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Forord
HelTREnkelt startet opp i april 2014 og skal gå over 2‐3 år. Prosjektet er inndelt i tre faser:
1. Etablering av teorigrunnlag/hypotese
2. Feltundersøkelser
3. Oppsummering og konklusjoner.
Prosjektet er ledet av Gaia Lista v/Bjørn Berge og Dag Roalkvam
De andre deltagerne er:
Asplan Viak v/Arne Førland Larsen, Anne Sigrid Nordby og Per F Jørgensen
Norsk Treteknisk Institutt v/Kristine Nore
Silvinova v/Ola Øyen
SiBU/Rodeo Arkitekter v/Henning Sunde
Prosjektet er støttet av:
Hunton Fiber AS v/Thomas Løkken
Innovasjon Norge v/Roar Flatland
Dette er delrapport for Fase 1. Hovedrapport vil leveres etter ferdigstilt Fase 3.

__________________________________________________
Lista 15.12.2014

Bjørn Berge, Gaia Lista, prosjektleder
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Sammendrag
Myndighetene har som mål å redusere energibruken i bygg kraftig fram mot 2020. For å oppnå dette
vil energikravene i byggteknisk forskrift (TEK) bli skjerpet. Ved neste revisjon skal alle nybygg oppfylle
passivhusnivå.
Per i dag er den såkalte Passivhus‐standarden alene som aktuell løsningsmodell. Den tar
utgangspunkt i passive tiltak på bygningskroppen i form av forbedret varmeisolasjon, høy lufttetthet
og reduserte kuldebruer. Men fordi effekten av disse tiltakene samlet sett ikke er stor nok, suppleres
det med installasjonstekniske tiltak, i første rekke i form av et mekanisk ventilasjonsanlegg med
gjenvinning av varme fra avtrekksluften.
I prosjektet helTREnkelt undersøkes det om passivhusnivå i energibruken kan oppnås med
utelukkende passive energitiltak i en Absolutt passiv energidesign. Som utgangspunkt benyttes et
utvalg av tiltaksmuligheter som per i dag ikke inngår i konvensjonell energidesign. Viktig her er
utnyttelse av hygrotermiske egenskaper i trevirke for å stabilisere fuktnivået i innelufta og sikre mot
fuktbelastninger på overflater og konstruksjoner.
LIMA‐pyramiden (se Figur 1 på side 7) er utviklet som planleggingsverktøy, og prosessen innledes
med en analysefase fordelt på en funksjonsanalyse og en klimaanalyse. Grunnlaget for
funksjonsanalysen er bygningens funksjonsrytmer der tilliggende energi‐relaterte egenskaper
(temperatur, fukt, forurensninger etc.) avklares. I klimaanalysen kartlegges ytre belastninger på
klimaskallet, inkludert mulige framtidige endringer som følge av klimautviklingen. I hver av analysene
identifiseres energistrømmer i og rundt bygningen som i neste omgang kan avledes eller utnyttes.
Avgjørende parametere er forekomst, styrke og frekvens. Med utgangspunkt i analysegrunnlaget
ledes man så gjennom fire tiltaksnivåer der aktuelle tiltak hentes ut og integreres i prosjektet fram til
et helhetlig energi‐konsept, en tiltaks‐profil.
Det er gjennomført simulering for enebolig utviklet etter metodikken i LIMA‐pyramiden der
tiltaksprofilen er i overenstemmelse med gjeldende inneklimanormer etter NS EN 15251. Det er gjort
simuleringer for både Bergens‐ og Oslo‐klima. Resultatet viser at boligen oppfyller passivhusnivå til
romoppvarming, og med god margin for begge lokaliteter. Det er grunn til å anta at tilsvarende
resultater vil kunne oppnås for yrkesbygg.
Simuleringene vil følges opp i en førsøksfase der de energirelaterte effektene av bruk av trevirke vil
søkes dokumentert gjennom feltforsøk ved Øvre Sund Studentboliger som nå er under oppføring i
Drammen.
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Innledning
Bakgrunn
Myndighetene har som mål å redusere energibruken i bygg kraftig fram mot 2020. For å oppnå dette
vil energikravene i byggteknisk forskrift (TEK) bli skjerpet. Ved neste revisjon skal alle nybygg oppfylle
passivhusnivå, (Stortingsmelding 21/2012).
I grunnlaget for gjeldende forskrift, TEK10, slås det fast at energitiltak i hovedsak bør skje i form av
faste tiltak på bygningskroppen i såkalt passiv energidesign, blant annet fordi slike tiltak anses som
mer robuste enn installasjonstekniske løsninger (DiBK, 2013).
Passivhusstandarden slik den defineres i Norsk Standard 3700 og 3701, er et stykke på vei utviklet
med dette som utgangspunkt. I et passivhus oppnås store reduksjoner i netto energibehov ved hjelp
av et standardisert utvalg av passive tiltak, i første rekke forbedret varmeisolasjon, høy lufttetthet og
reduserte kuldebroer. Men fordi effekten av disse tiltakene samlet sett ikke er stor nok, suppleres
det med installasjonstekniske tiltak, i første rekke i form av et mekanisk ventilasjonsanlegg med
gjenvinning av varme fra avtrekksluft.
På oppdrag fra Direktoratet for Byggkvalitet DiBK leverte rådgivningsfirmaet Rambøll i 2013 en
utredning av mulige strategier for ny byggteknisk forskrift (Smits, 2013). Og det ble i august samme
år arrangert et innspillsmøte om temaet. Selv om den overordnede intensjonen er en mer
teknologinøytral innretning enn i dagens forskrift ble det her uttrykt bekymring for ensretting ved at
gjeldende passivhusstandard lett kan bli gjeldende TEK‐praksis:
«TEK 15 må ikke få en utforming som innebærer et
hinder for innovasjon og nytenkning i bransjen»,
(Norske Arkitekters Landsforbund).
«AiN ser med bekymring på løsninger med hermetisk
lukkede bygninger og kompliserte tekniske anlegg.
Kravene må åpne for å stimulere til en større grad av
innovasjon og nytenkning innen ventilasjonsløsninger»,
(Arkitektbedriftene AiN).
Innspillene er videre bekreftet i ulike
spørreundersøkelser blant annet (IPSOS MMI, 2013) og
(Warholm, 2014)

Argumenter for passive energitiltak:
‐
‐

‐

‐

Robuste. Uten bevegelige deler og
uavhengig av energitilførsel.
Redusert innbygd energi. Mindre
bruk av energiintensive metaller og
plastmaterialer
Brukervennlige. Støyfrie og
tilpasningsdyktige, med redusert
oppfølgingsbehov. Takler
strømbrudd.
Kostnadseffektive. Reduksjon av
byggekostnader og
vedlikeholdskostnader.

Prosjektet
HelTREnkelt bygger videre på byggeforskriftenes grunnpremiss om at tiltakene i utgangspunktet bør
være passive. At man i den gjeldende passivhusstandarden likevel raskt gir etter for bruk av tekniske
installasjoner kan ha opphav i at bare et begrenset utvalg av mulige passive tiltak utnyttes, der man
blant annet i liten grad gjør bruk av potensialer knyttet til behovstilpasninger og tilpasninger til lokale
klimaforhold.
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I helTREnkelt presenteres en alternativ metodikk for passiv energidesign med utgangspunkt i analyser
av funksjon og lokalitet. Dermed åpnes det for et bredt spekter av energitiltak, mange som ikke
inngår i konvensjonelle beregningsmodeller per i dag.
Metodikken skal kunne benyttes til energiplanlegging innen så vel termisk klimatisering
(oppvarming/kjøling) som belysning, varmtvann og utstyrsbruk. Konkretiseringene i prosjektet er
imidlertid begrenset til termisk klimatisering.
Effekter knyttet til bruk av trevirke dokumenteres spesielt, og det vil i første rekke være snakk om å
ta i bruk materialets temperatur‐ og fuktregulerende egenskaper.

Framdrift og rapportering
HelTREnkelt kan betraktes som en videreføring av prosjektet Passiv klimatisering med Asplan Viak
som prosjektleder, (Nordby, 2014). Det ble levert til oppdragsgiverne DiBK og Husbanken i april 2014
og presenterte foreløpige studier av passiv energidesign.
I helTREnkelt utvikles metodikk og tiltaksarsenal videre, samtidig som det søkes å forbedre
dokumentasjonen av effektene. Prosjektet består av tre deler:
Del 1 Hypotese‐fasen. Utvikling av teoretisk grunnlag gjennom kildestudier og simuleringer. Her
inngår også planlegging av feltforsøk som skal gjennomføres ved nybygget til Øvre Sund
Studentby i Drammen (ØSS). Avsluttes med del‐rapport.
Del 2 Forsøks‐fasen. Rigging og gjennomføring av feltforsøk ved ØSS.
Del 3 Syntesefasen. Analyse av forsøksresultatene. Revidering av metodikk og simuleringer fra Del
1. Oppsummering og konklusjoner. Avsluttes med hovedrapport.

Rapport Del 1
Del‐rapporten består av 3 hovedkapitler og 4 tillegg. Mens hovedkapitlene presenterer overordnede
resultater bidrar tilleggene med utfyllende informasjon og dokumentasjon.
Kapittel 1 Metodeutvikling. Presentasjon av aktuell metodikk for å optimalisere utnyttelsen av
passive energitiltak.
Kapitel 2 Bolig‐simulering. Utprøving av metodikken i et boligeksempel. Energi‐beregninger.
Kapittel 3 Plan for testing av trevirke som tiltaksmateriale. Skissering av planlagte forsøk ved ØSS.
Tillegg 1 Tiltaksarsenal termisk inneklima. Gjennomgåelse av aktuelle tiltak for passiv
energidesign med dokumentasjonsgrunnlag og kildehenvisninger.
Tillegg 2 Bolig‐simulering, utfyllende. Detaljert gjennomgåelse av bolig‐eksempelet med
energiberegninger og analyser.
Tillegg 3 Klimatisering med trevirke. Utdypende presentasjon av tiltakspotensial knyttet til bruk av
innvendige kledninger av trevirke.
Tillegg 4 Overflatebehandling av trevirke. Aktuelle overflatebehandlinger for å ivareta trevirkets
klimatiserende egenskaper.
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1 Metodeutvikling
LIMA‐pyramiden er utviklet som et verktøy for tidligfase‐planlegging av energieffektive bygninger der
formålet er å maksimere utnyttelsen av passive energitiltak i formgiving, konstruksjon og
materialbruk. Det forventes at dette vil redusere behovet for tekniske installasjoner.
Med utgangspunkt i et analysegrunnlag ledes man gjennom fire nivåer der aktuelle tiltak hentes ut
og integreres i prosjektet fram til et helhetlig energi‐konsept.

Figur 1: LIMA‐ pyramiden,
oppkalt etter det
internasjonale
klimamøtet i Lima i
desember 2014, som det
første på mange år med
en snev av optimisme.

Innsirklingen
Analysefasen omfatter en funksjonsanalyse og en klimaanalyse.
Grunnlaget for funksjonsanalysen er byggeoppgavens funksjoner og rytmene disse forekommer i,
ikke spesifikke rom eller utstyr. Og den tar for seg energi‐relaterte aspekter (temperatur, fukt,
forurensninger, lysnivåer etc.) knyttet til disse. I klimaanalysen kartlegges ytre belastninger på
klimaskallet, inkludert mulige framtidige endringer som følge av klimautviklingen.
I hver av analysene identifiseres energistrømmer i og rundt bygningen som i neste omgang kan
avledes eller utnyttes, se prinsipp i Figur 2. Avgjørende parametere her er forekomst, styrke og
frekvens.
Human økologi og Global økologi gjelder som styrende premisser for alle valg som tas på de ulike
nivåene i prosessen.
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Figur 2: Modell for
passiv utnyttelse av
energistrømmer i og
rundt bygninger,
bearbeidet etter
(Perino, 2008)

Pyramiden
Pyramiden er utviklet etter prinsippet i den klassiske barneleken «Så mye har du. Så mye får du
igjen» der en håndfull sand kastes i luften og samles igjen vekselsvis med håndflatene opp eller ned.
Det som ikke ender opp på bakken går videre til neste runde.
LIMA‐pyramiden er inndelt i 4 trinn:
1. Tilpass som gjennomgår aktuelle tiltak for utnyttelse eller avvisning av energistrømmer og
energirelaterte påkjenninger funksjonene imellom og i forhold til ytre miljø. Eks. gjenvinning
av latent varme i luftfuktighet til romoppvarming, og utnyttelse av lokale vind‐ og
luftbevegelser til kjøling.
2. Redusér beskriver passive tiltak for videre reduksjon av energibehovet som ikke kan
håndteres ved tilpasning. Eks. bruk av rom med lavt temperaturbehov mot yttervegg, og
varmeisolering av innvendige vegger.
3. Stabilisér omfatter tiltak for å disiplinere og optimalisere de gjenværende energistrømmene i
forhold til bruksrytmer og lokale klimarytmer. Eks. stabilisering av romtemperatur og
fuktnivå ved hjelp av materialer og romdesign.
4. Velg system gjennomgår aktuelle systemvalg for å ivareta restbehovet etter at alle tiltak på
de foregående trinnene er gjennomført. Her er det avgjørende at regnskap for energibehov
til drift og vedlikehold av systemene er inkludert. Eks. ventilasjon og energidistribusjon
basert på naturlige drivkrefter (vind, trykk‐ og temperaturforskjeller).
LIMA‐pyramiden kan benyttes til å utarbeide tiltaksprofiler innen energipostene Romoppvarming/‐
kjøling, Varmtvann, Belysning og Utstyr.
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For hvert valg av tiltak kontrolleres tiltaksvalg på tidligere trinn for mulige samvirkningseffekter,
enten som synergier eller konflikter. Etter at alle relevante energiposter er gjennomgått til trinn 3
sjekkes det igjen for samvirkningseffekter energipostene imellom før endelige systemvalg på trinn 4.
I helTREnkelt er arbeidet begrenset til å utrede energiposten romoppvarming/‐kjøling.
Samvirkningseffekter med andre energiposter som varmtvann og belysning er likevel søkt ivaretatt.

Tiltakene
Oversikten i Tabell 1 (under) omfatter tiltak knyttet til termisk klimatisering (romoppvarming og ‐
kjøling) og omfatter både direkte og indirekte tiltak. De direkte tiltakene gir direkte reduksjoner i
oppvarmings‐ og kjølebehov, mens de indirekte tiltakene bidrar med lavere ventilasjonsbehov.
Oversikten er begrenset til de tre første trinnene i LIMA‐pyramiden og igjen inndelt i undergrupper
som organiserer enkelttiltakene.
Det er gjennomført prioritering av tiltakene både for boliger og yrkesbygg, angitt fra 1 til 3.
Grunnlaget for prioriteringen er nærmere presentert i Tillegg 1 og består av følgende kriterier:
‐
‐

Energisparepotensial. Om effekten av tiltaket vurderes som betydelig, sett i forhold til
eventuell ekstra innsats av energikrevende byggevarer.
Dokumentasjonsnivå. Om det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon av god kvalitet og at
tiltaket kan beregnes/simuleres.

Det vil også være en diskusjon om bærekraften på tiltakene, om de vil bli benyttet i praksis, eventuelt
om de lett kan manipuleres bort av bruker. Denne usikkerheten vil imidlertid gjelde for de fleste
typer energitiltak, noe som eksemplifiseres av store forskjeller i målt energiforbruk i ellers like
lavenergi‐ og passivhus, se blant annet (Kristensen, 2011). Passive tiltak på bygningskroppen må i
utgangspunktet vurderes som mer lettfattelige og robuste enn installasjonstekniske tiltak. Men også
flere av disse kan saboteres. Likevel vil potensialet for energisparing ligge fast, og utnyttelsen vil i
siste omgang bestemmes av forhold som forståelse, motivasjon og energipriser.
Noen av tiltakene som presenteres bryter med gjeldende beregningsnormer i NS 3031. Avvikene er
da nærmere begrunnet i Tillegg 1 og Tillegg 2 og alternative beregningsmetoder benyttes, i første
rekke IDA‐ICE, (EQUA, 2014). Tiltakene er i overenstemmelse med gjeldende inneklimastandarder i
NS‐EN 15251.

Tabell 1: Oversikt over tiltaksmuligheter for reduksjon av romoppvarmings‐ og kjølebehov på de tre første
trinnene i LIMA‐pyramiden med prioriteringer for boliger og yrkesbygg. Tiltak og prioriteringer er utdypet i
Tillegg 1.

TRINN 1 TILPASS

1‐1

TILPASNING TIL FUNKSJON

1‐1‐1

Temperaturmessig
samlokalisering
Utnyttelse av intern
overskuddsvarme
Utnyttelse av latent energi i
vanndamp

1‐1‐2
1‐1‐3

Samlokalisering av rom med samme
temperaturbehov
Utnyttelse av overskuddsvarme fra personer,
prosesser og utstyr
Utnyttelse av energi bundet i vanndamp fra dusjing,
klestørk, matlaging, utånding mm

Pri. yrkesbygg

1

Prinsipp

Prioritet bolig

Tiltak

1

1

2

2

2

2
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1‐2

TILPASNING TIL LOKALT KLIMA

1‐2‐1

Dempning av
forurensningsbelastninger
Dempning av vind‐ og
luftbevegelser
Utnyttelse av vind‐ og
luftbevegelser
Dempning av solinnstråling
Utnyttelse av solinnstråling

1‐2‐2
1‐2‐3
1‐2‐4
1‐2‐5
1‐2‐6
1‐2‐7
1‐2‐8
1‐2‐9
1‐2‐10

Dempning av
temperaturforskjeller
Utnyttelse av
temperaturforskjeller
Utnyttelse av stabil
jordtemperatur
Utnyttelse av luftfuktighet
Utnyttelse av forskjeller i
gasstrykk

2

TRINN 2 REDUSÉR

2‐1

REDUSERT KLIMASKALL

2‐1‐1
2‐1‐2
2‐1‐3

Differensierte temperaturnivåer
Redusert ytterflate
U‐tempererte rom mot
yttervegg

2‐2

FORBEDRET KLIMASKALL

2‐2‐1
2‐2‐2

Tetting av ytterskall
Varmeisolering av ytterskall

2‐2‐3

Temperaturdempende
ytterskall

2‐3

FORBEDRET INTERNT KLIMASKILLE

2‐3‐1

Varmeisolering av innvendige
romskiller
Lufttetting av innvendige
romskiller

2‐3‐2
2‐4

REDUSERT
TEMPERATURBELASTNING

2‐4‐1

Redusert intern
overskuddsvarme

2‐5

REDUKSJON TEMPERATURNIVÅ

2‐5‐1
2‐5‐2

Overflater med lav
varmekonduktivitet
Forbedret brukerkontroll

2‐6

REDUKSJON FUKTNIVÅ

2‐6‐1

Redusert fuktproduksjon

2‐7

REDUKSJON FORURENSNINGSNIVÅ

2‐7‐1

Svært lavt forurensende
bygning
Forurensnings‐nedbrytende
materialer
Planter til luftrensing

2‐7‐2
2‐7‐3

For redusert forurensningsnivå i friskluftstilførsel

1

1

For redusert effekt av lokale vindbelastninger

1

1

Utnyttelse til kjøling og drift av naturlig ventilasjon

2

2

Forebygging av overoppheting
Utnyttelse til romoppvarming/kjøling, drift av
avtrekksanlegg (solpiper) mm.
Reduserte temperaturforskjeller gjennom
klimaskjermen
Kald natteluft til kjøling, drift av avtrekk mm.

1
1

1
1

2

2

1

1

Utnyttelse av stabil jordtemperatur til
oppvarming/avkjøling
Inntak av fuktig uteluft til kjøling
Utnyttelse av forskjeller i gasstrykk gjennom
klimaskallet til å ventilere fukt og forurensninger

1

3

3
3

3
3

Temperaturnivå i forhold til funksjon
Kompakt bygningsform
Funksjoner uten spesifikke temperaturkrav mot
yttervegg

1
1
1

1
1
1

Tettesjikt for redusert infiltrasjon og luftlekkasjer
Reduksjon av transmisjonsvarmetap ved bruk av
velisolerende bygningselementer
Bruk av tyngre isolasjonsmaterialer for
faseforskjøvet varmeinntrengning i sommerperioden

1
1

1
1

2

2

Redusert temperaturutjevning mellom rom med
ulikt temperaturbehov
Redusert temperaturutjevning mellom rom med
ulikt temperaturbehov

1

1

1

2

Valg av utstyr mm for reduksjon av internlaster

3

3

Redusert temperaturbehov som følge av økt
strålingstemperatur fra innvendige overflater
Økt slingringsmonn for komforttemperatur som
følge av lett tilgjengelig brukerstyring

?

?

1

1

Tiltak for å redusere fuktproduksjonen fra interne
kilder

3

3

Gjennomført bruk av svært lavemitterende
materialer
Nedbryting av luftforurensninger ved fotokatalytisk
oksidasjon
Biologisk nedbryting av luftforurensninger

2

1

3

3

3

3
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2‐7‐4

Forurensnings‐fikserende
materialer

3

TRINN 3 STABILISÉR

3‐1

STABILISERING AV TEMPERATUR

3‐1‐1
3‐1‐2

Temperaturbufrende
romutforming
Temperaturbufrende materialer

3‐2

STABILISERING AV FUKTIGHET

3‐2‐1

Fuktbufrende materialer

3‐3

STABILISERING AV
FORURENSNINGER

3‐3‐1

Forurensnings‐bufrende
romutforming
Forurensnings‐bufrende
materialer

3‐3‐2

Permanent binding av luftforurensninger i reaktive
materialer

3

3

Utnyttelse av naturlig stratifisering, vanligvis ved økt
takhøyde
Eksponerte flater med temperaturregulerende
egenskaper

2

1

1

1

Eksponerte flater med fuktregulerende egenskaper

1

1

Utnyttelse av naturlig stratifisering, vanligvis ved økt
takhøyde
Kledningsmaterialer som mellomlagrer luftbårne
forurensninger

2

1

2

2

Trevirke som tiltaksmateriale
Passive energitiltak foretas direkte på bygningskroppen i form av designtiltak eller tilpasset
materialbruk. Designtiltakene knytter seg til planløsning, konstruksjon og utforming, mens
materialtiltakene utnytter spesielle materialegenskaper som tyngde, tekstur og
porøsitet/hygroskopisitet.
Trevirke er særlig interessant i denne sammenheng. Materialet er hygroskopisk, og den åpne
porestrukturen tar raskt opp fuktighet når fuktbelastningen i innelufta stiger, for så å returnere den
når fuktbelastningen igjen går ned. Trevirke vil alltid søke å komme i likevekt med sine omgivelser.
For at prosessen skal være virksom må overflatene være ubehandlet eller behandlet med dampåpen
overflatebehandling, se Tillegg 4.
Trevirke kan benyttes som aktivt materiale innen følgende tiltak:
1‐1‐3
2‐5‐1
3‐1‐2
3‐2‐1
3‐3‐2

Utnyttelse av latent energi i vanndamp
Overflater med lav varmekonduktivitet
Temperaturbufrende materialer
Fuktbufrende materialer
Forurensningsbufrende materialer

Her peker tiltakene 1‐1‐3, 3‐1‐2 og 3‐2‐1 seg ut som mest aktuelle på grunnlag av dokumentasjon
som foreligger per i dag. Samtlige tiltak knytter seg til trevirkets fuktregulerende egenskaper. Mer
detaljerte beskrivelser av potensialer er gitt i Tillegg 3.
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2

Bolig‐simulering

Introduksjon
Det er gjennomført simuleringer av enebolig lokalisert i Osloklima og Bergensklima. Metodikken i
LIMA‐pyramiden er lagt til grunn i utvikling og prosjektering.

Figur 3: Boligmodell designet for værutsatt lokalitet i Bergens‐området. Fasader øst (til venstre) og nord (til
høyre).

Det er antatt at bygg designet etter prinsippene i passivhusstandarden NS 3700 vil ha stor innvirkning
på energibruken til romoppvarming og ventilasjon. Overordnet mål med simuleringene er å
undersøke om det kan oppnås samme energieffektivitet i bygg designet og driftet etter prinsippene i
LIMA‐pyramiden.
I simuleringene vil det også søkes å kartlegge effekten av ulike tiltaksprofiler. Og det undersøkes om
utvidet bruk av passive tiltak også vil kunne forbedre energieffektiviteten i mer konvensjonelle
passivhus basert på mekanisk ventilasjon.
Boligmodellen som benyttes i simuleringene må regnes som forenklet og prinsipiell, der behovet for
å undersøke og belyse ulike tiltaksmuligheter er tillagt større vekt enn arkitektonisk kvalitet.
Planløsning, tilgjengelighet, daglyslysinslipp mm er likevel i overenstemmelse med Krav til byggverk
etter Byggteknisk forskrift TEK.

Analyser
Som grunnlag for prosjekteringen er det gjennomført analyser av bygningsfunksjoner og lokal
klimabelastning.
I funksjonsanalysen klarlegges de enkelte funksjonenes bruksrytmer med sine respektive
fuktbelastninger, temperaturkrav, og ventilasjonsbehov.
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I klimaanalysen fastslås lokale klimaforhold med forekomst, styrke og frekvens for temperatur, vind,
nedbør og sol.
Formålet med analysene er å avdekke interne og eksterne energistrømmer som bør utnyttes eller
avvises, (jfr. Figur 2 på side 8).

Figur 4: Eksempler på funksjonsur for modellbolig med kjøkkendiagram (til venstre) og sovediagram (til
høyre). Det utarbeides tilsvarende ur for alle funksjoner.

Figur 5: Klima‐roser vinter (til venstre) og sommer (til høyre) for værutsatt Bergens‐lokalitet

Tiltaksprofil
På grunnlag av analysene er det utarbeidet tiltaksprofiler for lokalitetene i Oslo og Bergen.
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I Tabell 2 presenteres aktuelle tiltak for trinnene 1, 2 og 3 i LIMA‐pyramiden. Disse er hentet fra
tiltaksarsenalet i Tabell 1 i Kapittel 1 (utdypet i Tillegg 1). Det er lagt særlig vekt på tiltak med bruk av
trevirke, som er nærmere beskrevet i Tillegg 3. Det søkes også tiltak som er vel dokumenterte og
relevante for den aktuelle boligtypen, samtidig som de framstår som kostnadseffektive og mest mulig
innenfor rammene av konvensjonell planløsning og formgivning.
I tabellen er det også angitt noen aktuelle tiltaks‐muligheter som likevel ikke er inkludert, dels fordi
de er mer kontroversielle, dels vanskelige å simulere. For å sikre sammenligning mellom Oslo og
Bergens‐klima er tiltak knyttet til klimatisering mot vindbelastninger ikke medtatt i simuleringene.

Tabell 2: Boligsimulering. Tiltaksprofil for trinnene 1, 2 og 3 i LIMA‐pyramiden med oversikt over tiltak som
inngår i simuleringene, samt aktuelle tiltak som ikke er inkludert.

Simulerte tiltak

Ikke‐simulerte tiltak

1‐1‐1

Temperaturmessig samlokalisering
Funksjonene er samlokalisert i grupper med samsvarende temperaturkrav. Således er
halvtempererte soverom samlet i 2. etasje og varmere kjerne av opphold, kjøkken og bad i
1.etasje.

1‐1‐2

Utnyttelse av overskuddsvarme
I NS 3031 gis det ikke anledning til å godskrive
varmetap fra varmtvannsbereder. I boligmodellen er
det tilrettelagt for utnyttelse av dette ved å plassere
bereder i gang uten temperaturkrav i 2. etasje
(bufferrom). Herfra formidles varmen via
transmisjon til tilliggende rom.

1‐1‐3

Utnyttelse av latent varme i vanndamp
Ved å benytte overflater med hygroskopisk trekledning i kombinasjon med naturlige
ventilasjonsrytmer, vil energi bundet i damp bidra til romoppvarmingen. I badet vil dette i
første rekke knytte seg til bruk av dusj, mens det i soverom og andre oppholdsrom vil dreie seg
om å utnytte energien i fuktig utåndingsluft.

1‐2‐2

Dempning av vind‐ og luftbevegelser
Bergens‐alternativet er anlagt på en vindutsatt
lokalitet. Avledning/skjerming mot dominerende
vintervinder fra øst og nordvest er ivaretatt med
tilpasset bygningsutforming og effektiv utvendig
skjerming.
Under de fleste klimaforhold vil utvendig skjerming
også begrense temperatursvingningene innenfor
skjermen mellom 1 og 6 grader i vinterhalvåret.
Samtidig kan utstråling fra bygning reduseres.

1‐2‐5

Utnyttelse av solinnstråling
Sol utnyttes gjennom sørvendt glass‐inndekket klimarom til forvarming av tilluft og ved
transmisjonstap til innenforliggende oppholdsrom. Beplantning og hygroskopiske overflater
sørger for å mellomlagre energi til bruksperioden etter solnedgang, (se mer om dette i Tillegg
3). I oppholdsrom vil innstrålt solvarme benyttes til uttørking av fuktige overflater og klargjøre
for utnyttelse av latent varme i brukstiden om kvelden.
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2‐1‐1

Differensierte temperaturnivåer
Planløsning er gjennomført med funksjons‐tilpassede temperaturnivåer. Eksempelvis reduseres
nedre temperaturgrense på soverom til 14 °C, som ifølge Folkehelseinstituttet er ideelt i
inneklimasammenheng, (Jansson, 2013). Dette oppnås ved at rommene ventileres separat og
at så vel garderobe som lekselesing trekkes ut i egne rom. Også ved å skille toalett og bad
oppnås bedre tilpassede temperaturnivåer.
Vindfang, yttertøys‐garderobe, klestørk, trapp og
gangareal er trukket helt ut av helklimatisert del.
Dette er rom uten temperaturkrav, men som
vanligvis likevel legges innenfor helklimatisert
klimaskall.

2‐1‐2

Redusert ytterflate
For helklimatisert del er det gjennomført designmessige tiltak for å redusere utvendig
overflate‐areal.

2‐1‐3

U‐tempererte rom mot yttervegg
Bygningens helklimatiserte del er skjermet med u‐oppvarmede rom på ca. 75% av veggarealet.

2‐2‐1

Tetting av ytterskall
Lekkasjetall som i passivhus‐standard NS 3700. Lekkasjen innkalkuleres i
ventilasjonsluftmengden.

2‐2‐2

Varmeisolering av ytterskall
U‐verdier og normalisert kuldebroverdi som i passivhusstandard NS 3700.

2‐3‐1

Varmeisolering av innvendige romskiller
Innvendige vegger og bjelkelag i helklimatisert del varmeisoleres. Tykkelsen varieres etter
temperaturforskjeller. Soverommene driftes i hovedsak med transmisjonstap fra tilstøtende
varmere rom.

3‐2‐1

Temperaturbufrende materialer
Det gjennomføres tiltak for temperaturutjevning og mellomlagring av innstrålt solvarme. For å
oppnå dette utnyttes hygrotermiske effekter knyttet til bruk av innvendige kledninger av
trevirke.

3‐2‐1

Fuktbufrende materialer
Fuktnivået i inneklimaet stabiliseres ved hjelp av innvendige kledninger av trevirke. I yttervegg
suppleres buffer‐kapasiteten med hygroskopiske isolasjonsmaterialer av trefiber.

På trinn 4 i LIMA‐pyramiden velges system for oppvarming og ventilasjon. I prosjektet er det ikke tatt
stilling til oppvarmingssystem, men som ventilasjonsmetode velges naturlig ventilasjon, (se
prinsippbeskrivelse i Dansk Standard, DS 447/2013). Flere av tiltakene innen trinnene 1, 2 og 3 bidrar
til å forbedre inneklimakvaliteten og redusere ventilasjonsbehovet. Dette muliggjør bruk av behovs‐
differensierte ventilasjonsnivåer. Samlet ventilasjonsnivå tilsvarer anbefalinger i NS‐EN 15251 der
oppholdsrom ventileres med 26m3/h pr person (7 l/s) i brukstiden, minimumsventilasjon på 0,18 –
0,36 m3/m2h (0,05 – 0,01 l/ (s m2)). Soverom ventileres separat med 26 m3/h pr person. Behovsstyrt
mekanisk avtrekk over komfyr inngår i ventilasjonsluftmengdene.
Boligen oppføres i bindingsverk i to etasjer med samlet bruksareal BRA 180 m2 inklusiv garasje,
hvorav 115 m2 er oppvarmet. Oppholdsrom utstyres med glassareal i størrelsesorden 25‐30 % av
gulvarealet. Det benyttes varmeisolasjon av trefiber. Innvendige vegger og himlinger kles med
trepanel med diffusjonsåpen overflatebehandling.
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Figur 6: Boligmodell for Bergens‐lokalitet med snitt A‐A (venstre) og snitt B‐B (høyre).

Figur 7: Boligmodell på Bergens‐lokalitet med plan 1. etasje (venstre) og plan 2. etasje (høyre). Funksjons‐
differensierte temperaturnivåer. Redusert eksponert ytterflate i oppvarmede rom. «Klimarom» (se Tillegg 3)
mot sør. Hoved‐WC skilt ut som eget rom. Skjerm av uoppvarmede rom mot dominerende vintervinder fra
nordvest. Oppholdsrom i begge etasjer med glassareal mer enn 25% av gulvareal.

Resultater
Simuleringene viser at man ved gjennomføring med aktuelle passive tiltak for energidesign etter
LIMA‐pyramiden oppnår passivhusnivå med god margin, se Tabell 3 under. Dette gjelder både for
Osloklima og Bergensklima.
Simuleringer og beregningsforutsetninger er mer utfyllende presentert i Tillegg 2. Her vises også
variasjoner med ulikt tiltaksnivå og kombinasjoner med mekaniske ventilasjon.
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Tabell 3: Resultater energibruk til oppvarming og vifter for boligmodeller med Absolutt Passiv Energidesign.
Beregnet med IDA‐ICE (4.6.1.) for Oslo‐klima og Bergens‐klima

Modeller

Netto
energibruk
oppvarming

Netto
energibruk
vifter

Samlet netto
energibruk

[kWh / m2 år]

[kWh / m2 år]

[kWh / m2 år]

Referanser

Passivhus‐nivå etter NS 3700, Oslo‐klima
Passivhus‐nivå etter NS 3700, Bergens‐klima

22,9
22,3

1)

20,3
16,1

4)

3)

4,5
4,5

2)

27,4
26,8

0,6
0,6

6)

20,9
16,8

Resultater

Absolutt passiv energidesign, Oslo‐klima
Absolutt passiv energidesign, Bergens‐klima

5)

Merknader:
1)

For bolig på 115 m2 BRA. Osloklima. Årsmiddeltemperatur 6,1 °C, etter (Kvande, 2012)

2)

Ingen krav. Anslag vanlig energibruk, inkludert behovsstyrt avtrekk på kjøkken

3)

For bolig 115 m2 BRA. Bergensklima. Årsmiddeltemperatur ≥ 6,3 °C, etter (Kvande, 2012)

4)

Tilsvarer APE 3 i Tabell 4, Tillegg 2

5)

Tilsvarer APE 4 i Tabell 4, Tillegg 2

6)

Naturlig ventilasjon med behovsstyrt mekanisk avtrekk på kjøkken

Resultatet indikerer at boliger vil kunne klare seg uten bruk av installasjonstekniske løsninger og
fortsatt innfri kravene til passivhusnivå. Det er grunn til å anta at dette forholdet vil forsterkes
ytterligere når framtidige energikrav til boliger, som følge av klimautviklingen, også må forventes å
omfatte kjøling. Mange av tiltakene vil gjøre bygningene i bedre stand til å holde lavere
romtemperatur gjennom varme perioder.
Vi kan anta at tilsvarende resultater også vil oppnås i andre bygningstyper. Her vil samtidig passive
tiltak for å redusere kjølebehovet komme til full anvendelse, blant annet i tilknytning til
temperaturbufring. I skoler og andre forsamlingslokaler vil også fuktbelastningene normalt være
høyere enn i boliger, noe som kan gi større uttelling for materialenes fuktregulerende egenskaper.
Samtidig stiller man i yrkesbygg også strengere krav til forurensningssituasjonen, noe som kan møtes
med så vel optimaliserte materialvalg som passive buffrings‐tiltak.
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3 Plan for testing av trevirke som tiltaksmateriale
Introduksjon
Resultatene fra boligsimuleringen tyder på at aktiv bruk av eksponerte treoverflater vil kunne yte
betydelige bidrag i en passiv energisparestrategi. For å styrke kunnskapen om dette vil det i
helTREnkelt Del 2 gjennomføres feltforsøk i nybygget til Studentsamskipnaden i Buskerud (SiBU) i
Drammen med i alt 250 hybler.
Anlegget er prosjektert av Rodeo Arkitekter, og byggearbeidene er igangsatt høsten 2014. Det
benyttes bærekonstruksjon av massivtre som i hver hybel skal eksponeres på en langvegg og i
himling. Passivhusstandard legges til grunn for energiplanleggingen.

Figur 8: Øvre Sund Studentboliger i Drammen, Rodeo Arkitekter

Forsøkene
Forsøket tar sikte på å dokumentere trevirkets hygrotermiske egenskaper (bufferevne og
bufferkapasitet) i forhold til fuktproduksjon/avfuktingsmuligheter innenfor rammene av de stokastisk
(tilfeldige, men statistisk beregnelige) mønstrene i en beboelsessituasjon. Og det vil søkes å
dokumentere betydning for ventilasjonsbehov og energibehov til romoppvarming. Undersøkelsene
begrenses til effekten av utnyttelse av latent varme i vanndamp (Tiltak 1‐1‐3), temperaturbufring
(Tiltak 3‐1‐2) og fuktbufring (Tiltak3‐2‐1).
Hvis det lar seg gjøre er det også ønskelig med nærmere undersøkelser av forhold knyttet til
brukerstyring og brukerpreferanser.
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Figur 9: Hybel‐enhet ved Øvre Sund Studentboliger, Rodeo Arkitekter

Gjennomføring
Det tas sikte på å instrumentere 40 enkelthybler, fordelt på 20 hybler med fullverdig hygroskopisk
kapasitet og 20 hybler der den hygroskopiske kapasiteten er redusert ved at treoverflatene dekkes
midlertidig til med malte plater. Innen hver gruppe vil det søkes et representativt utvalg av ulik
soleksponering. Solvarme vil i betydelig grad kunne bidra til uttørking av opplagret fuktighet.
Alle hyblene utstyres med bakgrunns‐ventilasjon på lavt nivå, (tilsvarende boligsimulering i Kapittel
2). Luftmengden er temperatur‐ og CO2‐styrt og forseres i brukstiden. Fukt mellomlagres i
materialene og tømmes først ved forsert ventilasjon. Avtrekk fra bad behovsstyres med manuell
bryter som påkaller 10 minutters forsert ventilasjon.
Hybel‐anlegget vil i utgangspunktet være forsynt med et sentralt energistyringssystem (SD‐anlegg)
som gjør det mulig å logge ventilasjonsnivåene med høy nøyaktighet.
I hyblene vil det instrumenteres med sensorer for logging av overflatefukt og ‐temperatur,
lufthastighet og varmelaster fra elektrisk utstyr mm. Verdier samles inn per minutt gjennom hele
døgnet over en forsøksperiode på ca. 6 måneder.

Simulering
Det er gjennomført en foreløpig beregning av energisparepotensialet i en enkelthybel med
simuleringsverktøyet WUFI (Fraunhofer).
To alternative utførelser er undersøkt: kontroll‐alternativet som er utstyrt med fliser på badet og
ellers malte gipsoverflater, og det hygroskopiske alternativet der himling og 2/3 av veggene er
definert med ubehandlet gran (Norwegian Spruce II i WUFI‐databasen). Resten av veggene er
inndekket med skap, speil, bilder e.l. som begrenser tilgangen til veggoverflaten.
Det er også undersøkt effekten av ulike orienteringer, henholdsvis med vindu mot nordøst eller vindu
mot sørvest.
Beregningene ivaretar hele fuktdynamikken i hybelen med unntak av latent varme fra dusjing. Denne
vil ha marginal innvirkning på energibruken, men stor betydning for komforten på badet der
rommene om natten har vært driftet på lavere temperatur.
Resultatene viser at det hygroskopiske alternativet får redusert energiforbruket til romoppvarming
med 5‐7% i forhold til passivhusnivå, mest for hybler med orientering mot sørvest.
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Tillegg 1 Tiltaksarsenal termisk inneklima
I det følgende gis korte orienteringer om aktuelle tiltaksmuligheter knyttet til oppvarming/kjøling på
de tre første trinnene i LIMA‐pyramiden. Hvert tiltak beskrives for seg og presenteres med potensial,
samvirkningseffekter og aktuell dokumentasjon. Med dette som grunnlag foretas foreløpige
prioriteringer angitt fra 1 til 3 for så vel boliger som yrkesbygg. Prioriteringene danner utgangspunkt
for tiltaksutvalget i simuleringene i Kapittel 2.

Trinn 1 TILPASS
Avvisning eller utnyttelse av energistrømmer bygningsfunksjonene imellom og i forhold til det
ytre miljø.

1‐1 TILPASNING TIL FUNKSJON
1‐1‐1 Temperaturmessig samlokalisering
Ved å samlokalisere rom med like eller nærliggende temperaturkrav vil den interne
varmeoverføringen rommene imellom begrenses.
Potensial. Tiltaket reduserer så vel oppvarmings‐ som kjølebehov, og potensialet er størst i boliger
der en omfattende fordeling av rom på ulike temperatursoner er mulig. Effekt kan også oppnås i
yrkesbygg eksempelvis ved samlokalisering av inngangspartier, gangarealer og trapper i
uoppvarmede lys‐gårder.
Samvirkning. Trolig ingen konflikter med andre tiltak, men må vurderes i sammenheng med 2‐1‐3 U‐
tempererte rom mot yttervegg, 2‐3‐1 Varmeisolering av innvendige romskiller og 2‐3‐2 Lufttetting av
innvendige romskiller.
Dokumentasjon. Tiltaket inngår i grovdisponeringen av bygninger og beregnes gjennom simulering. I
kalkylesammenheng kan det imidlertid oppstå konflikt med NS 3031 der det ikke åpnes for å regne
med varme‐ eller masseoverføring mellom ulike beregningssoner. Og boliger regnes som en sone.
Prioritering. Tiltaket gis prioritet 1 i så vel boliger som yrkesbygg.

1‐1‐2 Utnyttelse av intern overskuddsvarme
Belysning, teknisk utstyr, varmtvann og personer avgir overskuddsvarme til interiøret. Denne kan i
prinsippet utnyttes til romoppvarming, men forutsetter at kildene plasseres i tilknytning til
funksjoner som kan nyttiggjøre seg denne varmen og samtidig ikke påføres et motsvarende
kjølebehov.
Potensial. I NS3031 tas det utgangspunkt i at man kan godskrive hele varmeskuddet fra belysning og
personer, samt en betydelig del fra utstyr. Varmetilskudd fra varmtvannsbereder og varmtvannsrør
regnes i utgangspunktet ikke som nyttbart fordi disse normalt lokaliseres til rom der utbyttet er lavt
eller der de bidrar til overoppheting i sommerperioden. Ved tilpasset plassering, eksempelvis i
mellomliggende gangarealer med høy toleranse for temperaturendringer (buffer‐rom), vil bedre
utnyttelse kunne oppnås, for en varmtvannsbereder kanskje opp mot 50% av det gjennomsnittlige
varmetapet på ca. 4,6 kWh per liter oppmålt beredervolum i året, se (Bøhm, 2009).
Samvirkning. Tiltaket må vurderes sammen med 3‐1‐1 Temperaturbufrende romutforming, 3‐1‐2
Temperaturbufrende materialer og 1‐1‐3 Utnyttelse av latent energi i vanndamp. Sistnevnte vil kunne
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komme i konflikt med lokalisering av varmtvannsbereder på bad ettersom tilluften til dette rommet
normalt allerede sørger for tilstrekkelig temperaturnivå.
Dokumentasjon. Beregningsmetodene er i utgangspunktet standardiserte og basert på laster og
driftstider i henhold til NS3031 og inkluderer ikke potensialet ved spesialtilpasninger. Slike tiltak må i så
fall simuleres spesielt.
Prioritering. 2 i så vel boliger som yrkesbygg.

1‐1‐3 Utnyttelse av latent energi i vanndamp
I tillegg til utånding fra mennesker utvikler en rekke prosesser i huset vanndamp, blant annet dusjing,
klestørk, matlaging og grønne planter. Vanndamp inneholder bundet energi (latent varme), og i
stedet for å føres ut med avtrekket kan denne gjenvinnes ved kondensering i hygroskopiske
overflatematerialer. Dette vil heve så vel lufttemperaturen som temperaturen i overflatesjiktet.
Tiltaket må tilpasses aktuelle bruksrytmer med mulighet for avdampning av opplagret fuktighet
utenfor brukstiden. Omvendt prosess kan benyttes til kjøling.
Potensial. Tiltaket vil kunne bidra til redusert energiforbruk til oppvarming og kjøling i så vel boliger
som i andre bygg der fukt bringes inn med mennesker/klær og/eller der det forbrukes vann. Av
yrkesbygg vil man i første rekke kunne utnytte effekten i skoler og forsamlingslokaler, men da
forutsettes tilpasset prosedyre med forvarming av lokalene.
Samvirkning. Må vurderes sammen med tiltakene 1‐2‐5 Utnyttelse av solinnstråling, 3‐1‐2
Temperaturbufrende materialer og 3‐2‐1 Fuktbufrende materialer
Dokumentasjon. Effekt er blant annet dokumentert i (Korsnes, 2012) og (Brueckner, 2013). Kan
simuleres og beregnes i IDA ICE eller tilsvarende programvare. Inngår ikke i NS 3031 med unntak for
varmetilskudd fra personer.
Prioritering. Prioriteres til 2 både i boliger og yrkesbygg.

Se eksempel med bruk av trevirke i baderom i Tillegg 3.

1‐2 TILPASNING TIL LOKALKLIMA
1‐2‐1 Dempning av forurensingsbelastninger
En bygning vil være utsatt for lokale forurensningsbelastninger fra veitrafikk, industri m.m. som kan
påvirke ventilasjonsbetingelsene ved å begrense mulighetene for naturlig ventilasjon og øke
tilsmussing og filtreringsbehov i mekaniske anlegg. Ved utnyttelse av lokale vindforhold, tilpasset
bygningsplassering, bruk av terrengbearbeiding og vegetasjon vil belastningene kunne dempes og i
noen tilfeller helt elimineres. Også bygningsutforming med tilpasset plassering av luftinntak og
luftevinduer vil kunne bidra til dette.
Potensial. Tiltaket vil være særlig aktuelt i tettbygd strøk og gjelde for alle bygningstyper.
Energigevinsten vil knytte seg til muligheten for å benytte naturlig ventilasjon, naturlig kjøling og
bedre yteevne i mekaniske ventilasjonsanlegg.
Samvirkning. Må ses sammen med tiltak 1‐2‐3 Utnyttelse av vind og luftbevegelser.
Dokumentasjon. Tiltaket er vel dokumentert i blant annet (Robinette, 1972) og (Bolund, 1999).
Prioritering. 1 i begge bygningskategorier, men avhengig av lokale tomteforhold og klimasituasjon.

1‐2‐2 Dempning av vind‐ og luftbevegelser
Tilpasset plassering og skjerming av en bygning kan begrense varmetapet dels fordi infiltrasjonen
reduseres, dels som følge av økt lufttemperatur innenfor skjermen. Effektene kan forsterkes ved
planmessig tomtebearbeidelse, utnyttelse av le‐gjerder, vegetasjon og deponering av snø. Det kan
også anlegges skjermer på selve bygningskroppen. Infiltrasjonsbelastningen kan i tillegg begrenses
ved redusert bygningshøyde og ulike konstruksjonsmessige tiltak for trykkutjevning og styring av
turbulenser. I sommerperioden vil skjerming dempe fordampning fra omgivelsene og således
redusere kjølebehovet i tørre perioder.
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Potensial. Skjermingen stabiliserer temperaturen i mikroklimaet inn mot bygningen. Avhengig av
generell temperatur og vindstyrke vil den operative temperaturen ligge 1 til 6 grader over
temperaturen utenfor skjermingen (Robinette, 1972), noe som vil innebære store reduksjoner i
varmetapet. Også betydningen av redusert infiltrasjon vil være stor for bygninger på vindutsatte
plasseringer. Den samlede potensialet vil være avhengig av lokal vindbelastning.
Samvirkning. Må ses i sammenheng med tiltak 1‐2‐6 Dempning av temperaturforskjeller. Planlegges i
samvirkning med tiltak 1‐2‐3 Utnyttelse av vind‐ og luftbevegelser og 1‐2‐4 Dempning av
solinnstråling. Effekten vil reduseres med økt innsats innen tiltaket 2‐2‐1 Tetting av ytterskall.
Dokumentasjon. Tiltak for vindskjerming inngår i energiberegningene i NS 3031 med en spesifikk
skjermingsfaktor. Denne tar imidlertid bare i betraktning innvirkning på infiltrasjonsvarmetapet.
Reduksjoner som følge av økt omgivelsestemperatur må simuleres spesielt. Effekt av vindskjerming
er dokumentert i (Robinette, 1972), (Børve, 1987) og (Olgyay, 1963).
Prioritet. Avhengig av lokalklimatiske forhold, men ellers prioritet 1 i begge bygningskategorier.

Figur 10: Skjermingstiltak mot vindbelastninger i et dalvind‐system, fra (Thiis, 2005)

1‐2‐3 Utnyttelse av vind‐ og luftbevegelser
Trykkforskjeller med utgangspunkt i vind‐ og luftbevegelser kan bidra i vindusbasert krysslufting og til
å forsterke avtrekket i naturlige ventilasjonssystemer. Ved designtiltak kan også trykkforholdene
rundt bygningen styres for best mulig tilpasning av tilluftstemperatur og til direkte kjøling.
Potensial. Vindforholdene varierer fra sted til sted, men vil i kystsonen være stabile med bare 5‐10 %
vindstille dager i året. Også dalvindsystemene vil være relativt permanente og forutsigbare. I slike
områder vil vind være en pålitelig drivkraft for naturlig ventilasjon og samtidig bidra til å redusere
behov for kjøling.
Samvirkning. Må planlegges i samvirkning med tiltak 1‐2‐2 Dempning av vind‐ og luftbevegelser og 1‐
2‐4 Dempning av solinnstråling.
Dokumentasjon. Naturlig drift av ventilasjonssystemer gir direkte besparelser i elektrisitetsforbruket.
Energieffekter utover dette inngår ikke i konvensjonelle energiberegninger, men er vel dokumentert
blant annet i (Haw, 2012) og (Allard, 1998).
Prioritet. Prioriteres til 2 for begge bygningstyper ved bruk av naturlig ventilasjon.
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1‐2‐4 Dempning av solinnstråling
Solinnstråling vil kunne føre til overoppheting av interiøret og kan forebygges med tilpasset
vindusplassering, solavskjermingstiltak på bygningskroppen (glass med solfaktor, persienner, skodder
m.m.), vegetasjon og terreng‐messige tiltak. Også oppvarming og uttørking av omgivelsene vil kunne
bidra til overoppheting blant annet ved at kjølemulighetene knyttet til vinduslufting reduseres.
Uttørking vil også kunne føre til økt støvutvikling. Viktige tiltak her gjennomføres med vegetasjon og
tilpasset materialbruk på overflater.
Potensial. Tilpasninger for redusert solbelastning har et betydelig potensial i alle typer bygninger for
å dempe kjølebehovet.
Samvirkning. Solavskjerming på bygningskroppen vil kunne bidra til økt behov for kunstlys. Kan også
komme i konflikt med tiltak 1‐2‐5 Utnyttelse av solinnstråling og må ses sammen med tiltak 3‐1‐2
Temperaturbufrende materialer som vil fordrøye overoppheting.
Dokumentasjon. Tiltak på bygningskroppen er godt dokumentert og inngår i konvensjonelle
energiberegninger etter NS 3031. Også skjermingsfaktorer for vegetasjon, terreng og nærliggende
bygninger er inkluderes.
Prioritet. 1 i både yrkesbygg og boliger. For sistnevnte er perspektivet at kjølebehov vil oppstå som
følge av forventet klimautvikling.

1‐2‐5 Utnyttelse av solinnstråling
Innstrålt solvarme kan bidra til romoppvarming vår og høst og i noen grad gjennom vinteren.
Forutsetninger er blant annet vindusplassering/‐dimensjoner/solfaktor tilpasset romfunksjon, samt
muligheter for mellomlagring av varmen til aktuelle bruksperioder. Solvarme kan også utnyttes til
kjøling av luftinntak gjennom fordampningsprosesser, samt forsterkning av naturlige avtrekk i såkalte
solpiper. Soloppvarming av uteområdene vil redusere varmetapet fra bygninger. Utnyttelsen vil
forbedres med varmeabsorberende og – lagrende egenskaper i vegetasjon og overflater.
Potensial. Potensialet for energitilskudd til romoppvarming er betydelig i alle bygningstyper, om enn
i mindre grad i bygninger med større internlaster.
Samvirkning. Utnyttelsen vil kunne forbedres ved hjelp av bufrende egenskaper i interiøret. Dette
kan foregå ved direkte varmeopptak i materialer eller ved uttørking/tømming av hygrotermisk masse
(innvendige kledninger) som senere vil avgi varmen igjen ved fuktopptak i bruksperioden gjennom
ettermiddag og kveld, se tiltak 3‐1‐2 Temperaturbufrende materialer. Effekten av tiltaket kan komme
i konflikt med tiltak 1‐2‐4 Dempning av solinnstråling.
Dokumentasjon. Effekten av solinnstråling inngår i NS 3031. Forbedret utnyttelse gjennom bruk av
buffermaterialer er imidlertid i liten grad berørt. Dette vil innebære at en større del av solvarmen vil
kunne utnyttes samtidig som risikoen for overoppheting reduseres. For dokumentasjon av utnyttelse
av solenergi til kjøling og som drivkraft i ventilasjonssystemer, se (Gontikaki, 2010) og (Allard, 1998).
Prioritering. 1 i begge bygningskategorier.

1‐2‐6 Dempning av temperaturforskjeller
Strålingstapet fra bygninger reduseres mot nærliggende skjermer av trær, terreng og
bygninger/konstruksjoner. Lokalisering utenfor kaldlufts‐strømmer og forebygging av kald‐lufts‐
opphopning ved bort‐drenering vil dempe temperaturforskjellene gjennom klimaskjermen. Dermed
reduseres husets varmetap gjennom vinterhalvåret. I sommerperioden kan kjølebehovet reduseres
med vegetasjon og materialer med gode fukt‐ og temperaturregulerende egenskaper.
Potensial. Reduksjon av temperaturforskjellene vil gi direkte effekt på energiforbruket i alle
bygningstyper, særlig på innlandslokaliteter der vindbelastninger er mindre avgjørende.
Samvirkning. Må gjennomføres i samvirkning med 1‐2‐2 Dempning av vind og luftbevegelser. Og kan
komme i konflikt med 1‐2‐7 Utnyttelse av temperaturforskjeller.
Dokumentasjon. Inngår ikke i konvensjonelle beregningsregler for energibruk, men er godt
dokumentert i (Robinette, 1972). Kan simuleres.
Potensial. 2 i begge bygningskategorier.
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1‐2‐7 Utnyttelse av temperaturforskjeller
Temperaturforskjeller i form av kald natteluft kan benyttes til å kjøle ned bygninger i
sommersesongen, men forutsetter muligheter for lagring til aktuelle bruksperioder. Samtidig vil
temperaturforskjeller være en sikker drivkraft for naturlige ventilasjonsanlegg høst, vinter og vår.
Potensial. Nedkjøling med natteluft vil være aktuelt i de fleste yrkesbygg, og i mange tilfeller også i
boliger. Således reduseres energiforbruk til kjøling. Temperaturforskjeller er i de fleste tilfeller
tilstrekkelig drivkraft for naturlig ventilasjon og må anses som mer pålitelig enn vind og solvarme.
Samvirkning. Effekten av nattekjøling vil forsterkes i kombinasjon med 3‐1‐2 Temperaturbufrende
materialer.
Dokumentasjon. Kjøle‐aspektet Inngår ikke i konvensjonelle beregningsregler for energibruk, men er
godt dokumentert i blant annet (Robinette, 1972). Energitilskuddet som drivkraft for naturlig
ventilasjon kan håndberegnes.
Potensial. 1 i begge bygningskategorier

1‐2‐8 Utnyttelse av stabil jordtemperatur
Temperaturen i grunnen er normalt mer stabil enn i omgivende luft. Den kan således benyttes som
varmekilde om vinteren og kjølekilde om sommeren og kan utnyttes direkte i rom for mat‐lagring der
isolasjonssjiktet mot bakken reduseres. Mest aktuelt er imidlertid utnyttelse til stabilisering av
tilluftstemperatur via nedgravde tilluftskanaler, som vil bidra med forvarming i vinterhalvåret og
kjøling i sommerhalvåret.
Potensial. Utnyttelse av jordvarme til stabilisering av tilluftstemperatur er mest aktuelt i boliger som
følge av små luftmengder og således økt varmevekslingsflate.
Samvirkning. Kan oppstå konflikt med 2‐7‐1 Svært lavt forurensende bygning som følge av redusert
tilgjengelighet for renhold av tilluftskanaler. Det kan gjennomføres sikringstiltak mot dette.
Forebygging av kondens/muggrisiko knyttet til sommerkjøling må ivaretas spesielt.
Dokumentasjon. Effekten er vel dokumentert, (Aschehoug, 2009), men inngår ikke i vanlige
energiberegninger. Kan imidlertid håndberegnes, eventuelt simuleres.
Prioritering. 1 i boliger og 3 i yrkesbygg

1‐2‐9 Utnyttelse av luftfuktighet
Luftfuktighet fra omgivelsene kan nyttes til kjøling. Men under normale omstendigheter der
nattetemperaturene er lavere ute enn inne, vil effekten være marginal ettersom tilført uteluft raskt
vil varmes opp og få redusert sin relative fuktighet. Effekten kan imidlertid utnyttes ved samtidig eller
forutgående nedkjøling av innvendige overflater, i innblåsings‐himlinger eller tillufts‐kulverter.
Potensial. Kan trolig utnyttes i skoler o.l., men potensialet er usikkert.
Samvirkning. Må samkjøres med 3‐1‐2 Temperaturbufrende materialer og 3‐2‐1 Fuktbufrende
materialer.
Dokumentasjon. Mangelfull dokumentasjon. Inngår ikke i beregningsprogrammer.
Prioritering. 3 i begge bygningskategorier

1‐2‐10 Utnyttelse av forskjeller i gasstrykk
Gasser vil alltid strømme fra et område med høyt partialtrykk til et område med lavt partialtrykk. Jo
større trykkforskjellen er desto raskere blir gass‐strømmen. Gjennom en klimaskjerm kan det således
skje en vandring av blant annet vanndamp, karbondioksid og ulike organiske gasser mot utvendig
side, og oksygen i motsatt retning. Omfanget er avhengig av klimaskjermens diffusjons‐åpenhet for
aktuelle molekylstørrelser. Effekten kan benyttes til å redusere bygningens ventilasjonsbehov.
Potensial. Redusert ventilasjonsbehov vil føre til energibesparelser i alle bygningstyper
Samvirkning. Trolig ingen direkte konflikter, heller ikke med 2‐2‐1 Tetting av ytterskall ettersom
dette tiltaket normalt gjennomføres med diffusjonsåpne materialer. Økt kondenseringsrisiko i
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yttervegg som følge av diffusjonsåpen innside kan forebygges med materialer med høy fuktkapasitet,
eksempelvis trefiberisolasjon.
Dokumentasjon. Effekten er dokumentert blant annet i (Simonson, 2000) og (Simonson, 2005). Det
foreligger ikke beregningsmetodikk per i dag.
Prioritering. Prioriteres til 3 i begge bygningstyper som følge av mangelfull dokumentasjon.

Trinn 2 REDUSER
Reduksjon av energibehovet som ikke håndteres ved tilpasning

2‐1 REDUSERT KLIMASKALL
2‐1‐1 Differensierte temperaturnivåer
Differensierte temperaturnivåer i bygninger har helsefremmende effekter, (Keith, 2006) og (Dear,
2011). Samtidig kan man unngå at rom og funksjoner varmes opp utover behov. Dermed kan
driftstemperaturene i større deler av bygningen legges lavere samtidig som arealet som varmes opp
reduseres. Det er imidlertid en forutsetning at det velges oppvarmingssystem og ventilasjonssystem
som tillater differensierte temperaturnivåer.
Potensial. For mange yrkesbygg vil større arealer kunne drives på lavere temperaturnivå. Likevel vil
potensialet trolig være størst for boliger der temperaturnivået ofte kan senkes på mer enn 50% av
arealet. Men dette forutsetter at man unngår bruk av flerfunksjons‐rom med temperaturmessig
diskrepans, eksempelvis soverom med arbeidsplass.
Samvirkning. Virkningen vil styrkes ved å samkjøres med 1‐1‐1 Temperaturmessig samlokalisering, 2‐
3‐1 Varmeisolering av innvendige romskiller og 2‐3‐2 Lufttetting innvendige romskiller. Må også ses
sammen med 1‐1‐3 Utnyttelse av latent varme i vanndamp som vil kunne bidra til så vel oppvarming
som kjøling.
Dokumentasjon. Beregnes gjennom simulering. Beregningsmetodikken vil imidlertid være i konflikt
med NS 3031 når det gjelder bolig, som betraktes som én sone. Andre bygg beregnes med
adiabatiske soner, (faktisk varme‐ eller masseoverføring er ikke medtatt).
Prioritering. Tiltaket vurderes som lett anvendelig og effektivt så vel i boliger som i mange yrkesbygg
og gis i begge tilfeller prioritering 1.

Figur 11: Skisse til fordeling av boligfunksjoner på
temperaturnivåer. For «Klima‐rom» ‐funksjonen, se
Tillegg 3.
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2‐1‐2 Redusert ytterflate
Redusert ytterflate vil redusere transmisjonsvarmetapet og infiltrasjonen. Effekten vil være avhengig
av temperaturnivå og således størst for oppvarmede rom. Minst ytterflate oppnås i tilnærmet
kvadratiske planer. Inntrukne balkonger og inngangspartier bør unngås.
Potensial. Effekten av redusert ytterflate på oppvarmede arealet vil være betydelig for alle
bygningstyper.
Samvirkning. Vil vanligvis styrkes av integrering med tiltak 2‐1‐1 Redusert oppvarmet areal og 2‐1‐3
U‐tempererte rom mot yttervegg. Men vil kunne komme i konflikt med daglysbehov og således kunne
føre til økt bruk av kunstlys. Det vil kunne oppstå konflikter med tiltakene 3‐1‐1 Temperaturbufrende
romutforming og 3‐3‐1 Forurensningsbufrende romutforming ettersom disse vanligvis innebærer økt
romhøyde.
Dokumentasjon. Inngår i NS3031.
Prioritering. Gis 1. prioritet så vel for yrkesbygg som for boliger, men med forbehold når det gjelder
mulige konflikter med andre og mer virkningsfulle tiltak.

2‐1‐3 U‐tempererte rom mot yttervegg
Ved at uoppvarmede eller kaldere rom legges mot bygningens ytterflate reduseres kontakten mellom
oppvarmet areal og utvendig klima. Dermed reduseres det samlede transmisjonsvarmetapet. Ved at
slike rom også lokaliseres mot fremherskende vind‐ og slagregnsretninger reduseres samtidig
infiltrasjon og anblåsning av varmeisolasjon. En slik organisering muliggjør også at
transmisjonsvarmetap fra oppvarmet del kan bidra til oppvarming av rommene med lavere
temperaturkrav.
Potensial. Vil trolig gi betydelig energieffekt, særlig på lokaliteter med harde værbelastninger.
Samvirkning. Kan komme i konflikt med daglysbehov. Vurderes sammen med 1‐2‐2 Dempning av
vind‐ og luftbevegelser Vil styrkes ved samkjøring med tiltakene 1.1.1 Temperatur‐messig
samlokalisering og 2.3.1 Varmeisolering av innvendige romskiller
Dokumentasjon. Flere aktuelle beregningsprogrammer. Beregningsmetodikken vil imidlertid være i
konflikt med NS 3031 når det gjelder bolig som betraktes som én sone.
Prioritering. Gis 1. prioritering i så vel yrkesbygninger som boliger. Men trolig mest aktuelt i bolig på
grunn av større andeler rom med ulike temperaturkrav.

2‐2 FORBEDRET KLIMASKALL
2‐2‐1 Tetting av ytterskall
Luftlekkasjer gjennom klimaskallet står for en betydelig del av varmetapet fra en bygning ved en
utilsiktet tilførsel av kald luft som må varmes opp. Luftlekkasjer reduserer også bygningskroppens
isolasjonsevne ved økt anblåsning.
Potensial. Betydelig, men størst utslag i bygninger med ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning
der en større del av luftskiftet vil skje uten varmegjenvinning hvis lufttettingen er dårlig. Uavhengig
av ventilasjonssystem vil økt tetthet redusere anblåsning og nedfukting av isolasjonssjikt.
Samvirkning. Ingen konflikter. Men effekten av tetting vil reduseres noe som følge av tiltak innen 1‐
2‐2 Dempning av vind‐ og luftbevegelser, 2‐1‐3 U‐tempererte rom mot yttervegg samt 2‐3‐2
Lufttetting innvendige konstruksjoner.
Dokumentasjon. Inngår i NS 3031
Prioritering. Gis prioritering 1 for begge bygningstyper
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2‐2‐2 Varmeisolering av ytterskall
Ved bruk av isolasjonsmaterialer reduseres varmetransporten gjennom konstruksjonen. Foruten at
oppvarmingsbehovet reduseres økes temperaturen på innvendige overflater. Tiltaket omfatter også
bryting av kuldebroer i konstruksjonen samt vinduer og dører.
Potensial. Betydelig for alle bygningstyper
Samvirkning. Isolasjonstykkelse bør forholde seg til funksjonenes/rommenes temperaturkrav
ettersom overisolering lett vil komme i konflikt med tiltak for arealeffektivitet. Effekten av tiltaket vil
reduseres ved gjennomføring av tiltak for 1‐2‐6 Dempning av temperaturforskjeller.
Dokumentasjon. Inngår i NS 3031
Prioritering. 1 for begge bygningstyper

2‐2‐3 Temperaturdempende ytterskall
Ved hjelp av tunge og/eller hygroskopiske isolasjonsmaterialer forsinkes varmetransporten gjennom
ytterskallet. Tiltaket vil ha størst effekt i sommerhalvåret og kan med tilpasset materialvalg styres slik
at dagvarmen først ankommer interiøret etter bruksperiodens avslutning. Den kan da lett ventileres
ut.
Potensial. Vil i utgangspunktet være mest aktuelt i yrkesbygg der kjølebehovet kan reduseres, men
effekten vil være begrenset ved bruk av større vindusfasader. Kan også bli aktuelt i boligbygninger
som følge av forventet klimautvikling.
Samvirkning. Ingen konflikter, men må vurderes sammen med 3‐1‐2 Temperaturbufrende materialer.
Dokumentasjon. Inngår ikke i konvensjonell energiberegning. Det er foreløpig begrenset
dokumentasjon på tiltaket, se (Lawrence, 2012), (CIBSE, 2006) og (Nordby, 2013).
Prioritering. Selv om tiltaket vurderes som interessant, innebærer det mangelfulle
dokumentasjonsnivået prioritet 2 yrkesbygg og 2 for boliger.

Figur 12: Funksjonsprinsipp for temperaturdempende ytterskall. Etter (CIBSE, 2006)

2‐3 FORBEDRET INTERNT KLIMASKILLE
2‐3‐1 Varmeisolering av innvendige romskiller
Ved å varmeisolere mellom rom med ulikt temperaturnivå reduseres varmetransporten dem
imellom. Dermed vil temperaturkomforten i rommene lettere opprettholdes uten tilskudd av kulde
eller varme. I noen tilfeller vil det imidlertid være ønskelig med en viss varmeoverføring rommene
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imellom, i første rekke fra varme rom til kaldere rom som således ikke vil ha behov for egen
oppvarmingskilde. Dette kan reguleres med materialbruk og isolasjonstykkelse.
Potensial. Vil trolig være betydelig i boliger hvis tiltak for differensierte temperaturnivåer er
gjennomført, se 2‐1‐1 Redusert andel oppvarmet areal. Vil trolig også ha god effekt i yrkesbygg som
er planlagt på denne måten.
Samvirkning. Tiltaket vil styrkes i samvirkning med 1‐1‐1 Temperaturmessig samlokalisering
Dokumentasjon. Beregnes adiabatisk gjennom simulering på eksempelvis IDA‐ICE.
Beregningsmetodikken vil imidlertid være i konflikt med NS 3031 når det gjelder bolig som betraktes
som én sone.
Prioritering. Prioriteres til 1 for begge bygningskategorier.

2‐3‐2 Lufttetting av innvendige romskiller
Som følge av trykkforskjeller vil infiltrasjon gjennom romskiller forekomme. Når rommene samtidig
har ulikt temperaturnivå, vil dette kunne føre til uønsket varmetransport. Utslagene kan bli særlig
store mot rom som benytter seg av vinduslufting. Tiltak for intern tetting vil kunne forebygge slik
varmeoverføring. Et viktig grep her er å redusere bruk av dører mellom berørte rom, eventuelt
utstyre dem med tettelister.
Potensial. Effekten vil i første rekke være knyttet til inneklimakomfort og forebygging av trekk, men
det er også grunn til å anta at tiltaket kan ha betydning for oppvarmingsbehovet.
Samvirkning. Ingen konflikter, men må ses sammen med tiltak 2‐3‐1 Varmeisolering av innvendige
romskiller og vil forsterkes gjennom tiltak 1‐1‐1 Temperaturmessig samlokalisering.
Dokumentasjon. Dokumentasjonsgrunnlag er mangelfullt, men effekten kan trolig simuleres.
Prioritering. 1 i boliger og 2 i yrkesbygg.

2‐4 REDUSERT TEMPERATURBELASTNING
2‐4‐1 Redusert intern overskuddsvarme
Omfanget av intern overskuddsvarme fra aktiviteter og utstyr kan reduseres, eksempelvis ved
designmessige tiltak for lavere kunstlys‐behov, kortere og bedre isolerte varmtvannsledninger og
konsekvent prioritering av utstyrsalternativer med lavest mulig varmetap. Energieffekten vil i første
rekke være redusert kjølebehov i sommerperioden, samt i rom med kjølebehov gjennom hele året,
som matboder.
Potensial. Trolig lite å hente i boligsammenheng da mye av overskuddsvarmen vil kunne utnyttes
her, se 1‐1‐2 Utnyttelse av intern overskuddsvarme. I yrkesbygg vil potensialet kunne være større,
særlig i tilknytning til tekniske rom, varmtvannsføringer, kopieringsrom mm.
Samvirkning. Må vurderes sammen med tiltak 1‐1‐2 Utnyttelse av intern overskuddsvarme. Effekten
vil reduseres jo bedre dette tiltaket er utnyttet.
Dokumentasjon. Standardverdier for internlaster er angitt i NS 3031. Det er usikkert om potensialet
er stort nok til at disse kan utfordres. Effekt kan håndregnes.
Prioritering. Prioriteres til 3 i så vel boliger som yrkesbygg.

2‐5 REDUKSJON TEMPERATURNIVÅ
2‐5‐1 Overflater med lav varmekonduktivitet
Strålingsutvekslingen med omgivende flater kan stå for en betydelig andel av varmetapet fra
kroppen. Overflater som raskt leder bort varmen vil få en noe lavere overflatetemperatur og således
også redusert tilbakestråling. Ved bruk av overflatematerialer med lav varmeledningsevne kan
dermed god temperaturkomfort opprettholdes med lavere lufttemperatur.
Potensial. Selv meget små reduksjoner i lufttemperatur vil kunne innebære betydelige
energibesparelser. Dette vil gjelde for alle bygningstyper.
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Samvirkning. Må ses i sammen med tiltak 3‐1‐2 Temperaturbufrende materialer og vil også samvirke
med 1‐1‐3 Utnyttelse av latent energi i vanndamp og 3‐2‐1 Fuktbufrende materialer ettersom økt
fuktinnhold vil forsterke materialenes varmeledningsevne.
Dokumentasjon. Tiltaket er mangelfullt dokumentert, og effekten kan således heller ikke beregnes.
Prioritering. Uavklart

2‐5‐2 Forbedret brukerkontroll
I bygninger med brukerstyrt naturlig ventilasjon aksepteres større slingring i temperaturnivå. Dette
har blant annet utgangspunkt i raskere responstid og mer tilgjengelige reguleringsmuligheter, blant
annet knyttet til vinduslufting.
Potensial. Vil være betydelig i alle bygningstyper og særlig der hvor brukerne driver tilnærmet
stillesittende aktiviteter.
Samvirkning. Vil samvirke godt med en rekke andre tiltak, blant annet 1‐1‐2 Utnyttelse av intern
overskuddsvarme og 1‐2‐5 Utnyttelse av solinnstråling ettersom høyere operative temperaturer
aksepteres. Det forekommer ikke konflikter med andre tiltak, men bruk av naturlig
ventilasjonssystem med lettfattelige og effektive reguleringsmuligheter er forutsatt.
Dokumentasjon. Godt dokumentert, se (Dear, (1998)), og aksepteres i gjeldende
dimensjoneringsgrunnlag for bygningers energiytelse, se (NS‐EN 15251), men det forutsettes da at
aktuelle rom skal ha regulerbare vinduer som enkelt kan åpnes av brukerne.
Prioritering. Prioriteres til 1 for både boliger og yrkesbygg.

2‐6 REDUKSJON FUKTNIVÅ
2‐6‐1 Redusert fuktproduksjon
Ved å redusere fuktproduksjonen i huset vil ventilasjonsbehov knyttet til økt relativ fuktighet kunne
reduseres.
Potensial. Mulighetene for reduksjon av fuktproduksjonen er liten i de fleste bygninger. Unntak vil
gjelde ved bruk av planter som vannes, samt i svømmehaller og lignende spesialbygg. Det kan også
tenkes tekniske løsninger som kan redusere fuktavgivelsen fra matlaging.
Samvirkning. Må vurderes sammen med 1‐1‐3 Utnyttelse av latent energi i vanndamp som vil kunne
ivareta energiinnholdet i tilført fuktighet på betingelse av at denne er intermittent, (ikke‐
kontinuerlig). Effekten av tiltaket vil reduseres kraftig eller elimineres ved utnyttelse av 3‐2‐1
Fuktbufrende materialer.
Dokumentasjon. Inneklimagevinsten av redusert fuktbelastning er godt dokumentert, men det
foreligger ikke retningslinjer for å kalkulere energi‐effekt av redusert fuktbelastning. Kan likevel trolig
håndberegnes.
Prioritering. 3 i begge bygningskategorier ettersom effekten vurderes som mangelfullt utredet.

2‐7 REDUKSJON FORURENSNINGSNIVÅ
2‐7‐1 Svært lavt forurensende bygning
Ved å redusere forurensningsbelastningen fra bygningsmaterialer, innredning og prosesser vil
ventilasjonsnivået kunne reduseres.
Potensial. Vurderes som betydelig i alle bygningstyper særlig i tilknytning til redusert
vinterventilasjon og reduserte ventilasjonsnivåer utenfor brukstid.
Samvirkning. Trolig ingen konflikter, men effekten vil reduseres ved gjennomføring av tiltak 2‐7‐2
Forurensningsnedbrytende materialer, 2‐7‐3 Plantekulturer og 2‐7‐4 Forurensnings‐fikserende
materialer.
Dokumentasjon. Tiltaket et godt dokumentert og defineres i (NS‐EN 15251). Per i dag blir det
imidlertid bare godskrevet i yrkesbygg.
Prioritering. Gis 1. prioritet i yrkesbygg og 2. prioritet i boliger.
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2‐7‐2 Forurensningsnedbrytende materialer
Når eksponerte materialer av gipsplater, sementprodukter o.l. er tilsatt nanopartikler av titandioksid,
vil de kunne bryte ned ulike gassforurensninger i innelufta ved såkalt fotokatalytisk oksidasjon (PCO),
i hovedsak til vanndamp og karbondioksid.
Potensial. Kan gi effekt i alle bygningstyper. Men tiltaket er kostbart og det knytter seg usikkerhet til
så vel levetid som mulige nedbrytningsprodukter.
Samvirkning. Vil redusere effekten av 2‐7‐1 Svært lavt forurensende bygning. Virkningen vil også
være avhengig av fuktsituasjonen og må vurderes sammen med 3‐2‐1 Fuktbufrende materialer.
Dokumentasjon. Tiltaket inngår ikke i konvensjonelle beregningsgrunnlag. Det foreligger betydelig
dokumentasjon, blant annet (Chuck, 2013) og (Petersson, 2009), men det er likevel grunn til å
betrakte tiltaket som mangelfullt utredet.
Prioritering. 3 i begge bygningskategorier.

2‐7‐3 Planter til luftrensning
Planter i bed eller som biofiltre har evne til å bryte ned de fleste luftforurensninger til CO2 og vann.
Nedbrytningsprosessene er primært basert på mikroorganismene som følger med plantene i
dyrknings‐medium og på røtter. Planter binder også ned partikulære forurensninger, og da i første
rekke via bladverket.
Potensial. I utgangspunktet aktuell i alle bygningstyper.
Samvirkning. Planter vil også kunne benyttes til befuktning, se og må ses sammen med 1‐1‐3
Utnyttelse av latent energi i vanndamp.
Dokumentasjon. Effekten av tiltaket må anses som mangelfullt utredet per i dag, selv om noe
dokumentasjon foreligger, blant annet i (Kim, 2008). Det er også gjennomført undersøkelser som
viser positiv brukerrespons i lokaler med levende planter. Men det hevdes at dette like godt kan
skyldes psykologiske effekter, se (Bringslimark, 2007). Beregningsmodeller foreligger ikke per i dag.
Prioritering. 3 i begge bygningskategorier som følge av mangelfull dokumentasjon.

2‐7‐4 Forurensningsfikserende materialer
Eksponerte materialer av gips eller sement tilsatt aktivt kull, silikagel, zeolitt eller rene ullprodukter
kan absorbere og binde ned luftforurensninger permanent. Opptaket fortsetter fram til metning.
Deretter må materialene skiftes ut.
Potensial. Tiltaket kan være aktuelt i alle bygningstyper særlig i en periode med økt
forurensningsbelastning, som i utbakings‐tiden i et nybygg. Muligens med unntak av lette
ullprodukter vil stadig fornying av materialer være kostbart.
Samvirkning. Tiltaket må ses sammen med 2‐7‐1 Svært lavt forurensende bygning.
Dokumentasjon. Må foreløpig vurderes som umodent og mangelfullt utredet
Prioritering. 3 i begge bygningskategorier

Trinn 3 STABILISER
Disiplinering og optimalisering av gjenværende energistrømmer i forhold til bruksrytmer.

3‐1 STABILISERING AV TEMPERATUR
3‐1‐1 Temperaturbufrende romutforming
Romvolum over oppholdshøyde vil kunne benyttes som buffer mot overoppheting. Tiltaket vil ha kort
reaksjonstid og gir størst effekt i rom med fortrengningsventilasjon og stillesittende aktiviteter. Det
forutsettes at bufferen tømmes regelmessig.
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Potensial. Vil redusere kjøle‐ og ventilasjonsbehov i alle bygninger som trenger rask respons på
varmepåkjenninger fra sol eller personer, i første rekke skoler og kontorer. Tiltaket er også aktuelt i
boliger.
Samvirkning. Vil kunne komme i konflikt med 2‐1‐2 Redusert ytterflate. Bør ses sammen med tiltaket
3‐3‐1 Forurensningsbufrende romutforming som gjerne vil følges ad. Kan et stykke på vei erstattes
med 3‐1‐2 Temperaturbufrende materialer, når det dreier seg om løsninger knyttet til latent
varmelager (LHS).
Dokumentasjon. Tiltaket inngår ikke i konvensjonelle beregninger av ventilasjonsbehov. Effekten er
imidlertid godt dokumentert, se blant annet (Hamilton, 2004). Tiltaket kan simuleres og kalkuleres
med IDA‐ICE.
Prioritering. 1 i yrkesbygg og 2 i bolig

3‐1‐2 Temperaturbufrende materialer
Eksponerte temperatur‐bufrende materialer i interiøret demper temperaturvariasjoner og kan
forebygge overoppheting fra innstrålt solvarme og intern overskuddsvarme samt bidra til at dette blir
bedre utnyttet. Tiltaket kan også benyttes til naturlig nattekjøling. Konvensjonell temperaturbufring
(Sensible Heat Storage SHS) tar utgangspunkt i materialets varmekapasitet kombinert med termiske
diffusivitet og er langsom. Rask buffring kan foretas med faseskiftende materialer (Latent Heat
Storage, LHS) og omfatter også bruk av hygrotermisk masse der luftfuktigheten utnyttes gjennom
kondensering og fordampning i hygroskopiske kledninger.
Potensial. Det anslås at effektiv temperaturbufring kan redusere energiforbruket til oppvarming med
6 til 20 % avhengig av bygningstype, (Kram, 2001). Effekten på kjølebehovet kan være enda større,
særlig i yrkesbygg der over 30 % reduksjon er dokumentert, (Dokka, 2005). I skolebygg er
energigevinster helt opp mot 50 % beregnet, mye på grunn av at varmeoverskudd fra elevene kan
utnyttes bedre, (Hagentoft, 1997). Tiltaket vil øke i aktualitet med forventet klimautvikling.
Samvirkning. Samkjøres med tiltak 1‐1‐3 Utnyttelse av latent energi i vanndamp, 1‐2‐5 Utnyttelse av
solinnstråling, 3.1.1 Temperaturbufrende romutforming og 3‐2‐1 Fuktbufrende materialer.
Dokumentasjon. Effekt av konvensjonell temperaturbufring (SHS) er relativt grundig dokumentert og
inngår i gjeldende beregningsmodeller, blant annet NS 3031. Mer finkornede beregninger kan foretas
blant annet IDA‐ICE. Effekten av LHS og bruk av hygrotermiske buffere er mangelfullt dokumentert
per i dag, men kan beregnes blant annet med IDA‐ICE.
Prioritering. 1 for både boliger og yrkesbygg.

Figur 13: Prinsipp for stabilisering av rom‐temperatur med materialer

Se eksempel med bruk av trevirke i Tillegg 3.
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3‐2 STABILISERING AV FUKTIGHET
3‐2‐1 Fuktbufrende materialer
Hygroskopiske materialer i interiøret stabiliserer den relative luftfuktigheten ved å ta opp fuktighet
når RF i rommet stiger og returnere den igjen når RF synker. Responstiden er vanligvis raskere enn
ved konvensjonell ventilasjon. Samtidig forebygges kondensering på overflater, nedfukting bak
møblering etc. Således reduseres ventilasjonsbehovet knyttet til fuktighet samtidig som problemer
knyttet til tørr inneluft reduseres. Fuktbufring vil i første rekke gi effekt på døgn‐basis, men er også
aktuelt gjennom lengre sykluser som uke, lavtrykkspassasje og sesong. Bufferne må tømmes
regelmessig, enten ved jevn ventilering eller ved forsert avtrekk.
Bruk av fuktbufring vil også bidra til forbedret opplevd luftkvalitet (PAQ). Opplevd luftkvalitet er blant
annet sammensatt av lufttemperatur og RF som beskriver luftas totale energiinnhold (entalpien). Ved
å redusere RF oppnås samme kvalitetsforbedring som ved å redusere lufttemperatur. I perioder med
kjølebehov vil dette innebære at man kan akseptere høyere lufttemperatur, (Fang, 1998)

Figur 14: Ved å kjøle lufta fra 29 grader til 23 grader uten å fjerne fuktighet (A‐B), reduseres luftas varmeinnhold med 5
kJ/kg. Tilsvarende kan oppnås ved å senke RF fra 50% til 40% (A‐C), (eller 60% til 50% (a‐c)). Mens A‐B må foretas med
ventilasjon eller mekanisk kjøling kan A‐C gjennomføres med hygroskopiske kledningsmaterialer, (Simonson, 2000).

Potensial. Tiltaket er aktuelt i alle bygningstyper med periodisk bruk og/eller fuktbelastning. I rom
med normal fuktbelastning og fuktstyrt ventilasjon er det beregnet at ventilasjonsbehovet i
vinterhalvåret vil kunne reduseres mellom 30 og 40 % ved bruk av fuktregulerende kledninger,
(Woloszyn, 2009). Gjennom sommerperioden vil utslaget være mindre, i første rekke på grunn av
høyere fuktinnhold i utelufta.
Samvirkning. Fuktbufring vil ha indirekte innflytelse på romtemperaturen, se 3‐1‐2 Temperatur‐
bufrende materialer og 1‐1‐3 Utnyttelse av latent energi i vanndamp.
Dokumentasjon. Effekten av fuktbufring er relativt godt dokumentert, se blant annet (Korsnes, 2012)
og (Allinson, 2010), men inngår ikke i gjeldende beregningsmodeller knyttet til TEK. Internasjonalt
finnes tilgjengelig programvare for å kalkulere ytelse, blant annet i IDA‐ICE, WUFIplus, BSIM og HAMT
som er et tillegg i britiske Energy Plus.
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Prioritering. 1 i både boliger og yrkesbygg.

Se eksempel i Tillegg 3.

3‐3 STABILISERING AV FORURENSNINGSBELASTNING
3‐3‐1 Forurensningsbufrende romutforming
Romvolum over oppholdshøyde vil kunne bufre lette forurensninger og forurensninger med høyere
temperatur som avgasser fra utånding, matlaging, kontormaskiner etc. Tiltaket vil ha kort
reaksjonstid og gir størst effekt i rom med fortrengningsventilasjon og stillesittende aktiviteter. Det
forutsettes at bufferen tømmes regelmessig.
Potensial. Vil kunne redusere ventilasjonsbehovet, særlig i skoler, forsamlingslokaler og kanskje
kontorarbeidsplasser med mye teknisk utstyr. I boligen vil tiltaket i første rekke bidra i soverom.
Samvirkning. Vil kunne være i konflikt med tiltak 2‐1‐2 Redusert ytterflate og samvirke direkte med 3‐
1‐1 Temperaturbufrende romutforming.
Dokumentasjon. Effekten er godt dokumentert, se blant annet (Hamilton, 2004), men inngår ikke i
gjeldende beregningsmetoder for ventilasjonsbehov. Kan kalkuleres, blant annet gjennom IDA‐ICE.
Prioritering. 1 i yrkesbygg og 2 i boliger

3‐3‐2 Forurensningsbufrende materialer
Mange porøse materialer vil ha evnen til å stabilisere forurensningsnivået i inneklimaet ved å ta opp
gasser når konsentrasjonen øker og returnere dem igjen når konsentrasjonen synker. Hastigheten på
prosessen reduseres jo nærmere man kommer likevektsnivået. Molekylstørrelse og eventuell kjemisk
reaktivitet mellom gass og materiale kan påskynde eller forsinke prosessen og eventuelt øke eller
redusere kapasiteten. Bufferne må tømmes regelmessig og utenfor brukstid.
Potensial. Buffrings‐tiltaket vil kunne redusere ventilasjonsbehovet, men i første rekke knyttet til
bruksrelaterte forurensninger fra mennesker og aktiviteter i bygninger med periodisk bruk. For
døgnkontinuerlige forurensninger fra materialer m.m. vil potensialet være marginalt og da eventuelt
måtte knyttes til intensivert ventilasjon i et par timer før bruksfasen starter.
Samvirkning. Ses i sammenheng med 3‐2‐1 Fuktbufrende materialer ettersom materialbruken stort
sett vil være sammenfallende. Forurensninger vil også kunne følge fuktvandringen inn og ut av
veggen.
Dokumentasjon. Dokumentasjonen er per i dag mangelfull, men under oppbygging, se blant annet
(Sherman, 2013), (Hansson, 2003) og (Jørgensen, 2007). Effekten av tiltaket kan trolig håndregnes.
Prioritering. Men med utgangspunkt i mangelfull dokumentasjon settes prioriteringen til 2 for begge
bygningskategorier.
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Tillegg 2 Bolig‐simulering, utfyllende

Formål
Det er antatt at bygg designet etter prinsippene i passivhusstandarden NS 3700 vil ha stor innvirkning
på energibruken til romoppvarming og ventilasjon.
Overordnet mål med simuleringene er å vise om det kan oppnås samme energieffektivitet i et bygg
designet og driftet etter prinsippene i LIMA‐pyramiden.
Spesifikt formål med beregningene er:





Å beregne energibruken til romoppvarming og ventilasjon for en enebolig designet etter
prinsippene i LIMA‐pyramiden, absolutt passiv design med naturlig ventilasjon.
Å undersøke om passivhusnivå er oppnåelig i bygg designet etter LIMA‐pyramiden.
Å undersøke forutsetninger for å nå passivhusnivå i bygg designet etter LIMA‐pyramiden.
Å sammenligne med energibruken i en tilsvarende bygning designet etter mer
konvensjonelle prinsipper med mekanisk ventilasjon med varmegjenvinning, men likevel med
noen ekstra passive designtiltak utover NS 3700 lagt inn.

Metode
Simulering er gjort i IDA ICE ‐ versjon 4.6.1, (EQUA, 2014).
Bortsett fra temperatur i soverom er forutsetningene i NS‐EN 15251 fulgt. Der det er avvik fra
NS3031, er dette kommentert.
Simulering gjøres med utgangspunkt i et bygg på 115 m2 oppvarmet BRA designet etter prinsippene i
LIMA‐pyramiden. Beregningsmodellen er en to plans enebolig som vist i Figur 15. Samme modell er
brukt for beregning av energibruk ved bruk av naturlig ventilasjon (Absolutt passiv modell APE) og
mekanisk ventilasjon (Mekanisk modell MEK). Modellen består av 22 soner med plassering innenfor
(12 soner), eller utenfor klimaskillet (10 soner).
For å simulere brukerstyrt ventilasjon er det benyttet CO2, temperatur og RF som indikatorer på
tilstedeværelse og aktivitet som påkaller ventilasjonsbehov i de forskjellige rommene.

Figur 15: Boligmodell
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Forskjellen mellom de to fysiske modellene er i hovedsak ventilasjonsprinsippet:







Absolutt passiv modell (APE) har naturlig ventilasjon og klimarom mot sør. Mekanisk modell
(MEK) har mekanisk ventilasjon og ingen klimarom mot sør. Prinsipp for klimarom er
beskrevet i Tillegg 3.
Absolutt passiv modell (APE) har behovsstyrt naturlig ventilasjon (styrt av CO2 og temperatur
i oppholdsrom og RF på bad). I Mekanisk modell(MEK) er ventilasjon balansert med konstant
tilluft og avtrekk.
Absolutt passiv modell (APE) har gasstette dører mellom soverom og øvrig bygg. Mekanisk
modell (MEK) har dører med lekkasje for overstrømning til avtrekk i tilstøtende rom.
Absolutt passiv modell (APE) har 100 % vinduslufting av soverom på natten (26 m3/h pers).
Mekanisk modell (MEK) har en hovedsakelig mekanisk ventilasjon med overstrømning til
gang/opphold/bad (20 m3/h pers.) supplert med 23 % vindus lufting (6 m3/h pers.).

Ventilasjonsprinsipper i Absolutt passiv modell er vist i Figur 16 og Mekanisk modell Figur 17.

Figur 16: Ventilasjonsprinsipp i Absolutt passiv modell(APE). (Tekst framkommer ved elektronisk forstørrelse.)

Figur 17: Ventilasjonsprinsipp i Mekanisk modell (MEK). (Tekst framkommer ved elektronisk forstørrelse.)
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Der er gjort beregninger på følgende modeller (alle med samme grunnmodell, men med varierte
forutsetninger). Modellene APE 0 – APE 3 er gjort for Osloklima, mens APE 4 er gjort for
Bergensklima. Modellene MEK 0 – MEK 1 er i Osloklima, mens MEK 2 er i Bergensklima.

APE 0 – Passiv referanse
Referanse modell beregnet med utgangspunkt i beregningsforutsetninger i gjeldende TEK10 og
NS3031.
Avvik er:
 Personbelastning følger brukerprofil for tilstedeværelse, og er ikke jevnt fordelt som
forutsatt i NS 3031 beregningsmetodikk. Dette er nødvendig for å plassere fuktbelastning på
rett tidspunkt på døgnet.
 Fuktbelastning for dusj, kjøkken er lagt inn i beregningsmodellen.

MEK 0 – Mekanisk referanse
Referanse modell beregnet med utgangspunkt i beregningsforutsetninger i gjeldende TEK10 og
NS3031.
Avvik er:
 Personbelastning følger brukerprofil for tilstedeværelse, og er ikke jevnt fordelt som
forutsatt i NS 3031 beregningsmetodikk. Dette er nødvendig for å plassere fuktbelastning på
rett tidspunkt på døgnet.
 Fuktbelastning for dusj, kjøkken er lagt inn i beregningsmodellen.

APE 1 – Passiv med behovsstyrt naturlig ventilasjon
Beregning basert på modell APE 0 med følgende endringer:
 Naturlig avtrekksventilasjon. Det ventileres med konstant grunnventilasjon på 2x18 m3/h på
plan 1 og 2. Grunnventilasjon suppleres med behovsstyrt ventilasjon. På plan 1 simuleres
supplerende ventilasjon av tilstedeværelse i oppholdsrom/kjøkken indikert av CO2 og
temperatur, og RF i WC. På plan 2 simuleres supplerende ventilasjon av tilstedeværelse i
arbeid/lek Indikert av CO2 og temperatur, og RF på bad.

APE 2 – Klimarom
Modellen tilsvarer APE 1, men er supplert med klimarom på sørfasade. Tilluft tas inn gjennom
klimarommet.

APE 3 – Adaptiv modell med termisk soning
Modellen tilsvarer APE 2, men det brukes ulike temperaturer i ulike soner av bygget:
 Vindfang temperatur endret fra 21/19oC til flytende over 5oC.
 Soverom temperatur endret fra 21/19oC til flytende over 14oC.
 Matbod og klær/boder ingen oppvarming.
 Bad temperatur endret fra 21/19oC til konstant 20oC som følge av utnyttelse av latent varme.
 Øvrige rom temperatur endret fra 21/19oC til konstant 20/19oC som følge av utnyttelse av
latent varme.

APE 4 – Bergensklima
Modellen tilsvarer APE 3, men er beregninger er gjort med Bergensklima.
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MEK 1 ‐ Termisk soning
Modellen tilsvarer MEK 0, men det brukes ulike temperaturer i ulike soner av bygget:
 Vindfang temperatur endret fra 21/19oC til flytende over 5oC.
 Soverom temperatur endret fra 21/19oC til flytende over 14oC.
 Matbod og klær boder ingen oppvarming.

MEK 2 – Bergensklima
Modellen tilsvarer MEK 1, men beregninger er gjort med Bergens‐klima.

Begrensninger
Full simulering av fuktdynamikken i innvendige treoverflater var vanskelig å gjennomføre i den
tilgjengelige programversjonen av IDA‐ICE. Hoved‐effektene av fuktregulering knyttet til
ventilasjonsbehov og temperaturutjevning er likevel inkludert.

Resultater bolig og oppsummering
Beregningsresultater er sammenfattet i Tabell 4 under. Disse viser:








Enkel modell for passivdesign APE 0 oppfyller ikke krav til energieffektivitet, der beregninger
gjøres med forutsetninger i NS3031.
Tilstedeværelsesstyring (fukt‐, CO2‐ og temperatur) av naturlig ventilasjon reduserer
beregnet energibruk vesentlig. Etter gjeldende beregningsregler NS3031 kan ikke dette
legges til grunn i energiberegninger, og forutsetter avvik fra gjeldende regelverk. Tiltaket
krever et system for effektiv volumregulering av avtrekk i det naturlige ventilasjonssystemet.
Dette kan være automatisert, men også gjennomføres manuelt (direkte brukerstyring) ved
designmessig tilrettelegging. Noe større slingringsmonn i komfortforutsetningene kan da
forventes, men uten at dette i vesentlig grad berører energiforbruket, se også Tiltak 2‐5‐2
Forbedret brukerkontroll i Tillegg 1.
Forvarming av inntaksluft i et klimarom er en effektiv strategi for reduksjon av energibruk til
oppvarming.
Der det designmessig legges til rette for utbredt termisk soning av bygget, og dette kan
legges til grunn i energiberegningene, kan et passivt klimatisert bygg etter Lima‐pyramiden
nå passivhusnivå. Dette vil gjelde for både Oslo og Bergens klima.
Modell med mekanisk ventilasjon MEK vil med samme forutsetninger generelt ha lavere
energibruk til oppvarming sammenlignet med absolutt passiv modell APE. Medregnes
energibruk til viftedrift vil de to alternativene med termiske soning ha nær samme
energibruk.
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Tabell 4: Resultat‐oversikt energibruk til oppvarming og vifter. Blå rader for Oslo‐klima og gule for Bergens‐
klima.

Modeller

Energibruk
oppvarming

Energibruk
vifter

Samlet
energibruk

Netto energi

Netto energi

Netto energi

2

2

[kWh / m år]

Referanser:
Passivhus‐nivå NS 3700 Oslo‐klima
Passivhus‐nivå NS 3700 Bergen‐klima
Passivhus nivå ‐ TEK2015 (Smits, 2013) alt. A (netto energi)
APE 0
Referanse passiv design ‐ NATVENT
MEK 0 Referanse aktive design ‐ MEKVENT
Variasjoner passiv modell:
APE 1
Med behovsstyring (indikator CO2/temp./RF),
Oslo‐klima
APE 2
AP1 + klimarom, Oslo‐klima
APE 3
AP2 + termiske soner, Oslo‐klima
APE 4
AP2 + termiske soner, Bergensklima
Variasjoner mekanisk modell:
MEK 1 Referanse + termiske soner, Oslo‐klima
MEK 2 Referanse + termiske soner, Bergens klima

22,9
22,3
30,0
53,0
23,9

1)
3)
4)

35,4
31,2
20,3
16,1

[kWh / m2 år]

[kWh / m år]

5)
6)

16,2
12,6

4,5
4,5
4.5
0,6
4,3

2)

7)

27,4
26,8
34.5
53,6
28,2

0,6

36,0

0,6
0,6
0,6

31,8
20,9
16,8

4,3
4,3

20,5
16,9

Merknader:
1)

For bolig på 115 m2 BRA. Osloklima. Årsmiddeltemperatur 6,1 °C, etter (Kvande, 2012)

2)
3)
4)

Ingen krav. Anslag vanlig energibruk, inkludert behovsstyrt avtrekk på kjøkken
For bolig 115 m2 BRA. Bergensklima. Årsmiddeltemperatur ≥ 6,3 °C, etter (Kvande, 2012)
Anslag utfra samlet ramme netto energibruk på 95 kWh/m2 år

5)

Tilsvarer «Absolutt passiv energidesign, Oslo‐klima» i Tabell 3, Kapittel 2

6)

Tilsvarer «Absolutt passiv energidesign, Bergens‐klima» i Tabell 3, Kapittel 2

7)

Naturlig ventilasjon med behovsstyrt avtrekk på kjøkken
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Tillegg 3 Trevirke som passivt energitiltak
Trevirkets klimatiserende egenskaper har utgangspunkt i materialets porestruktur og evne til å ta
opp og avgi fuktighet. Her har trevirke større kapasitet enn de fleste sammenlignbare materialer.

Figur 18: Sorpsjons‐kurver for et utvalg bygningsmaterialer, fuktkapasitet ved endringer i relativ fuktighet,
(Straube, 2006)

I følgende tiltak vil således bruk av trevirke peke seg ut som særlig interessante:
1‐1‐3

Utnyttelse av latent energi i vanndamp

3‐1‐2

Temperaturbufrende materialer

3‐2‐1

Fuktbufrende materialer

For samtlige tiltak er det en forutsetning at trevirke er ubehandlet eller at det er benyttet en
dampåpen overflatebehandling, se Tillegg 4.

Ad 1‐1‐3 Utnyttelse av latent energi i vanndamp
Når relativ fuktighet (RF) i rommet stiger, vil treoverflater raskt ta opp fuktighet fram til
likevektstilstand. I denne prosessen går fuktigheten fra dampfase til vannfase og det avgis varme. Når
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relativ fuktighet på ny synker, vil prosessen gå i retur og føre til en nedkjøling av omgivelsene. I
utgangspunktet er dette et energimessig null‐sum spill, men ved å tilpasses brukerrytmer vil energien
kunne utnyttes effektivt, eksempelvis til oppvarming av baderom.
Baderom varmes normalt opp til rundt 3 °C over temperaturen i andre boligrom for å gi ekstra
komfort. I realiteten er den høyere baderoms‐temperaturen bare nødvendig rett etter en dusj når en
tørker og kler på seg. Dersom badet har treoverflater oppnås en temperaturøkning på 2‐5 °C i
etterkant av dusjfasen ved at det frigis varme fra oppfuktingen av overflatene. Temperaturøkningen
varer ved i ca. en halv time etter oppfuktingen. Dermed trenger ikke badet utstyres med en
grunnoppvarming utover nivået i resten av huset.

Figur 19: Endringer i RF og temperatur gjennom en dusjfase i to baderom der vegger og himling er kledd med
henholdsvis trepanel (venstre) og ikke‐hygroskopiske overflater (høyre). Beregnet med WUFI Plus for 0,25
luftskift per time. Beregninger for 0,5 og 1,0 luftskift per time gir samme mønster, men litt raskere reduksjon av
RF i etterkant av dusjfasen, (Korsnes, 2012).

Badets RF ligger vanligvis mellom 40 og 55 %, men under dusjing øker den opp mot 100 % når
dampen ikke fjernes effektivt med avtrekksvifte. Det meste av dampen tas opp i treoverflatene som
på denne måten også forhindrer kondensasjon på glatte overflater som speil. Den akkumulerte
fuktigheten får normalt anledning til uttørking over flere timer før ny dusj‐fase.
Energieffekten av tiltaket ble beregnet med WUFI Plus av Nore og Olsson (Nore, 2014).
Utgangspunktet var et bad på 12 m2 med to brukere som tar en dusj daglig. Resultatene viste en
energisparing 296 kWh/år i et Osloklima og 320 kWh/år i et Tromsøklima.
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Figur 20: Bad med treoverflater (Foto: Sami Rintala)

Ad 3‐1‐3 Temperaturbufrende materialer
Trevirke har i utgangpunktet lav varmekapasitet sett i forhold til tyngre materialer som betong og
tegl. Men i kombinasjon med fuktighet representerer trevirket en hygrotermisk masse med
betydelige varmelagringsegenskaper. Under normale forhold vil bare de ytterste delene av trevirke
fuktes opp. Ettersom materialet samtidig har relativt dårlig varmeledningsevne vil de
bakenforliggende delene virke isolerende og sørge for at energien i hovedsak utstråles tilbake igjen
til rommet.
Utnyttelsen av hygrotermisk masse baserer seg på endringer i fuktbalansen som fører til at energi tas
opp og avgis. I praksis er det ofte vanskelig å få bruksrytmene i et hus til å stemme overens med
fuktrytmene, men de vil likevel kunne utnyttes i noen sammenhenger.
Mest aktuelt er bruk av hygrotermisk masse til å fange opp og mellomlagre solenergi i en
boligsituasjon. Her vil solenergien tørke ut fuktighet som er opplagret i trevirket gjennom foregående
bruksperiode med kilde i mennesker og ulike prosesser der vann fordampes. Dermed klarstilles
treveggene for å motta nye fuktbelastninger i etterfølgende bruksperiode utover ettermiddag og
kveld. Ved at fukten kondenseres i treoverflatene heves temperaturen, og effekt og varighet øker
omvendt proporsjonalt med trevirkets uttørkingsgrad.
Det vil imidlertid knytte seg usikkerhet til fuktsituasjonen i overflatene når solbestrålingen innledes.
Mye av fuktigheten som er produsert i løpet av natten kan da allerede være ventilert ut og tilgangen
vil være begrenset til fuktighet som er produsert i morgentimene, noe som kan vise seg å være i
minste laget.
Problemet kan løses ved å utstyre bygningen med et eget klimarom som tilluftsrom for resten av
bygningen. Det kan i boligsammenheng være snakk om en sørvendt vinterhage med stor
hygroskopisk kapasitet der bladrike vekster gjennom dagen hele tiden vil tilføre ny fuktighet
ettersom temperaturen øker. Det vil dermed kunne bindes store energimengder som kan benyttes til
oppvarming av innenforliggende rom etter at solen er godt ned.
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Klimarom kan også benyttes i yrkesbygg. Det kan da være snakk om å ta vare på nattefukten, noe
som trolig best kan gjøres i tilluftskulverter med høy hygroskopisk kapasitet.

Ad 3‐2‐1 Fuktbufrende materialer
Overflater av trevirke vil kunne stabilisere innvendig luftfuktighet ved å ta opp fuktighet når RF stiger
og gi den tilbake igjen når RF igjen synker. Dermed reduseres ventilasjonsbehovet knyttet til høye
fuktnivåer i innemiljøet samtidig som større belastninger/mugg‐risiko bak møblering o.l. forebygges.
Fuktbufring vil også bidra til forbedret opplevd luftkvalitet (PAQ). Opplevd luftkvalitet er blant annet
sammensatt av lufttemperatur og RF som beskriver luftas totale energiinnhold (entalpien). Ved å
redusere RF oppnås samme kvalitetsforbedring som ved å redusere lufttemperatur, (Fang, 1998)
Effekten av hygroskopiske overflater i soverom, som er boligens mest fuktbelastede rom, ble
undersøkt av Simonsen et al, (Simonson, 2004). Det ble gjennomført feltforsøk i et finsk soverom
med volum 28,9 m3. Rommet var i utgangspunktet kledd med pussede gipsplater. Disse er
hygroskopiske, men med mindre kapasitet enn trevirke. Man kan således anta at resultatene er
overførbare til bruk av trevirke.
Det ble gjennomført målinger av RF ved ulike ventilasjonsnivåer, først i basismodellen og deretter
ved at veggene ble inndekket med 0,2mm polyetylenfolie. Normalt fuktnivå ble etablert med
mekanisk befuktning.

Figur 22: Change in the relative humidity in the test
room after the humidity generator was turned on for
different ventilation rates with and without plastic.
(Simonson, 2004)

Figur 21: Change in the calculated percent
dissatisfied with warm respiratory comfort in the test
room after the humidity generator was turned on for
different ventilation rates with and without plastic,
(Simonson, 2004)

Resultatene viste man i et uventilert soverom (0,08 ach) med hygroskopiske kledninger oppnår
lavere RF enn om luften skiftes 0,55 ganger per time i et rom uten hygroskopiske egenskaper. Og at
således også luftkvaliteten i løpet av en brukstid på 10 timer blir opplevd som bedre i et uventilert
soverom med hygroskopiske materialer enn i et normalt ventilert soverom med plastkledning.
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Tillegg 4 Overflatebehandling av trevirke
Introduksjon
Ved å la Innvendig kledning av trevirke forbli ubehandlet kan virkets hygrotermiske egenskaper
utnyttes fullt ut. Imidlertid vil manglende behandling raskt gi gulning på gran og bruning på furu, noe
som kan komme i konflikt med intensjoner i estetikk og lysnivå. Det vil derfor som oftest benyttes
overflatebehandling i form av maling eller luting. Overflatebehandlingens dampmotstand er da helt
avgjørende for å bevare trevirkets fuktregulerende egenskaper.

Valg av overflatebehandling
Vanlige malingstyper (akryl/ alkyd/ olje/ polyuretan‐basert) har høy dampmotstand, mens andre
overflatebehandlinger peker seg ut som mer dampåpne, i første rekke kalkfarge, limfarge,
oljeemulsjonsmaling, silikatmaling og silikonemulsjonsmaling, (Geving, 2002). Av disse er kalkfarge og
silikonemulsjonsmaling lite fleksible og bare egnet for bruk på mineralske underlag. Dette vil også
gjelde for mange silikatmalinger, men det finnes spesialprodukter som kan benyttes på trevirke.
Aktuelle overflatebehandlinger utover dette vil være limfarger i form av emulsjonsmalinger basert på
kasein‐lim eller celluloselim og oljeemulsjonsmalinger basert på vegetabilske oljer. I tillegg kommer
lut‐behandlinger som ikke er hinnedannende.
Gjennom en spørrerunde blant aktuelle nord‐europeiske produsenter i april/mai 2014 ble det
avdekket mangelfull dokumentasjon av produktenes dampmotstand. På bakgrunn av undersøkelsen
ble følgende alternativer stående igjen som egnede:
‐
‐
‐

Ubehandlede trevirke. Bruning vil kunne forebygges noe ved bruk av løvtrevirke.
Luting, eventuelt med kalktilsetning.
Spesialtilpasset silikatmaling. Produktet er pigmentert med nanopartikler av titanoksid for å
bidra til fotokatalytisk oksidasjon. Dette kan kanskje medføre inneklimarisiko.

Detaljering og sonedeling
De aktuelle behandlingene er matte og har begrenset vaskbarhet. Det må derfor gjennomføres
tilpasninger som begrenser problemer knyttet til dette. Det dreier seg dels om detaljeringstiltak dels
om sonedelt behandling.
Innvendige overflater av tre bør være høvlet og eventuelt pusset. Panel bør monteres stående for å
samle minst mulig støv, og profilering/ lektepanel bør være utformet slik at man lett kan rengjøre
spaltene. Best her er skyggepanel med skrå kant (rustikkpanel). Panelet bør settes på innforet golvlist
med høyde minimum ca. 100mm. Det kan også gjerne monteres en trekantlist i hjørnene.
Prinsippene er de samme for eksponert massivtre.
Sonedelt behandling innebærer at dampåpne overflatebehandlinger i første rekke benyttes i himling
og øverst på vegg.

Erfaringer
Det ble i juni 2014 gjennomført en intervjuundersøkelse ved 3 barnehager/skoler der ett av byggene
hadde helt ubehandlede overflater og to hadde kalklut‐behandlede overflater. I bygningen med
ubehandlede overflater var de ansatte fornøyde med innemiljøet, men rapporterte om relativ tung
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vasking. Der kalklutbehandling var benyttet var de ansatte var svært godt fornøyde med innemiljøet,
og rapporterte om få eller ingen problemer med renhold.

Figur 23: Kalklutbehandling
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