1 stk

Bod

Sov.

D-02: 1 stk

Stue 2 etg.
Skyvedørsparti

V-02: 2 stk

Sov. 3 etg.

V-03: 1 stk

Sov. 3 etg.

V-04: 1 stk

Åpningsfelt

Bod 1 etg.

V-05: 1 stk

D-01: 1 stk

Sov. 1 etg.
sprosse tilpasses V-01

V-01: 2 stk

Sov. 1 etg.

Kjk. 2 etg.

VINDUER:

DØRER:

TAKVINDUER / SKYLIGHT:

ALLE VINDUER OG DØRER ER TEGNET SETT FRA UTSIDE.
U-VERDI VINDUER OG DØRER SKAL VÆRE SÅ NÆR 0,8 SOM MULIG.

Arkstørrelse:

A3

A02.06.2014
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Skjølberg Energiteknikk 
Austrevigå 24 
4085 Hundvåg 
 
 
 Hundvåg 28.11.2014 
 
 
 
BGM Arkitekter  
Gamle Rygene Kraftstasjon 
Lunde 8, 4885 GRIMSTAD 

 
 
 
 
 
Energianlegg for bolig i rekke - Trollkleiva 27  
 
Forutsetninger: 
Det skal leveres energi til el.-forbruk, romvarme og tappevann til enebolig rekke i Kristiansand.  
Boligen gjennomgår omfattende oppgradering og det totale behovet for tilført energi senkes fra 
24 179 kWh til 11 370 kWh/år.  
 
Boligen vil ha behov for å få tilført 980 kWh/år til romvarme og 4906 kWh/år til tappevann. 
Behov for tilført elektrisk energi til lys og utstyr er på tilsammen 5484 kWh/år.  
 
Energikilder: 
Det er flere mulige energikilder og kombinasjoner av kilder i et slikt prosjekt. For å ende opp 
med den mest økonomisk og beste tekniske løsningen er det imidlertid noen enkle regler som 
gjelder: 
 

 Så få energikilder som mulig - gir lavest investering. 
 Så lave driftskostnader som mulig 
 Så lave vedlikeholdsutgifter som mulig 
 Høyest mulig dekningsgrad 
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Solenergi tilfredsstiller til en viss grad alle disse kriteriene, men sliter naturlig nok med 
dekningsgraden i deler av året. Innstrålingskurven for Kristiansand ser slik ut: 
 

 
 
Det er altså relativt lite innstråling fra sen høst til tidlig vår. Denne perioden må følgelig dekkes 
med andre kilder enn sol.  
 
Trollkleiva 27 ligger ikke optimalt plassert i forhold til montering av solfangere og 
solcellepaneler på tak. Flatene er vendt øst/vest og deler av taket har lav vinkel. Tilgjengelig 
areal på vestflaten er ca 23 m², men dette kan ikke nyttes fullt ut pga. takvinduene. Her  får vi en 
reduksjon i ytelse på ca 16 % i forhold til sydvendt flate. Takflaten mot øst er overkant av 30 m² 
og uten obstruksjoner. Her regner vi en reduksjon i ytelse på 25 % i forhold til sydvent flate. 
 
I det følgende vil det bli gjort vurderinger av forskjellige energikilder. Her i landet vil i praksis 
prisen på energi produsert av alternative/fornybare kilder bli målt opp mot kostnaden for 
tilsvarende energimengde levert i form av elektrisk energi fra el.-nettet. Pr i dag består 
strømprisen av tre deler: variabel kilowttimepris og fast og variabel nettleie. I fjerde kvartal 2013 
var gjennomsnittlig total pris, inkl. Avgifter, 89,3 øre/kWh i følge SSB. Prisen er avhengig av 
magasinfylling, værforhold og det internasjonale kraftmarkedet og vil følgelig endres over tid. 
 
Her er gjennomsnittskostnaden i øre/kWh for elektrisitet til husholdningene kvartalsvis de siste 
10 år: 
 

 
(Kilde SSB) 

På dette grunnlaget gjør vi antagelig ikke mye feil om vi bruker en strømpris på 1 kr/kWh som 
basis for lønnsomhetsanalyser for alternative energikilder.  
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Biobrensel som ved og pellets passer best som hovedkilde i eldre bolighus, uten oppgradert 
vindtetting og isolasjon. Dette fordi energiapparater basert på bioenergi avgir en hel del energi til 
rommet de er installert i, i tillegg til det de gir til vann-varmelageret. I kombinasjon med termiske 
solfangere kan det være en ideell løsning da disse kildene utfyller hverandre sesongmessig. 
Forutsetningen er imidlertid at huseier er komfortabel med fyring og tilhørende aktiviteter. Prisen 
på biobrensel er markedsavhengig og ikke nødvendigvis rimeligere enn elektrisitet over tid. Den 
reelle prisen pr kilowattime er i tillegg til markedsprisen på veden avhengig av ildstedets 
virkningsgrad, fuktprosent, treslag, råteskader osv. Har man tilgang på billig brensel, vil det 
antagelig lønne seg, ellers er det lite å hente økonomisk sammenlignet med el.-kraft. Pga. svært 
lavt forbruk av energi til romoppvarming er det lite aktuelt å installere ved- eller pelletsovn i 
dette prosjektet. Selv en liten vannmantlet ovn vil gi for mye varmetilskudd til rommet storparten 
av året.  
 
Varmepumper kan være en god løsning i strøk med mildt klima der det er mulig å bruke pumper 
av luft/vann-typen, som har en relativt lav investeringskostnad. Installasjon av bergvarmepumpe 
vil neppe være mulig å forsvare økonomisk i lavenergi-/passivhus-sammenheng, men kan være et 
alternativ når energibehovet til oppvarming er høyt nok. I dette prosjektet er romvarmebehovet 
såpass lite at væske/vann er helt utelukket om økonomien er en vesentlig faktor.  
 
Varmegjenvinning med gråvanns-gjenvinner er en rimelig og effektiv måte å hente inn energi på 
men har sine begrensninger der man har bad og kjøkken i sokkel. Det kan fort bli kostbart om 
man må støpe kum under såle. Noen gjenvinnere må dessuten ha tilsyn og periodisk vedlikehold. 
 
Nettkoblede solcelleanlegg er lite utbredt her i landet, men i andre deler av Europa er det ferdig 
utarbeidet regelverk og retningslinjer slik at slike systemer er nærmest hyllevare. Disse 
energianleggene opererer på et helt annet prinsipp en de termiske anleggene da produksjon og 
forbruk kan være tidsmessig helt adskilt. Det er derfor mindre kritisk med tilpasning av størrelser 
i forhold til energibehov. De styrende faktorene er tilgjengelig plass og netteiers retninglinjer for 
tillatt energimengde innmatet på nettet. Best økonomi oppnår man ved å tilpasse størrelsen på 
panelsettet til nettinverter og tillatt maksimal innmating. Generelt kan man si at jo større anlegg 
desto mindre andel av kostnadene knyttes til ikke-produserende faktorer som invertere, kabling, 
monteringsmateriell og arbeid. 
 
Elektrisk varming av rom og tappevann kan være et akseptabelt alternativ i installasjoner der 
energiforbruket er svært lavt, men betinger en tro på at prisen på el.-kraft til forbruker holder seg 
relativt stabilt over tid... Det er forøvrig forskriftskrav knyttet til bruk av fornybar energi i 
nybygg. 
 
I områder der det er lagt fordelingsnett for gass eller fjernvarme kan dette være aktuelt som 
energikilde. Disse kildene vil også være utsatt for markedsdrevne prisvariasjoner over tid. 
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Økonomi 
Den største utfordringen ved lønnsomhetsanalyser på energianlegg er å skape gode modeller for 
utstyrskost for de forskjellige alternativene. Ofte opplever vi at kunden ser helt bort fra kostnader 
til utstyr og installasjon for konvensjonelle el.-drevne anlegg og bare regner med driftskost, mens 
prisen på alternativt anlegg inkluderer alt. For å kunne gjøre en reell sammenligning må vi 
benytte kostnadsdifferansen som basis og ikke hele anleggskosten.  
 
Det samme gjelder til en viss grad også levetiden på komponentene. Det er ikke slik at 
tradisjonelle løsninger lever evig mens bare alternative kilder har en begrenset livslengde. 
 
Største tillatte investering (STI) for et alternativt oppvarmingssystem er gitt av:  

 
B   Gjennomsnittlig årlig inntjening [kr/år]   
a  Annuitetsfaktor [-]  
alt   Alternativt oppvarmingssystem  
ref   Referanse (konkurrerende) oppvarmingssystem, f.eks. helelektrisk oppvarming  
E   Årlige energibruk for oppvarmingssystemene, ”alt” og ”ref” [kWh/år]  
e  Energipris [kr/kWh]  
V   Årlige vedlikeholdskostnader [kr/år]  
r   Realrente [-], inkl. inflasjon, men uten avkastningskrav, risiko eller skattefradrag  
n   Levetid for oppvarmingssystemet [n] 
 
STI angir da differansen mellom investeringen i et konvensjonelt system og et system med 
fornybar energi. Hvis f.eks en vv-bereder koster 10 000 og STI er 40 000 kan hele fornybar-
systemet koste 50 000. Regner du inn ENOVA-tilskudd på 10 000,- kan anlegget koste 60 000,-. 
 
Forutsetningen for nedenstående regnestykker er en gjennomsnittlig energipris på 1 kr/kWh de 
neste 30 år, samt en realrente på 2 % slik snittet har vært siste tiår. 
 
Budsjettpriser: 
Budsjettprisene er å forstå som reltivt runde estimater. De t er ikke mulig å gjøre dette eksakt 
uten å prosjektere anlegget. Det knytter seg også mer usikkerhet til enkelte anleggsløsninger enn 
andre. Varierende grunnforhold kan for eksempel gi store prisutslag på borhullsløsninger for 
væske/vann varmepumper.   
 
CO2-utslipp 
Det kan diskuteres om vi har noen som helst CO2-problematikk knyttet opp mot el-produksjon 
her i landet da brorparten av energien kommer fra vannkraft. Faktum er imidlertid at det forgår 
en utstrakt utveksling av kraft over landegrensene. Vi kjøper kraft i perioder med underskudd og 
eksporterer når det er fullt i magasinene. Mye av den kraften vi kjøper er produsert med fossile 
brennstoff og en del av den rene vannkraften vi eksporterer erstatter fossile kilder. Derfor er det 
absolutt relevant å se på CO2-regnskapet til et energianlegg basert på fornybar energi. Vi har 
regnet en utslipprate på 900 g/kWh for kullkraft og 430 g/kWh for gasskraft. 
 



 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Skjølberg Energiteknikk - Austrevigå 24, 4085 Hundvåg,  
 www.solkraft.no,  e-post: salg@solkraft.no,  Tlf: 51 86 11 56, Faks: 51 86 06 47, Bankkonto: 9713 30 18267, Org. nr.: NO 986855823 MVA 

 

Referanseanlegg: 
Dobbeltmantlet varmtvannsbereder med nødvendig utstyr  
Levetid: 25 år 
Årlig netto energiforbruk til tappevann og varme er 5 886 kWh 

 VV-bereder, OSO EP400 
 Ekspansjonskar  
 Sikkerhetsventil  
 Termostatventil for tappevann 
 Installasjon 

 
Budsjettpris: 30 000,- 
 
Energiforbruk i.l.a. 25 år:  147 150 kWh 
CO2 -uslipp kullkraft:  132 Tonn 
CO2 -uslipp gasskraft:  63 Tonn 
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Luft/vann varmepumpe: 
Levetid: 15-20 år 
Årlig netto energitilskudd er ca 2 616 kWh fra VP med årsvirkningsgrad på 3,0. Varmepumpen 
leverer da netto 44,5 % romvarme og tappevann. Lønnsomheten til en varmepumpeinstallasjon er 
tett  knyttet opp mot levetiden på utstyret, så dette er en kritisk variabel. Levetiden avgjøres av en 
rekke faktorer og vil kunne variere vesentlig fra installasjon til installasjon selv med identisk 
utstyr. Vi har her valgt å angi både minimum og maksimum verdi på antatt levetid. 
 
Varmepumpepakke: 

 Panasonic Aquarea 5 kW Monoblokk 
 Slamutskiller  
 Ekspansjonskar  
 Flexconsoll 
 Avgifter 
 Dobbeltmantlet bereder 
 Montering 

 
 
 
Økonomi: 
 
STI (15år) : 33 610,- 
Budsjettpris(alt) : -76 000,- 
Budsjettpris(ref) :   +30 000,- 
ENOVA-tilskudd(alt) :  0,- 
Avkastning: -12 390,- 
 
CO2-Kull 35 Tonn 
CO2-Gass  17 Tonn 
 
 
STI (20år) : 42 771,- 
Budsjettpris(alt) : -76 000,- 
Budsjettpris(ref) :   +30 000,- 
ENOVA-tilskudd(alt) :  0,- 
Avkastning: -3 229 
  
 
CO2-Kull 47 Tonn 
CO2-Gass  22 Tonn  
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Luft/luft varmepumpe: 
Levetid: 15 år 
Årlig netto energitilskudd er ca 735 kWh fra VP med årsvirkningsgrad på 3,0. Varmepumpen 
leverer da 75 % romvarme. Varmepumpen vil ha en relativt lav årsvirkningsgrad fordi den kun 
kjøres under de aller mest ugunstige forhold. 
 
Varmepumpepakke: 

 Panasonic Etherea NE9PKE 
 Isolert rørpakke 
 Veggbrakett 
 Vegg-gjennomføring  
 Avgifter 
 Montering 

 
 
Økonomi: 
 
STI (15år) : 12 520,- 
Budsjettpris(alt) : -20 000,- 
Budsjettpris(ref) :   1 000,- 
ENOVA-tilskudd(alt) :  0,- 
Avkastning: -6 480,- 
 
CO2-Kull 10 Tonn 
CO2-Gass  5 Tonn 
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Solfangere: 
Levetid: 25 år 
Årlig netto energitilskudd er 3441 kWh fra 6 stk 15-rørs vakuumfangere. De vil da levere i 
underkant av 60% av behovet for romvarme og tappevann. 
 
Solfangerpakke: 

 6 stk 15-rørs vakuumsolfangere 
 1 stk Pumpe/styringsanlegg 
 15 m  Dobbeltløpet ferdig isolerte rør med fittings. 
 11 kg Konsentrert propylenglykol 
  1 Stk Overtempsikring  
 1 Stk Ekspansjonskar 8l 

Montering 
 
Berederpakke: 

 500 liter bereder 
 Solvarmespiral 
 Forvarmespiral 
 Tappevannsspiral 
 Isolasjon 
 3 kW kolbe 
 Sikkerhetsventil 
 50 l ekspansjonskar 
 Montering 

 
 
Økonomi: 
STI: 67 187,- 
Budsjettpris(alt) : -93 750,- 
Budsjettpris(ref) :   +30 000,- 
ENOVA-tilskudd(alt) :  +10 000,- 
Avkastning: 13 437,- 
 
CO2-Kull 77 Tonn 
CO2-Gass  36 Tonn 
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Gråvannsgjenvinner: 
STI:  36 444,- 
Levetid: 30 år 
Årlig netto energitilskudd er 2 942 kWh hvis vi regner en gjenvinningsrate på 40 %. I tester har 
imidlertid Recoh-vert gjenvunnet over 60 % av energien i en optimal installasjon. 
 
Gråvanns-gjenvinner 

 Recoh-vert gjenvinner 
 Montering 

 
Økonomi: 
STI: 43 950,- 
Budsjettpris(alt) : -10 000,- 
Budsjettpris(ref) :   0,- 
ENOVA-tilskudd(alt) :  0,- 
Avkastning: 33 951,- 
 
 
CO2-Kull 79 Tonn 
CO2-Gass  38 Tonn 
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Solcelleanlegg: 
STI: 131 826  
Levetid: 30 år 
Årlig estimert netto energitilskudd er 4 600 kWh fra et sett på 40 m². Vi har her regnet med en 
kostnad for innmating på nett lik kostanden for kjøp av strøm. Dette er det i dag netteier som 
bestemmer og det er grunn til å anta at disse betingelsene vil bli gjenstand for diskusjon og 
fremtidig sentral styring slik det er i andre eurpeiske land. I dette tilfellet er produsert energi 
vesentlig lavere enn forbruk så man kan anta at innmatet produksjon vil bli minimal.  
 
Solcelleanlegg 

 6 kWp monokrystalline solcellepaneler 
 Nettinverter 
 Kabling 
 monteringsmateriell 
 Montering 

 
Økonomi: 
STI: 125 000,- 
Budsjettpris(alt) : -120 000,- 
Budsjettpris(ref) :   0,- 
ENOVA-tilskudd(alt) :  0,- 
Avkastning: 6 826,- 
 
CO2-Kull 124 Tonn 
CO2-Gass  59 Tonn 
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Konklusjon 
 
Ut fra ovenstående vil man kunne konkludere med at det i dette prosjektet vil lønne seg å 
installere energikilder i følgende rekkefølge: 
 
 Avkastning  CO2-reduksjon 
Gråvannsgjenvinner (30 år) 340 %  53/25 Tonn 
Solfangeranlegg (25 år) 14 % 77/36 Tonn  
Solcellepaneler (30 år) 5 % 124/59 Tonn  
Luft/vann VP (20 år) -4,25 % 47/22 Tonn 
Luft/vann VP (15 år) -16 % 35/16 Tonn  
Luft/luft VP (15 år) -20 % 10/5 Tonn 
  
Ved/pelletsfyring kommer dårligere ut økonomisk enn el.-kraft om man kjøper brensel til 
markedspris. Ønsker man likevel å ha mulighet til å fyre i peis eller ovn bør det vurderes å 
installere vannmantlet utstyr da dette gir vesentlig mindre energi direkte til romvarme og et 
vesentlig tilskudd til tappvannsvarming. 
 
Det optimale anlegget mht dekningsgrad, avkstning og redusert CO2-utslipp vil i dette tilfellet 
bestå av en gråvannsgjenvinner og et solfangeranlegg. Luft/vann varmepumpe kan installeres i 
tillegg om man ønsker å redusere kjøpt kraft til et minimum. Som del av en slik pakke vil 
imidlertid både solfangere og varmepumpe bli vesentlig mindre lønnsomme enn som eneste 
energikilde da de vil overlappe hverandre og ikke produsere maksimalt hver for seg. 
Investeringen blir forøvrig også noe lavere enn summen enkeltdelene da solfangere og VP vil 
kunne ha felles bereder. 
 
Gulvvarme og evt. viftekonvektorer er komfort-apparater og kan ikke regnes som del av 
fornybar-pakken. Alternativene er elektrisk varmekabel og panelovner. Varmekabler har 
tilnærmet samme kostnad som vannbåren varme i gulv mens panelovner vil være noe billigere 
enn viftekonvektorer. 
 
 
 
Priser er å forstå inkl. MVA, men eks. frakt. Brorparten av utstyr for produksjon av fornybar 
energi blir framstilt i utlandet. Det er derfor viktig å merke seg at priser og dermed også kalkyler 
blir påvirket av svingninger i valutakurser og råvarepriser. 
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