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Innledning

Om Betongelementforeningen

Betongelementforeningen (BEF) ble etablert i 1973 og har røtter tilbake til rundt 1930 da de 

første sementvarefabrikkene organiserte seg i egen bransjeforening. I dag organiseres nesten 

alle betongelementprodusentene og svært mange montasjeentreprenører i BEF1. 

BEF er samlokalisert med Byggenærings Landsforening 2 og øvrige bransjeforeninger i 

Næringslivets Hus3  Dette har over mange år bidratt til rasjonell drift og samordnet innsats over 

viktige parametere som næringspolitikk, økonomi, miljø, samfunnsansvar og utdanning. BEF 

samarbeider og med Rådgivende ingeniørers forening, foreningen Arkitektbedriftene og Norsk 

Betongforening og FABEKO – Norsk Fabrikkbetongforening i konkrete prosjekter. 

BEFs oppdrag fra medlemsbedriftene

BEF skal ivareta medlemsbedriftenes felles interesse i bransje- og næringspolitiske spørsmål, 

herunder fremme et positivt syn på betong og bygging med betongelementer. Videre styrke 

medlemmenes konkurransekraft og rammebetingelser som bidrag til å utvikle bedriftenes 

marked og lønnsomhet. Foreningen skal og støtte forskning og utvikling, utvikle faglitteratur og 

gi medlemsbedriftene bistand i form av etterutdanning, dette skal og bidra til å sikre rekruttering 

og fremme bransjen som en attraktiv karrierearena for fagpersonell på alle nivå. Foreningen skal 

også bidra til kompetanseutvikling for å nå bransjens mål om høyest mulig sikkerhet i alle faser 

av verdiskapingen, fra prosjektutvikling til gjennomføring.

																																																							
1 http://betongelement.no/om-oss/medlemmer/medlemsbedrifter.aspx og	http://betongelement.no/om-
oss/medlemmer/montasjebedrifter.aspx

2www.bnl.no

3 http://www.nho.no/
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Satsingsområder

På kort og mellomlang sikt har BEF tre definerte satsingsområder;

1. Standardisering, konstruksjons-, og montasjeteknikk. 

2. Miljø og HMS

3. Rekruttering og utdanning  

Innenfor alle områdene har foreningen etablert konkrete resultatmål, i en litt bredere forståelse 

av punkt 2 (miljø) har man definert noen aktivitetsmål i tillegg. Resultatmålene går typisk på 

oppgaver som betongelementboken (på web og som papir), sponsing av lærebøker og bidrag til 

tilrettelegging av undervisning på universitets, høgskole og VG nivå. Videre har foreningen

aktiviteter over miljø og bærekrafts parametere i samarbeid med FABEKO og Norsk 

Betongforening. Aktivitetsmålene kan typisk gå på synlighet i media, lobby ovenfor 

arbeidstagerorganisasjoner og "policymakers" som Utdanningsdirektoratet.    Dette illustrerer at 

Betongelementforeningen har tradisjon for å ta et bredt bransjeansvar, selv om dette skaper 

økonomiske forpliktelser for foreningen gir de aller fleste aktivitetene konkret merverdi for 

medlemsbedriftene. 

Bakgrunn for passivhusprosjektet

Markedsvurdering

Mange private boligbyggere som ønsker eget hus i noe annet enn tradisjonelle materialer må i 

stor grad styre byggeprosessen selv dersom de ønsker en bolig av betong eller betongelementer, 

de fleste som skal gjøre en av sine kanskje største investeringer vil sannsynligvis velge det de 

oppfatter som trygge løsninger. Vi antar (uten å ha forskningsbasrt kunnskap) at de viktigste 

faktorene som avgjør valget (bortsett fra pris) er (1) mange valgmuligheter blant såkalt 

nøkkelferdige boliger og (2) leverandørens varemerke, renomme og "institusjonell" posisjon i 

markedet. Forbrukerne vil oftere velge leverandører som leverer et nøkkelferdig produkt enn 

delleveranser fra flere leverndører. I Norge materialiserer dette seg vanligvis i å velge 

ferdighusprodusentene som nesten utelukkende tilbyr boliger i trekonstruksjoner eller i noen 

grad hybride løsninger med betongblokk (Leca) og trekonstruksjoner.  Det finnes noen få 
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leverandører av murverkshus, men disse har en svært liten markedsandel. Når det gjelder boliger 

basert på betongelementer fantes det ingen leverandører da vi satt i gang fase 1 av T-box, to år 

etter finnes det i alle fall en norsk leverandør4 og en svensk leverandør5 som har levert noen 

boliger til Norge. Vi har og registrert at flere av bedriftene6 som engasjerte seg i T-box fase 1 har 

levert en rekke eneboliger i betongelementer. Vi vet ikke med sikkerhet at T-box har betydd noe 

for boligbyggerne, men vi vet med sikkerhet at noen potensielle boligbyggere som har kontaktet 

BEF med spørsmål om T-box har valgt variasjoner over T-box eller en helt annen geometri som er 

mer tilpasset deres behov og tomteforholdene.

Markedspotensial

Ca 95% av alle eneboliger som føres opp har hovedbæringsmateriale av trekonstruksjoner, av 

disse er ca 60% typehus (fra ferdighuskjedene), 20% er tradisjonelt plassbygde trehus (unik 

utforming) og ca 20% er prefabrikerte trehus (modulhus med varierende ferdigjøringsgrad)7 Se 

tabeller nedenfor som illustrerer markedsandelene for eneboliger.

Figur 1 Viser markedsandelen for hovedbæring i yttervegg for småhus i Norge (Prognosesenteret)

																																																							
4 Boviaoss	AS	www.boviaoss.no
5 Finja	AB	www.finja.se
6 Se	liste	over	bedrifter	http://tbox.no/p_lev.html
7 Intervju	med	Boligprodusentenes	forening,	aug	2012
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Figur 2 viser markedsandelene for innervegg i småhus i Norge (Prognosesenteret)

Markedsandelene for tre, stål, betong og andre materialer er ikke så markant i de øvrige 

nordiske landene, selv om trekonstruksjoner også er ganske dominerende i Sverige og Finland. 

Ferdighusskjedene har fordel av gode og innarbeidede merkevarer, et profesjonelt salgs og 

markedsføringsapparat som er svært kundeorientert, de fleste kjedene har et landsdekkende

nett av forhandlere som vedlikeholder en allerede dominerende markedsandel. Når det gjelder 

typehus av betongelementer, eller boliger der betongelementer utgjør en vesentlig del av 

konstruksjonen så finnes det i hovedsak ingen kjeder som selger eller forsøker å selge dette inn 

(med et tidligere nevnt unntak). Det er derfor rimelig å mene at det finnes liten eller ingen 

tradisjon for å bygge eneboliger i betongelementer, i tillegg til at det er et svakt eller ikke 

eksisterende markedsføringsapparat for dette. Vi vet og at forbrukerne i hovedsak oppfatter mur 

og betong som dyre materialer, og at boliger i tunge materialer er dyrere og mer komplekse enn 

tilsvarende boliger i trekonstruksjoner. 

I sum kan vi si at drøftingen over peker på et mulighetsrom og en utfordring; mulighetsrommet

ligger i det at markedsandelen er forsvinnende liten, dermed er potensialet stort for de som vil 
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satse i dette markedet. Utfordringen ligger dels i at bransjen mangler kompetanse på å 

markedsføre boliger i betongelementer, mangler erfaring fra salg av nøkkelferdige boliger i 

tillegg til utfordringen den generelle oppfatningen av at boliger i tunge materialer er dyre. 

Industrialisert boligproduksjon er miljø-, og produktivitetsfremmende 

Industrialisert boligproduksjon

I den moderne byggenæringen ser man to klare utviklingslinjer; den industrialiserte 

byggeprosess og den mer tradisjonelle. Modulbasert og systembasert bygging med høy grad av 

standardisering av arbeidsoperasjoner og omfattende bruk av prefabrikkerte bygningselementer 

bidrar til kort byggetid, forenklet byggeprosess og gjør det enklere å oppnå effektiv samhandling 

mellom ulike aktører i næringen. Modul og elementbaserte byggesystemer innebærer store 

muligheter for effektivisering og forbedret kvalitet i verdiskapingskjeden, men samtidig store 

utfordringer for forskning og for aktørene i næringen (Ørstavik et. al 2003). Fremgang på dette 

området stiller ikke minst store krav til næringen når det gjelder evnen til å gå i retning av 

flerfaglighet og integrering av ulike typer fagbaserte tjenester. 

Miljøeffekter

Utvikling av bedre samhandlingskompetanse som følge av en mer industrialisert bygging fører til 

reduksjon av byggavfall (Holthe, 2006), det er grunn til å anta at øket samhandling på byggeplass 

vil føre til ytterligere reduksjon av avfallsmengden som genereres. I ”Miljøhandlingsplanen for 

bolig- og byggsektoren 2005-2008” utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet er 

arbeidsmålene at ”avfallsmengden pr. kvm nybygg i 2010 skal reduseres sammenholdt med 

nivået i 2005” og at det å ”fremme bruk av prefabrikkerte løsninger” skal være et av tiltakene for 

å følge opp dette målet
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Industriell boligproduksjon er i vekst

Helt siden de første betongelementbyggene kom opp på 50 tallet har det industrielle konseptet i 

byggenæringen vært i kontinuerlig vekst, med et par tilbakeslag forårsaket av eksterne 

makroøkonomiske faktorer som den generelle resesjonen på slutten av 80 tallet og begynnelsen 

av 2000 tallet.  Betongelementforeningens egen løpende statistikk viser en samlet 

betongelementproduksjon på 1 350 000 tonn i 2008, dette omfatter produksjonen innenlands8. 

Dette er en økning fra ca 550 000 tonn i 1977, man ser en klar utvikling som går i retning av øket 

bruk av prefabrikkerte byggesystemer.  Samtidig som det samlede volumet  i byggenæringen har 

øket har byggesystemer basert på prefabrikasjon ekspandert enda mer, dette gjelder både for 

stål, tre og betongelementbaserte systemer. Det finnes flere gode eksepler på at denne 

evolusjonen fortsetter, blant annet har SKANSKA AS bygget opp en egen husfabrikk som 

prefabrikkerer elementer for bolig9  Betongelementer ble i 1999 brukt i ca 30 % av etasjeskiller 

(over grunn), i 2008 var denne andelen på ca 40 % og kan tjene som illustrasjon på hvor raskt 

byggenæringen går over fra tradisjonell bygging til en mer industrialisert prosess med økende 

grad av prefabrikasjon.  

Boligkonseptet T-Box fase 1 

I 2009 – 2010 utviklet Betongelementforeningen  den første versjonen av T-Box, Rambøll AS10

(Sandnes) bidro med den arkitektoniske utformingen,  Multiconsult AS11 sto for den tekniske 

detaljeringen. Fra betongelementindustrien bidro AS Betong12 og Block Berge Bygg AS13 i tillegg 

til BEF. Boligkonseptet ble presentert under utstillingen Bygg Reis deg i september 2009 og vakte 

en viss interesse særlig blant profesjonelle utbyggere/eiendomsutviklere. Boligkonseptet ble 

omtalt i en del fagtidsskrifter i tillegg til at enkelte medlemsbedrifter har drevet lokal 

markedsføring. 

																																																							
8 Omfatter	BEFs	medlemsbedrifter	som	produserer	i	Norge
9 http://www.skanska.no/no/Om-Skanska/Husfabrikken/
10 RAMBØLL	AS	v/	Odd	M	Vatne
11Multiconsult	AS	V/	Sven	K	Goa
12 AS	Betong	V/	Randi	Egeland
13 Block	Berge	Bygg	AS	v/	Jan	Arve	Johansen
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Markedsføring 

Foreningen etablerte websiden www.tbox.no der målet var å etablere en informasjonskanal for 

privatmarkedet mer enn profesjonelle utbyggere, formålet med dette er å vekke en bevissthet 

om at man kan velge andre og mer utradisjonelle løsninger enn det de dominerende 

typehuskjedene tilbyr i markedet. I sum er dette likevel relativt lite markedsføring ovenfor det 

som kan representere markedspotensialet for boligkonseptet, etter 2010 har BEF presentert T-

box i flere sammenhenger, i tillegg her flere av medlemsbedriftene drevet aktiv markedsføring av 

boligkonseptet i varierende grad. Prosjektgruppen satte seg som mål at det skulle føres opp 5-10 

boliger av T-box typen, i 2012 var det allerede ført opp 5 bygg i tillegg til at vi har sett en stor 

økning i interessen for eneboliger i betongelementer. Det første bygget ble ført opp av Egersund 

Betongteknikk AS, og var ferdig høsten 2010.

Frihetsgrader i romprogram

Boligen T-box leveres i tre varianter for flat tomt og skrå tomt med inngang fra første etasje eller 

kjellerplan med innbygd garasje. Huset har et bebygd areal på 112,6 kvm og BRA på 232,5 kvm. 

Bruksarealet for hver av de to laveste etasjene er ca 93 kvm mens halvparten av arealet i 

toppetasjen er takterrasse. Garasjen er innbygd i inngangsetasjen, men kan tas ut av 

bygningskroppen dersom man ønsker å benytte arealet til andre formål. Ytterveggene som og er 

byggets bærende konstruksjon og klimaskall føres opp i Sandwichelementer som betyr tre lag 

med henholdsvis betong, isolasjon og betong. I etasjeskiller er det benytter hulldekker, dette 

innebærer at kunden får et bygg uten innvendige bærevegger og dermed full frihet med tanke på 

romprogram og endringer senere i byggets levetid etter hvert som beboernes behov endrer seg. 

Tbox kan føres opp på tomter som er 14 meter bred, som frittstående villa er minimum 

tomtebredde 23,5 meter.
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T-Box fase 1 – erfaringer

T-box har vært i markedet i tre år, BEF har tatt ansvar for 

overordnet markedsføring i form av redaksjonelt materiell 

og å være til stede på større utstillinger. Bedriftene som blir 

profilert på www.tbox.no forpliktet seg til å bidra til at 

kunder som ønsket det skulle få tilbud om nøkkelferdig bolig, 

denne ambisjonen viste seg å være vel optimistisk siden et 

fåtall av betongelementprodusentene hadde (1) erfaring fra 

å være totalentreprenør og (2) egentlig ønsket å ta ansvaret for leveransen av en komplett og 

nøkkelferdig bolig. Likevel fikk (mulige) private utbyggere som ba om tilbud på komplett bygg 

det, ved at de ble satt i kontakt med foretak som kunne ta hele entreprisen slik at 

betongelementleverandøren kom i en UE/TUE rolle. Den andre utfordringen vi møtte var at 

(ny)funksjonalistiske eneboliger har sitt markedspotensial i semiurbane/urbane strøk, ikke i mer 

rurale områder. Blant mange årsaker til dette finner vi to overordnede faktorer, der den viktigste 

er at boligproduksjonen (uavhengig av om det er blokk, rekke, klynge eller enebolig) øker mer i 

urbane strøk enn på landsbygda. Den andre faktoren er at boligbyggere er skillelinjen 

tradisjonalisme – modernisme i bygningsestetikk, der den urbane boligbyggeren er mer på høyre 

side av skillelinjen enn utbyggere på landsbygda. De fleste områder som er regulert til 

punktbebyggelse i urbane/semiurbane områder har tomtebredder på +/- 12 – 12,5 meter, siden 

den absolutt minste tomtebredden for T-box er 14 meter ble dette en begrensning. Videre så vi 

og at mange boligbyggere opplevde et BRA på 233 kvm som ganske stort, selv om 

forhåndskalkylene for T-box (2009) var nede i 15 500,-  til 17500,- pr kvm (komplett slik 

romprogrammet på tbox.no viser) følte nok en del potensielle kjøpere at det ble for voldsomt.  

Disse to viktige faktorene ble viktige inngangsverdier for T-box fase 2. 

Fra	BEFs	utstilling	under	Bygg	reis	deg	2011
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Ressursbruk i utviklingen av Tbox – fase 1

Betongelementforeningen brukte i 2009 ca Kr 850 000,-  til arkitektonisk utforming og tekniske 

beregninger for Tbox.  I tillegg kommer verdien av egeninnsatsen fra medlemsbedriftene AS 

Betong og Block Berge Bygg AS i tillegg til egeninnsatsen fra Rambøll AS (arkitektonisk utforming) 

og Multiconsult AS (industriell optimalisering)  

T-Box fase 2 – utvikling til passivhus

Målet med utviklingsarbeidet

Foreningen ønsker å videreutvikle Tbox i en passivhusretning, og på den måten vise at det er 

mulig å produsere boliger med lavt energiforbruk samtidig som man ivaretar hensynet til lave 

byggekostnader ved at man utnytter potensialet som ligger i optimal industriell produksjon av 

bygningsdelene. Konkret vil dette utviklingsarbeidet gå på delprosjekter som;

1. Prøve ut optimale isolasjonsmaterialer i sandwichkonstruksjoner (veggelementer)
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2. Utvikle gode knutepunkter i konstruksjonen slik at virkningen av kuldebroer 

minimaliseres

3. Optimalisere bruken av varmelagringskapasiteten betongen har14 i forhold til stabilt 

inneklima og på den måten å bidra til å minimalisere behovet for tilført energi til 

oppvarming/kjøling av bygget. 

4. Optimalisere ventilasjonsløsninger slik at men utnytter betongelementbyggets 

egenskaper ift tetthet, minimale vedlikeholdsbehov med mer. 

5. Finne gode løsninger i forhold til dører, vinduer og andre utsparinger som kan bidra til å 

oppnå akseptable energi og branntekniske egenskaper. 

6. Optimalisere romprogrammet slik at man får en god energiflyt i bygget (mht energi til 

oppvarming/kjøling) 

Invitert skissekonkurranse for T-Box fase 2

Basert på erfaringene fra T-box fase 1 inviterte vi de to arkitektbedriftene MMW 15 og Rambøll 

AS Stavanger16 (vår samarbeidspartner fra T-Box fase 1) til å levere et honorert forslag til 

boligkonsept, der den grunnleggende ideen er at boligen vi utvikler skal;

1. Kjøpes av husholdning med samlet inntekt mellom 650' og 1000' 

a. Herunder følge Husbankens veileder til grunnlån: HB 7.B.14 - juli 2011 Kunne huse 

en husholdning på to voksne og to barn

2. Kunne føres opp i rekke, klynge eller som frittstående bolig. 

3. Kunne plasseres på smale (semiurbane) tomter ned mot 12 meter.

4. Ivareta ideen om maksimal fleksibilitet mht romprogram, helt konkret betyr det ingen 

innvendig bærende vegger. 

5. Ha færrest mulig grunnformer (geometri/enheter) der vi standardiserer elementenes mål 

slik at vi optimaliserer produksjonen og logistikk på byggeplass. 

																																																							
14 http://www.betongelement.no/uploadedFiles/Bibliotek/29%20mai%20Termisk%20web.pdf
15 http://mmw.no/

16 http://www.ramboll.no/contact/kontorer/stavanger
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6. Skal møte kravene til passivhusstandard.

Samarbeidspartner i utviklingsarbeidet

Rambøll Stavanger og MMW levere sine ideskisser i Q1 2012, begge skissene hadde gode 

kvaliteter men etter en gjennomgang fant man at Rambølls forslag hadde en bedre mulighet til 

både å utnytte det industrielle konseptet og funksjonskravene for passivhus. I tillegg til dette ble 

det vurdert som en fordel at Rambøll AS har alle aktuelle fag i egen organisasjon. Ved å velge 

Rambøll AS som samarbeidspartner er det ikke nødvendig å kjøpe inn tjenester fra eksempelvis 

SINTEF på simulering av klimatisering av boligen ved å utnytte den termiske massen. 

Etter en nærmere dialog med Rambøll AS ble vi enige om å utvide kravspesifikasjonen til også å 

omfatte;

 Boligen skal kunne plasseres inn på tomter som er så smale som mulig, maksimalt 12 

meter

 Skal har maksimal fleksibilitet mht romprogram, samtidig som det skal arbeides med 

færrest mulig grunnelemeter. Disse skal utformes slik at de er produksjonsoptimale 

samtidig som de ikke skal fremstå som for "industrielle" og strenge når de settes sammen 

til en bolig. Elementene må og planlegges slik at transport og montasje ikke blir fordyret 

av størrelser/vekter på bygningsdelene. Komponentene og materialvalgene må og være 

slik at elementene kan produseres ved alle fabrikkene som i dag produserer 

veggelementer uten at de må investere i nytt produksjonsutstyr eller må innarbeide nye 

kompliserte produksjonsrutiner.

 T-box passivhus skal settes sammen av materialer som er i markedet i dag, dette 

innebærer at ledetid fra bestilling av materialer til de er på fabrikken ikke må være for 

lang samtidig som det må være rimelig sikkert at underleverandør har evne til å levere.

 1 etasje (grunnplanet) skal være universelt utformet etter NS 11001 "Universell utforming 

av byggverk – Del 2: Boliger"

 Geometrien bygges opp etter moduler basert på et aksesystem på 3200 mm.
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 Boligen skal ha så lite korridorer og gangareal som mulig.

 Kan leveres med carport eller (kald) garasje i tilknytning til bygget

 Boligen skal ha en teknisk kjerne med færrest mulig føringer mellom kjøkken, teknisk rom 

og våtrom. Videre skal det være kortest mulig og rettest mulige føringer for varme og 

ventilasjon

 Etasjeskille skal utføres med hulldekke eller med plattendekke

 Himlinger skal være eksponerte slik at men kan utnytte den termiske kapasiteten i 

dekkeelementene til klimatisering av bygget

Prosjektstyring

Ledelse og fremdrift

Prosjektet ble ledet av John-Erik Reiersen (BEF) og Randi S Egeland (fra AS betong, senere Hå 

Betongelementer AS og Hårr Betongelementer AS) 

Ressurspersoner 

Fra betongelementbransjen; John-Erik Reiersen og Randi S Egeland, samt ressurspersoner i 

enkeltsaker fra AS Betong og Block Berge Bygg AS.

På konstruksjonsteknikk og produksjonstegninger; Svein Kristian Goa og Håvard Vårvik  fra 

Prefabdesing AS 

På arkitektur, energi, termisk masse, el og VVS har Arve Hov vært prosjektleder, Odd Magne 

Vatne og Jonas Thor-Roalsø på Arkitektur, øvrige fag ble ivaretatt av Amund Ona Gjul, Lill Tove 

Kristensen, Mailin Godfrey og Tore Wiik. Alle fra Rambøll AS. I tillegg har vi kjøpt tjenester fra Dr 

Ing Rasmus Høseggen, Evotek AS, på spesialfeltet termisk masse. 

Prosjektplan

Foreningen fikk støtte fra Husbanken til å videreutvikle Tbox i en passivhusretning, samtidig som 

vi bruker boligkonseptet som katalysator for kunnskapsformidling. På denne måten vil 

foreningen vise at det er mulig å produsere boliger med lavt energiforbruk samtidig som man 
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ivaretar hensynet til lave byggekostnader ved at man utnytter potensialet som ligger i industriell 

produksjon av bygningsdelene. Det videre arbeidet ble delt inn i tre delprosjekter slik;

Delprosjekt 1 - Tett bygg 

Gjennomføre tetthetsmålinger av to referansebygg som er ført opp/er i oppføringsfase 

(Egersund og Fredrikstad) uten at det er iverksatt særskilte tiltak i byggefasen for å oppnå 

tetthetskravene i TEK. I denne delen av prosjektet avdekkes eventuelle typiske årsaker til 

manglende tetthet. 

Delprosjektet oppsummeres i et brukerseminar der man har fokus på erfaringene fra 

tetthetsmålingene og særskilte tiltak som gir gevinster i byggefasen. Målet med denne 

kunnskapsformidlingen er å illustrere viktigheten av tett bygningskropp/klimaskall ved oppføring 

av bygg med passivstandard. Målgruppen er ingeniører, konstruktører, prosjektledere og 

montasjeledere i prefabbransjen. Delprosjektet vil gi gevinst i prosjekterings og utførelsesfasen 

for Tbox passivstandard. Gjennomføres i høstsemesteret 2011, med seminar i januar 2011 

(Betongelementforeningens medlemsmøte).

Delprosjekt 2  - utvalgte detaljer og termiske egenskaper

Utvikle gode konstruksjonsdetaljer slik at virkningen av kuldebroer minimaliseres. Dersom 

delprosjektet gir rom for det vil man og studere knutepunktsløsninger (overgang 

dekke/klimaskall og tak/klimaskall). Resultatene fra disse målingene vil bli vurdert av teknisk 

konsulent (SINTEF-BYGGFORSK, Multiconsult AS eller andre) med særlig kompetanse på 

detaljering av typiske kritiske punkter i forbindelse med vinduer/dører der kuldebroer kan 

oppstå. 

Erfaringene fra delprosjektet oppsummeres i et formidlingsseminar der målet er å identifisere de 

viktigste punktene som gir gevinst i forhold til innsatsen ved detaljering av dører/vinduer. Målet 

med dette er å skape særlig fokus på de parameterne som gir mest effekt i forhold til 

investering/innsats for de som prosjekterer/detaljerer Tbox passivstandard.   Delprosjektet 
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gjennomføres i høstsemesteret 2011, med seminar i januar 2012 (Betongelementforeningens 

medlemsmøte)

Delprosjekt 3 - Termisk masse17

Forskning på bygningers energibehov viser at man kan utnytte betongens varmemagasinerende 

evne under alle klimatiske forhold. Dersom man tar hensyn til potensialet i de tunge 

byggematerialenes varmelagringsevne og termiske treghet kan man oppnå inntil 15 % redusert 

energibehov til oppvarming og kjøling. På tider av døgnet med høy aktivitet i bygget kan 

overskuddsvarme fra personer, lys og teknisk utstyr lagres i betongen og frigis når temperaturen 

i rommet synker. God styring av oppvarming, ventilasjon, solavskjerming og nattkjøling er 

avgjørende for at effekten av betongens termiske egenskaper skal redusere energibehovet. I 

siste revisjon av Teknisk forskrift til Plan og bygningsloven (TEK) fokuserer man på tiltak for å 

begrense energibruk til kjøling i tillegg til de tiltakene man har videreført fra tidligere TEK (før 

2007). Energitiltaksmodellen i ny TEK tillater ikke bruk av lokal mekanisk kjøling. Bakgrunnen for 

dette kravet er det høye og stadig økende bruk av energi til kjøling (særlig) av kontorbygg med 

lokal mekanisk kjøling. Undersøkelser viser at total energibruk kan være 6–27 % høyere enn i 

kontorbygg uten mekanisk kjøling. Denne store andelen kan ikke forklares med kjølebehovet 

alene. Grunnen til dette kan være at dersom man har kjøling, så brukes det – uavhengig om det 

virkelig er behov for det eller ikke. Brukerne av bygg med installert kjøling forventer at det skal 

være 22 grader i bygget uansett årstid og utetemperatur.

Delprosjektet	tar	sikte	på	å	kartlegge	kapasitetene	som	ligger	i	Tbox,	og	hvilke	tiltak	som	kan	

iverksettes	bygningsteknisk	for	å	optimalisere	bruken	av	den	termiske	massen.	Helt	konkret	

går	det	på	å	avdekke	hvor	mye	av	massen	det	er	praktisk	mulig	å	utnytte,	og	hvordan	bygget	

kan klimatiseres	 samtidig	 som	 brukere opplever	 bygget som	 komfortabelt	 selv	 om man	

tillater	noe	temperaturvariasjon	over	døgnet.	

																																																							
17 http://www.betongelement.no/uploadedFiles/Bibliotek/29%20mai%20Termisk%20web.pdf
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Som	del	av	dette	delprosjektet	samarbeider	foreningen	med	BetonMarketing	Deutschland	og	

Rakennusteollisuus	RT	ry	(Confederation	of	Finnish	Construction	Industries	RT)	som	er	våre	

søsterorganisasjoner	 i	 hhv	 Tyskland	 og	 Finland	 om	 oversettelse	 og	 tilrettelegging av	 en	

publikasjon	som	diskuterer	termisk masse	utnyttet	i	betongelementbygg.	Denne	presenterer	

”beste praksis”	 i	 disse	 to	 landene	 for	 et	 utvalg	 referansebygg,	 vi	 vil	 komplettere	

publikasjonen	med	et	utvalg	norske	referansebygg.	

Publikasjonen	vil	bli	distribuert	 til	de	 største	arkitektvirksomhetene,	 større	byggherrer	og	

næringsorganisasjoner	som	kan	tenkes	å	ha	et	informasjonsbehov	på	området	i	tillegg	til	at	

publikasjonen	distribueres	internt	blant	egne	medlemsbedrifter.	

Resultatmål

Delprosjekt 1 - Tett bygg

Delprosjektet	ble	gjennomført	dels	ved	at	det	var	en	integrert	del	av	T-box	

passivhusutviklingen,	der	prosjekteringsgruppen	hadde	særlig	fokus	på	løsninger	som	var	

enkle	og	med	produkter	som	både	var	kostnadseffektive	og	som	samtidig	gir	et	lavest	mulig	

bidrag	til	det	totale	energikonsumet	i	boligen.	Se	mappene (I	DropBox);

 Masseliste elektro

 Masseliste VVS

 Presentasjoner (fra formidlingsseminaret)

 Tegninger

Det	ble	også	gjennomført	tetthetsmålinger	i	to	av	T-box (TEK	10	versjonen)	boligbyggene	

som	er	oppført,	den	ene	målingen	(Stokkelandsmarka,	Rogaland)	måtte	forkastes	da	bygget	

ikke	var	tilstrekkelig	ferdigstilt.	De	to	øvrige	målingene	ble	gjennomført	på	et	bygg	i	

Fredrikstad	på	to	tidspunkter,	en	måling	rett	etter	at	bygget	var	ferdigstilt	og	en	etter	et		års	

drift.	Målingene	viste	en	forbedring	mellom	de	to	tidspunktene,	der	den	siste	viste	et	måltall	

på	0,7	(kravet	til	enebolig	etter	TEK	10	er	2,5.	Kravet	til	passivhusstandard	er	0,6).	

Konklusjonen	fra	målingene	er	at	tetthet	ikke	vil	være	en	vesentlig	utfordring	i	

passivhusversjonen	av	T-Box,	hvilket	innebærer	at	tetthetskravet	ikke	vil	være	

kostnadsdrivende	for	passivhuset.	I	samråd	med	bygningsfysikerne	ble	det	besluttet	å	

droppe	de	termiske	målingene	siden disse	ikke	vil	ha	særlig	overføringsverdi	for	
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prosjekteringsgruppen	i	arbeidet	med	T-box	passivhusversjonen.	Resultatene	fra	dette	

arbeidet	ble	formidlet	til	bransjen	i	et	seminar	den	25	januar	2012,	der	170	deltagere	

(konstruksjonssjefer,	konstruktører	i tillegg	til	en	rekke	personer	i	marked	og	salg	fra	ca	45	

medlemsbedrifter	deltok.	

Delprosjekt 2  - utvalgte detaljer og termiske egenskaper

Delprosjektet	fokuserte	på	tre	hovedområder	der	de	største	utfordringene	lå;

1. Utvendige hjørner (geometriske kuldebroer)

2. Overgang fundament-vegg-gulv i plan 1

3. Vindusdetaljering 

De	geometriske	kudebroene	ble	først	forsøkt	løst	ved	å	

øke	tykkelsen	på	den	termiske	isolasjonen	frem	mot	

hjørnet,	problemet	med	dette	var	tredelt	(1)	Den	var	

ikke	produksjonsoptimal	(2)	den	var	ømfintlig	for	skader	

i	transport	og	montasjefase	og	(3)	den	ville	gi	en	

dårligere	nedføring	av	krefter	i	bygget	i	tillegg	til	at	

løsningen	bryter	med	prinsippet	om	enkelhet,	se	figur.	

Disse tre faktorene ble drøftet i formidlingsseminaret, prosjekteringsgruppen besluttet derfor å 

revurdere løsningen. Løsningen som nå foreligger består i at man velger et isolasjonsmateriale 

fra Vartdal Plast AS (Cooltherm, se mappen Isolasjonsmaterialer i DropBox) med så bra ytelse at 

man kan velge en tradisjonell hjørneløsning og ha omtrent samme isolasjonstykkelse i veggfeltet. 

Overgang vegg-dekke-fundament er løst med fortanning, se PPTen "passivbox Presentasjon RIB"  

i mappen Presentasjoner i DropBox
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Delprosjekt 3 - Termisk masse

Publikasjonene	"Energieffektive	

Betongelementbygg"	er	ferdig	produsert	og	

kommer	fra	forlegger	i	løpet	av	uke	42,	den	

legges	samtidig	inn	i	DropBox,	manuskriptet	

ligger	der	allerede.	Publikasjonen	vil	bli	

distribuert til	alle	medlemmer	av	

bransjeforeningen Arkitektbedriftene,	

Rådgivende	Ingeniørers	forening	(bygg)	og	

medlemmene	av	Norsk	Betongforening	

(TEKNA)	i	tillegg	til	BEFs	medlemsbedrifter.	

Det	gjennomføres	og	et	formidlingsseminar	

den	17	oktober	i	forbindelse	med	Bygg	Reis	

deg	2013	(Lillestrøm)

Prosjekteringsgruppen	for	T-box	passivhus	her	gjennomført	en	simulering	av	to	bygg	med	

samme	geometri,	der	det	ene	er	utført	med	lette	byggematerialer	og	det	andre	i	

betongelementer	i	klimaskallet	(SW	elementer	i	yttervegger	og	HD	elementer	i	etasjeskille	

og tak)	som	viser	klare	effekter	i	klimatisering	av	bygget.	På	en	varm	sommerdag	vil	den	

maksimale	romtemperaturen	bli	33,5	grader	med	en	variasjon	over	døgnet	på	hele	7,5	

gradre	dersom	det	samme	bygget	utføres	i	lette	materialer.	Uten	mekanisk	kjøling	eller

andre	tiltak	vil	en	maksimaltemperatur	på	33,5	grader	oppleves	som	ubehagelig	for	

beboerne.	I	betongelementbygget	vil	den	maksimale	temperaturen	bli	27,5	grader	på	en	

varm	sommerdag	(max	utetemperatur	på	26,5	grader)	med	en	variasjon	over	døgnet	på	2,5	

grader.	Temperaturen	er	fremdeles	høy	over	en	relativt	kort	periode,	men	er	ikke	

uakseptabel	høy.	Forutsetningen	som	ligger	til	grunn	for	dette	er	at	den	termiske	massen	i	

vegger	og	tak	er	eksponert,	dersom	man	senker	himlingen	(gips	o.a)	vil	effekten	av	den

termiske	massen	reduseres	kraftig.	Resultatene	fra	simuleringen	her	hatt	stor	betydning	for	



Side	21 av	24 sider

hvordan	T-box	passivhus	utformes,	dette	presenteres	nærmere	i	publikasjonen	

"Energieffektive	betongelementbygg".	Se	figurer	nedenfor	for	resultatene	fra	simuleringen.

Resultater

Prosjektet har bidratt sterkt til å skape en bevissthet på at det er mulig å utvikle gode bygg med 

passivstandard i betongelementer uten at det krever stor omstilling av produksjonsprosessene i 

bransjen, i tillegg her prosjektet bidratt til utviklingen av et godt boligkonsept som kan føres opp 

på urbane og semiurbane tomter både som frittstående boliger, rekke og i klynge. Prosjektet har

og vist at det er mulig å møte funksjonskravene i passivhusstandarden med akseptable løsninger 

rent produksjonsteknisk. Publikasjonen "Energieffektive betongelementbygg" vil sannsynligvis 

bidra til øket oppmerksomhet rundt mulighetene en tung bygningskropp gir med tanke på 

klimatisering av bygg, også i et nordisk klima, dersom man eksponerer betongen og utformer 

bygningsvolumet på en måte som maksimerer mulighetene for å utnytte den termiske massen. 

Konseptet T-box passivhus er lansert via formidlingsseminaret i januar 2014, vil bli ytterligere 



Side	22 av	24 sider

profilert under Bygg Reis deg 2013 (utstilling og miniseminar om "Energieffektive 

betongelementbygg") i tillegg til at boligen profileres på 

http://www.tbox.no/passivbox/index.html
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Økonomi

Tatt ut av den offentlig tilgjengelige sluttrapporten

Tilskudd fra Husbanken - kompetansetilskudd

På bakgrunn av opprinnelig prosjektbeskrivelse, kostnadsanslag og finansieringsplan søkte

Betongelementforeningen om, og fikk, tilskudd fra Husbanken fordelt på 2012 og 2013 til 

realisering av prosjektet. (et avsnitt er tatt ut av den offentlig tilgjengelige rapporten)

Uten tilskudd vil det ikke være mulig å realisere prosjektet gitt den vanskelige situasjonen 

byggenæringen er i på grunn av den generelt utfordrende situasjonen vår del av byggenæringen 

er i. Vi mener prosjektet har bidratt til å løfte kompetansen for hele betongelementbransjen med 

hensyn til fremtidige krav til boligbygg med høy teknisk ytelse og med lavt energikonsum. På den 

måten bidrar prosjektet til Husbankens målsetting om å øke kompetansen for byggeindustrien i 

med tanke på innovative og energieffektive bygg for fremtiden. 

Vedlegg
Ingen vedlegg følger den offentlig tilgjengelige rapporten, de som eventuelt ønsker nærmere 
informasjon om prosjektet kan ta kontakt på betongelement@bnl.no


