
MILJØPARADOKSER I 
BYGGEBRANSJEN

Det kan virke som en samlet byggebransje, inkludert myndigheter, forskere og 
naturvernere, mener at løsningen på klimautfordringen er å bygge flest 
mulig passivhus fortest mulig. 

Logikken er enkel å formidle; såkalte passivhus har et svært lavt energibehov 
til oppvarming, og kan derfor gi lavere klimagassutslipp fra energibruk i 
driftsfasen. Byggeforskriften og EUs energimerkedirektiv fokuserer 
likeledes nesten utelukkende på energieffektivitet, men spørsmålet er om 
dette er riktig satsing i forhold til å få bukt med både energibruken og de 
andre miljøutfordringene som bransjen har.

Kan det være at man utelukker andre, og på sikt mer virksomme, tiltak? 
Utfordringene er imidlertid svært sammensatte og disse argumentene er 
derfor tyngre å formidle og omsette i politiske slagord.

Innlegget er et forsøk på å belyse noen miljømessige paradokser og rene 
tilbakeslag som følger av det ensidige fokuset på kWh/m2 som 
suksesskriterium for bygninger, og stiller kritiske spørsmål rundt 
utviklingen av vår nye byggeskikk.

Frederica Miller 

GAIA-Oslo as– Bærekraftig Arkitektur og Planlegging



EU DIREKTIV - ENERGIMERKING
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Er energieffektivisering et KLIMATILTAK?
Krav om energimerking av bygg - Innført 2010

Utgangspunkt for EU direktiv 
= å redusere klimagassutslipp 

forbundet med energibruk. 

I Europa er dette vesentlig pga. lav andel fornybare 
energikilder. I Norge er dette mindre vesentlig fordi så
å si all El. kraft til husholdninger er fornybar. I Norge er 
det politisk vanskelig å vekte elektrisitet.

Men det er uansett en viktig miljømålsetting 
å redusere bruken av elektrisitet til rom- og 
varmtvannsoppvarming i bygninger, og 
frigjøre den til andre formål som for 
eksempel transport, som er en av de helt 
store klimagassutslippskildene i Norge. 

(Så også Norge må vekte elektrisitet  = 
OECD/Nordisk miks) 



ENERGI STATISTIKK NORGE
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Stasjonære kilder: 138,5 Twh. 
Oppvarming av bygninger anslås til: 45 – 50 Twh. = Fra 21,6 – 24%.
Av dette er 30 Twh Elektrisitet. 3,5 Twh Ved og resten olje dvs 11,5 – 25,5 Twh.
Av elektrisitetsforbruket er over 99% fornybart – unntatt når vi importerer energi fra utlandet.
OBS! Diskusjon om OECD/Nordisk/Norsk miks

Norsk bygningsmasse er på 330 millioner m2 gulvareal.
Hvorav boliger utgjør              212 mill m2. = 64 %
Næringsbygg                          118 mill m2. = 36 %
Ca. 35 % er bygget før 1960 = en tredjedel.

Bygninger bruker i snitt 250 kWh/m2 brutto gulvflate. 
Gjennomsnittlig bolig bruker 22 600 kWh/år.
Boligstørrelse har økt fra 78m2 i snitt 1960 til 111m2 i snitt i 1990. 
Kontorbygg bruker fra 100 til 380 kWh/m2, de siste 5% bruker fra 380 til 700 kWh/m2. 
Gjennomsnitt er 243 kWh/m2. 
I næringsbygg er energibruken vanligvis 30% til varme, 20% til kjøling, og 50% til el = 
lys/utstyr. 
OBS! Stigende andel – jo mer passivt jo større andel energi til EL.

Energikilde % Husholdningers 

energibruk

El 76 Fornybare  94%

Ved 16,8

Fjernvarme 1,1

Olje 5,5 Ikke fornybare 6%

Gass 0,5



FORSLAG OM  PASSIVHUS SOM STANDARD
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ER DET ET GODT KLIMATILTAK?

MÅLET MED PASSIVHUS ER Å SPARE 
ENERGI PRIMÆRT TIL ROMOPPVARMING.

Passivhusstandard = tysk konsept som 
innebærer:
- Tett bygningskropp
- Mye isolasjon
- Vinduer med lave U-verdier (Under 1,0)
- Rom oppvarmingsbehov under 15 kWh/m2, 
- Total energibehov på under 120 kWh/m2 
- Luft til luft varmegjenvinning i balanserte 

mekaniske ventilasjonssystemer       

Det er i Norge ingen krav til CO2 utslipp relatert 
til levert energi, eller materialbruk.



PASSIVHUS KRITIKK:
Det er allerede debatt og kritikk av passivhuskonseptet i andre land
(Sverige, Tyskland, England, Nederland).
Denne kritikken har følgende hovedmomenter

1.AREALBRUK 
2.ENERGI
3.INNEKLIMA
4.INSTALLASJONSTEKNOLOGI
5.KLIMAGASSUTSLIPP/ MATERIALBRUK



1.AREALBRUK OBS! kWh/m2/år sier ingenting om arealeffektivitet…. 

Gjennomsnittlig boligareal per person her i landet økte 
fra 29 m2 i 1967 til 

51 m2 i 2000, og stiger stadig. 
Boligstørrelse har økt fra 78m2 i snitt 1960 til 

111m2 i snitt i 1990. 
Svenske tall:   1950 20m2 oppvarmet boareal/person

I dag 50m2 + 20m2 klimatiserte lokaler av ulik type
I tillegg bygger vi mer hytter enn noen gang. 

Den effekten som vi får av energiøkonomisering spises opp av forbruksveksten. 
Vi MÅ i tillegg til kWh begrense antall kvadratmeter/forbruk. 

Arealeffektivisering reduserer alle typer miljøbelastninger 
under byggefase og i drift

Utnytting av lokale materialer for å redusere transport, materialer med lave 
produksjonsmessige miljøbelastninger og av vedlikeholdsvennlige og 
gjenbrukbare materialer som gir lang levetid, er tiltak som kan gi store utslag i 
klimagassregnskapet. 

Generelle formuleringer om materialbruk i forskriftene (bl.a substitusjonsplikten) oppfattes som nærmest 
frivillige ordninger, og følges ikke opp med krav på samme måte som krav til tykkelse på varmeisolasjon.



2. ENERGI

Passivhus er avhengig av 
elektrisitet. noe som er i 
direkte motsetning til 
overgang til nye fornybare 
energikilder.

Hvis El. vektes, som det bør 
på bygg nivå, så
innebærer det 
klimagassutslipp.

Klimakur 2020 del B
15.5.3 Målkonflikter

Krav om lavenergibygg og passivbygg i TEK 
kan føre til en økt andel nybygg basert
på direkte elektrisk oppvarming, noe som 
kommer i konflikt med målsetningen om
økt bruk av fornybar varme.



ENERGI – debatten i Sverige



Ikke optimalt verken bygningsfysisk eller økonomisk
• Supertette konstruksjoner med tykke isolasjonssjikt er 

teknisk krevende å bygge. For å unngå senere fuktproblemer, 
kreves streng kvalitetskontroll under oppføring. Skader i 
tettesjiktene i plast fører ikke bare til at energieffektiviteten 
punkteres, men også at fuktproblemer kan gi opphav til 
muggsoppdannelser, et sårbart byggesystem. 

• Levetiden til plast og tape er kanskje 20 til 25 år, det er 
utilgjengelig for inspeksjon, når de etterhvert revner og 
smuldrer opp blir energiøkonomien dårligere, og det blir større 
risiko for fuktskader. 

• Isolasjonstykkelser over 30cm i vegg og 50cm i tak fører til 
marginale energibesparelser - bare til ytterligere 2% ref. CH, 
Ørebro universitet, med altså økt fare for fuktskader.

MYE ISOLASJON – FOR MYE?
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- en karakteristikk av bygningsteknologiens utvikling siden 1960
1.- Vi må spare energi.
2.- Derfor må vi isolere mer. 

Isolasjon betyr som regel at vi bruker mineralull.
3.- Mineralull kan ikke regulere fukt 

og må beskyttes fra trekk for å ha god isolasjonsverdi.
4.- Derfor må vi ha en tett damsperre av plast på innsiden av veggen. 

Vi må lage tette hus.
5.- Tette hus krever ventilasjon fordi det blir høy fuktighet inne 

og fordi forurensningene hoper seg opp og gir dårlig inneklima.
6.- Lufting eller ventilasjon fører til energitap.
7.- Derfor må vi spare energi.      (ca 1970)
8.- Det kan vi gjøre ved å kontrollere luftingen. 

Varmen fra avtrekksluften kan gjenvinnes og brukes til å varme den friske luften.
9.- Vi trenger balanserte mekaniske ventilasjonsanlegg.
10.- Balanserte mekaniske ventilasjonsanlegg er dyre, de har lang nedbetalingstid hvis vi ser energien 

som kan spares i forhold til anleggets levetid.
11.- Derfor må vi subsidiere ventilasjonsanleggene som et inneklimatiltak eller var det som et 

enøktiltak?  (forslag som ikke ble vedtatt)

12.- Hvis ikke balanserte mekaniske ventilasjonsanlegg vedlikeholdes og drives skikkelig, så kan de 
være med på å øke inneklimaproblemene , og hvis de vedlikeholdes, så øker utgiftene og da blir de 
dyre.

13.- Vi må derfor stille krav til teknikken. Men det finnes ikke gode nok tekniske løsninger så da kan vi 
ikke stille krav til de tekniske løsningene …(ca 1995)

KARUSELLEN Del 1



GAIA –Oslo as – Bærekraftig Arkitektur og Planlegging      

14.- MEN Vi må jo spare energi for å redusere klimagassutslipp (EU direktiv 2001).
16.- Derfor må vi isolere mer og hvis vi isolerer veldig mye så bruker vi nesten ikke energi!  Vi lager 

PassivHus… men mye isolasjon kan skape fuktproblemer i konstruksjonen….
17.- ..derfor må vi ha enda tettere hus. Vi må lage tette hus! 
18.- Tette hus krever økt ventilasjon fordi det blir høy fuktighet inne og fordi forurensningene hoper seg 

opp og gir dårlig inneklima.
19.- Så da må vi øke luftskifte i boligene (NS3031) + TEK 2010 … men lufting eller ventilasjon fører til 

energitap.
20.- Derfor må vi spare energi.
21- Det kan vi bare gjøre ved å kontrollere luftingen. 

Varmen fra avtrekksluften MÅ gjenvinnes og brukes til å varme den friske luften.
22.- Vi MÅ HA balanserte mekaniske ventilasjonsanlegg (TEK 2010 PÅLEGG om BMV) 
23.- Balanserte mekaniske ventilasjonsanlegg er avhengig av elektrisk strøm, som vi egentlig skulle 

redusere bruken av for å minske klimagassutslipp…
24.-Derfor må vi investere i ventilasjonsanleggene som et enøktiltak eller et inneklimatiltak eller var det 

som et klimagasstiltak?
26.- Hvis ikke balanserte mekaniske ventilasjonsanlegg vedlikeholdes og drives skikkelig, så kan de 

være med på å øke inneklimaproblemene , og hvis de vedlikeholdes, så øker utgiftene.
27.- Men inneklimaproblemene løser vi ved å øke luftskiftekravene (TEK 2010), som igjen øker 

varmetapet, som igjen betyr at vi MÅ ha mekanisk ventilasjon…
28. – og derfor så må vi spare energi 
29. – og for å gjøre det må vi stille krav til drifting av systemene slik at det ikke blir inneklimaproblemer

...osv, osv…
..hvor mange flere runder skal vi gå….????????

KARUSELLEN Del 2



TEK 2007/2010

• TEK 20072010 + NS 3031 = ren 
energieffektiviserings utgangspunkt 
– måleverdi = kWh/m2

• Økt isolasjon/U-verdier

• Konstant luftskifte uansett behov 
for boliger og småhus (årstid/døgn 
variasjon og brukstid)- tabell A6 + 
A3.

• Favoriserer mekanisk ventilasjon til 
fordel for andre løsninger,  er 
derfor styrende for valg av 
inneklimaløsninger

• Av tretten inneklimaparametre
(folkehelsa; anbefalte faglige 
normer  for inneklima) er det en 
overfokusering på en;  luftmengder. 
Luftskifte krav i soverom er økt til 
26m3/sengeplass/time (TEK 13.2)

• Luftskiftekrav næringsbygg 
26m3/person/time (TEK 13.3)



Energieffektivisering

Miljøsertifisering innebærer mange 
momenter, 
det er viktig at lovverket
ivaretar hovedhensikten. 
Målet med energieffektiviseringen og 
EU-direktivet er i tillegg til å redusere 
energibehov, å redusere 
klimagassutslipp. 
Det er derfor nødvendig å være 
sikker på at innskjerping av TEK 
faktisk løser flere problemer. 

Det finnes mange miljøsertifiserings-
og klassifiserings systemer, 
ingen dekker alle områder, 
men de kan være en begynnelse for 
å sikre at viktige momenter faktisk er 
med.

Eneste fokus ?
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VERKTØY



VERKTØY

UMWELT

ENERGIE

KOSTEN

Tysk verktøy for livssyklusevaluering av bygninger  

„LEGEP“
Verdikart Bærekraft: Chris Butters / NABU
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EN SVENSK FAMILIES ENERGIBRUK
lll

hhh

hhh

ca. 20%

ca. 30%ca. 50%

GAIA-Oslo as– Bærekraftig Arkitektur og Planlegging



OSLOS ØKOLOGISKE FOTAVTRYKK 

GAIA International Norwegian Wood Stavanger  - prequalification 2006GAIA-Oslo as– Bærekraftig Arkitektur og Planlegging

Hver innbygger i Oslo har et økologisk 

fotavtrykk på 21 800m2

Oslo = 90 x kommunens samlede flateinnhold

Tilsier 3 ekstra kloder

Husholdningenes forbruk 

= 95% av samlet fotavtrykk

3 B’er

Biffen: Mat = 50%

Bilen: Persontransport = 30% (Fly: 14%)

Boligen: 20%

Oslo = 17% lavere enn landsgjennomsnitt til 

tross for 60% mer flytransport, 

5% mer på mat.

Pga. Lite industri 74% lavere

Lavere personbil 17% lavere

Enn landsgjennomsnitt



3. INNEKLIMA
Forvarming av tilluft i mekaniske 

ventilasjonsanlegg med luft –
luft systemer kan gi 
inneklimaproblemer på sikt.  

Slike anlegg krever regelmessig 
renhold og tilsyn for ikke å bli 
spredere av inneklima
problemer. 

Tek 10 setter (til dels absurde) 
krav til konstante luftskifter og 
varmegjenvinning, men det 
står lite om kontrollrutiner i 
driftsperioden. 

Hva skjer når forutsetningene 
endres, økonomien strammes 
til eller når kunnskapen ikke 
overføres til nye eiere? 

Hva skjer med kanalvedlikehold, 
filterutskifting med mer?

I det vi nå går et endret klima i 
møte, med mer ekstremvær, 
kaldere, varmere, våtere og 
villere; er det ikke da 
grunnleggende viktig at vi har 
en byggeskikk som er robust, 
som sikrer at fukt forsvinner 
og som gir et bra innemiljø
uten avhengighet av 
elektrisitetsforsyning eller 



ØKT KJØLEBEHOV? 

”Kjøling medfører 
helseproblemer”
Jan Vilhelm Bakke arbeidstilsynet



JAN VILHELM BAKKE, ARBEIDSTILSYNET

Husk at vi bygger for at det skal bo mennesker i 
husene, 
ikke for at de skal bruke minst mulig energi. 
Spørsmålet må bli "hvordan bruker vi energi og 
andre ressurser mest mulig effektivt for helse og 
velbefinnende?" 
Bolig og bygd miljø kan være avgjørende for helse.

Menneskets behov for å mestre og forstå
Fysiologiske behov og termiske krav. 
Krav til oppvarming og varmekilder
Behov for mer tverrfaglig samarbeid om kunnskapsutvikling, forskning og 
problemløsning



FRA ”VENTILASJON AV BOLIGBLOKK”
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”Nyere forskning viser at materialene spiller en vesentlig rolle med hensyn på
inneluftens fuktinnhold, og at de i en bolig på døgn- og ukebasis, har langt større 
innvirkning på luftens fuktinnhold og dermed inneklima enn ventilasjonen. 

Bevisst bruk av materialer ser ut til å kunne ha større 
positiv innvirkning på inneklimakvalitet og energiforbruk 
enn ventilasjonsanlegg.
Dersom store deler av inneklimakvaliteten ivaretaes gjennom materialbruk, og 
luftskifte reduseres betraktelig vinterhalvåret, vil utbyttet av et balansert 
ventilasjonsanlegg marginaliseres.
Forvarming av tilluften (for eksempel i en varmeveksler) forringer tilluftskvaliteten. 
Varmegjenvinning, mot for eksempel forbruksvann, kan like gjerne gjøres i et 
avtrekkssystem.

Bevisst design og materialbruk innebærer ikke en 
merkostnad eller et økt energiforbruk, krever ikke ekstra 
vedlikehold og levetiden vil være den samme som 
bygningskonstruksjonen: 4 –5 ganger lenger enn for 
tekniske installasjoner.”

Dag Roalkvam –Gaia-Lista as.



Handlingsplan for passivhus    
bygg.no/id/50892.0

Siste hovedgrep er at det foretas en utvikling av robuste 

standardløsninger for passivhus som formidles gjennom 

anvisninger i Sintef Byggforsk-serien. Her ligger det mye 

FoU og forsøksbygging for å høste erfaringer og 

kunnskaper fra passivhusprosjekter.

For å understreke alvoret i situasjonen opplyste Jæger at 

Boligprodusentene har spurt spesialrådgiveren 

Mycoteam om aktørene har god nok kompetanse og god 

nok kvalitetssikringsrutiner til å sikre at nye energikrav 

ikke fører til økt forekomst av fuktskader og 

inneklimaproblemer.

Svaret var nei. Mycoteam, som kan vise til 20 års kontakt 

med håndverkere og takstmenn i forbindelse med 

byggskader, er overbevist om at kompetansen hos 

næringen ikke er tilstrekkelig god når det gjelder denne 

type problemer.

Bransjeorganisasjonen Boligprodusentene representerer to 

tredjedeler av boligproduksjonen i Norge. Ett av 

foreningens uttalte mål er å sette medlemmene i stand til å

levere boliger med passivhusnivå.

4. INSTALLASJONSTEKNOLOGI 
Problemer med fukt i inntak, 
feil plasserte inntak, 
dårlig prosjekterte anlegg,
systemer som ikke virker om vinteren.
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Et passivhus reduserer i utgangspunktet samlet ENERGIbruk i driftsfasen. 
For å redusere klimagassutslipp er det avgjørende 
hvilke energiKILDER som brukes
SAMT materialbruk

MEN vi kan eksempelvis tenke oss:

-et dårlig isolert tømmerhus  
100% fyrt med ved 
vil ha 0 utslipp av 
klimagasser

-et passivhus med bruk av mye plast, 
stål, aluminium, balansert mekanisk 
ventilasjonsanlegg som er avhengig av 
elektrisitet, vil ha høye klimagassutslipp 
både fra produksjon og i drift og 
vedlikehold
Eksempelvis knyttet til den aksellererte bruken av stabile syntetiske 

polymerer i passivhus (EPS/XPS, limstoffer, tape, fugemasser etc). 

Det betyr at i verste fall kan et passivhus forårsake ØKT klimagassutslipp
Det er gode grunner til å forvente lavere total energiforbruk over 50 år i en bygning med moderat 

energistandard i robust utførelse enn for en med høy energistandard i lite robust utførelse.

5. KLIMAGASSUTSLIPP/ MATERIALBRUK
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NORGES UTSLIPP AV CO2
1975 - 2005



KLIMAGASSKILDER I BYGGENÆRINGEN:

GAIA-Oslo as– Bærekraftig Arkitektur og Planlegging    

OBS! ikke OECD miks



KLIMABELASTNING FRA PRODUKSJON AV 
MATERIALER

Overall CO2 emissions by weight [kg] released by produc tion of 1 kg of common building materials (MacMath, 2000).

1 kg murstein        =          0.5 kg CO2

1 kg sement         =       1.2 kg CO2

1 kg glass          =         1.3 kg CO2

1 kg stål             =             1.8 kg CO2 

1 kg aluminium  =              6.0 kg CO2

1 kg  Tre

- 1,8 kg CO2

1 Kg sement 

1.2  kg CO2

1 kg Zink            =          2.0 kg CO2

GAIA-Oslo as– Bærekraftig Arkitektur og Planlegging



Massivtrebygg : Betongbygg 

Materialbruk:  480 kg/m3   2400 kg/m3

Vekt:                  300 tonn     1200 tonn

Byggetid:             49 uker 72 uker

CO2 : - 186 tonn 125 tonn

Besparelse:       310 tonn CO2



KLIMAGASSREGNSKAP
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“Resultatene viser at valgene som
gir lavest klimagassutslipp er:
• Valg av energieffektiv design og 
fornybare energikilder og bærere
kan redusere utslipp med mer enn 
50 %.
• Sentral beliggenhet og/eller
nærhet til god kollektivtransport –
utslipp fra transport sammen med 
drift av bygget kan reduseres med 
mere enn 50 %. 
• Rehabilitering og gjenbruk av bygg
kan redusere klimagassutslipp fra
materialer med 60–70 % 
sammenlignet med nybygg. “

Klimagassutslipp fra byggeprosjekter i 
”klimagassregnskap” gjelder områdene 
transport i driftsfasen, energibruk i driftsfasen 
og materialer. 
http://www.klimagassregnskap.no/Selvig_Cerve
nka_ss
1276-1283_fra_Sb08_Vol_2_19_Dec.pdf



CO2 NØYTRAL KONSTRUKSJON
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CO2 RØA:
240 m3 MASSIVTRE
= - 49 tonn CO2
Betong – P kjeller 
og trappe/heisrom
= + 54 tonn CO2
Totalt konstruksjon
+ 5 tonn CO2
Tilsvarende 
Betongbygg
ca 120 tonn CO2

Det betyr at det er mulig å
lage naturlig ventilerte 
lavenergibygg, med robuste 
bygningsintegrerte løsninger. 
Slike løsninger er allerede 
svært vanskelig å få til i 
nåværende TEK 07, 
og dersom tendensen 
fortsetter vil det være så å si 
umulig.



Tiltak – godt inneklima

• Bruk av fukt- og 
varmeregulerende 
materialer - massivtre
konstruksjon

• Sunne materialer
• Naturlig ventilasjon, 

tilluft direkte fra ute, 
vinduslufting

• Høytsittende 
regulerbare 
luftevinduer mot syd

• Baderomskjernen som 
varme- og fuktlager



RØA MILJØBOLIGER = PASSIVT – PASSIVT HUS

GAIA-Oslo as– Bærekraftig Arkitektur og Planlegging

Spesifikk energibruk
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Energitall: 30cm isolasjon.            40cm isolasjon.

Energibehov totalt – simulert 72 822 68 569

Oppvarming 30 605 26 897

Varmt vann 22 267 22 267
Belysning 12 888 12 597

Pumper 3 439 3 161

Sum 69199 64 222

kWh/m2/år brutto 75,3 70,9
kWh/m2/år netto 68,0 63,6

Solenergi 16,6 m2 15 m2

kWh/m2 425 553

Totalt fra sol 7 055 8 295
Biobrensel 45 809

Sum fornybare energikilder: 54 100 

dvs. dekker oppvarming og varmt vann

Rest 62137 15 758

Kwh/m2brutto 64 16,3  = passivhus ?



Norske ”passivhus” totale energiforbruk er:  
Løvåshagen leiligheter: 91 kwh/m2/år
I-box Trømsø: 62 kwh/m2/år 
(ikke beregnet etter NS 3031)
Ladeveien enebolig: 78,7 kwh/m2/år

Naturlig ventilert lavenergi – passivhus”standard”:
Røa Miljøboliger: 64 kWh/m2/år
Aktivhus: 109 kWh/m2 (32 
kWh/m2 kjøpt energi)
OBS! alle tall er teoretiske beregnede tall: 





ENERGIBEREGNINGER

Varmetapsbudsjett (varmetapstall )

Varmet ap yt tervegger 17, 0 %

Varmet ap t ak 6, 1 %Varmetap gulv 4, 7 %
Varmetap vinduer/dører 13, 6 %

V armetap k uldebroer  9, 1 %

Varmetap infilt rasjon 0,9 %

Varmetap ventilasjon 48,7 %

Totalt varmet apst all 0,85 W/ m²K
Varmet aps tall ventilasjon 0,42 W/ m²K
Varmet aps tall in filtras jon 0,01 W/ m²K
Varmet aps tall k uldebroer 0,08 W/ m²K
Varmet aps tall g las s/ vinduer/dører 0,12 W/ m²K
Varmet aps tall gulv på grunn/mot det  fr i 0,04 W/ m²K
Varmet aps tall t ak 0,05 W/ m²K
Varmet aps tall y tt ervegger 0,14 W/ m²K

Varmetapsbudsjett (varmetap stall)

Varmetap y tt ervegger 12,0 %

Varmetap tak 4,3 %

Varmetap gulv 3,3 %
V armetap vinduer/ dører 9,7 %

Varmet ap k uldebroer 6,5 %
Varmet ap infi ltrasjon 0,2 %

Varmet ap ventilas jon 64, 0 %

Totalt varmet apst all 1,21 W/ m²K
Varmet aps tall ventilasjon 0,77 W/ m²K
Varmet aps tall in filtras jon 0,00 W/ m²K
Varmet aps tall k uldebroer 0,08 W/ m²K
Varmet aps tall g las s/ vinduer/dører 0,12 W/ m²K
Varmet aps tall gulv på grunn/mot det  fr i 0,04 W/ m²K
Varmet aps tall t ak 0,05 W/ m²K
Varmet aps tall y tt ervegger 0,14 W/ m²K

Energiberegningene er gjort på 2 forskjellige måter. 
Figur 1 viser energi beregning utført ihht. TEK10. TEK10 forutsetter 
balansert mekanisk ventilasjon og luftskifteparametere som gir et 
urealistisk høyt varmetap på ventilasjonsluft.
Figur 2 viser et alternativ til dette med behovsstyrt og årstidstilpasset 
naturlig ventilasjon. Det vil innebære søknad om dispensasjon fra 
energikravene (beregningsmetodene), men gir et langt mer realistisk 
bilde av hvordan bygget vil fungere i praksis. Med denne modellen 
tilfredsstiller vi i praksis energirammekravene. 
Nedenfor er en sammenligning av de to alternativene.

Figur 1. Beregninger ihht. TEK 2010

Figur 2. Naturlig ventilasjon med årstidstilpasset
Og behovsstyrt ventilasjon GLASSLÅVEN PÅ HADELAND

kanenergi AS sept 2010 GRAN KULTURNÆRINGSSENTER 



NYBYGG  kontra   EKSISTERENDE BYGG

I snitt er det 2,2% fornyelse av bygningsmassen per år. 
Det betyr at tiltak rettet mot oppgradering av eksisterende 
bygningsmasse er fundamentalt viktig.
Ca. 35 % av bygningsmassen er bygget før 1960 = en 
tredjedel.
Fornyelse yrkesbygg = ca. 2,5% pa., dvs. rundt 3,9 mill. m2/ år
Fornyelse boligmasse  = 1 % pa. Dvs 3,4 mill. m2 /år. 
Bygninger bruker i snitt 250 kWh/m2 brutto gulvflate. 
Gjennomsnittlig bolig bruker 22 600 kWh/år.

For eksisterende bygg Må det brukes andre målestokk. 
Å gjøre om alle eksisterende bygg til passivhus er en dårlig 
strategi både bygningsteknisk, økonomisk og kulturhistorisk, 
og dessuten en praktisk umulighet.
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EMBODIED ENERGY/CARBON
I alle prosjektstudier sparer 
bevaring/rehabilitering mer energi enn riving 
og nybygging.
Når et eksisterende bygg blir revet tar det 
mellom 25 – 60 år å gjenvinne energien brukt 
i riving og nybygging.
Rapporter fra 1980 konklusjoner ref Patrice Frey 

Nyere forskning:
Innebygget (Embodied) energi = 
30% av total energibruk  - 2007, Klunder 

45% av energikostnadene i livssyklus Sverige

60% over 50 års livssyklus Israel

”En nybygget bolig bruker mer energi i 
byggingen og til en betydelig høyere pris 
miljømessig enn det opprinnelige huset.” Ross, 
Univ. Of Victoria

Innebygget karbon (Embodied Carbon):
Nye energieffektive hjem gjenvinner 
karbon først etter 35 – 50 år med 
energieffektiv drift.
ICE: Inventory of Carbon and Energy, Bath University
2008: New Tricks with Old Bricks. 



Viser hva som skjer når man ikke bare 
vurderer energitap, men total 
miljøpåvirkning, inklusive klimapåvirkning.

Da kommer rehabilitering av eksisterende 
vinduer med et nytt varevindu best ut. 
Verst er moderne tre/aluminiums vinduer…

www.bygningsbevaring.dk

RAADVAD VINDUSUNDERSØKELSE
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VERDIEN AV BYGNINGER NÅ
Klimagassutslipp må
reduseres radikalt  NÅ
(dvs neste 20 år)
Reduserte klimagassutslipp 
er 6 til 7 ganger mer 
verdifulle NÅ enn om 20 år.
CICERO

Eksisterende bygninger har 
derfor allerede høy verdi som 
karbon- og energilager. I 
tillegg kan andre faktorer som 
transport ha større betydning 
på totale klimagassutslipp.



GAIAARKITEKTERS KRITIKK AV NY TEK 2010
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De introduserte systemkravene med MVHR (mekanisk ventilasjon med varmegjenvinning) 
vil føre til at elektrisitetsforbruket i bygningene må øke. 
Viftedriften for et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning vil for en 
gjennomsnittlig bolig (120kvm BRA) kreve over 850 kWh/år når anlegget er uten 
behovsstyring og SFP-faktor er 2,5 kW/m3/s som angitt i forskriftene. 
I klimabelastning tilsvarer dette utslippene fra en vedovn som produserer 24 000 kWh/år, 
noe som er nok til å varme opp et dårlig isolert laftehus de fleste steder.
Med i bildet hører også at et system uten denne viftedriften ikke får dette godskrevet slik 
forskriftens avsnitt om Energitiltak er anrettet per i dag. 
Dette er særlig dårlig klimapolitikk.
Det omfattende elektrisitetsforbruket knyttet til oppfyllelse av foreslåtte forskriftskrav vil 
adderes på forbruket knyttet til den ellers kraftige veksten i mekaniserte energiteknologier 
som vi nå ser i bransjen; som pelletskaminer, varmepumper, solpaneler for
varmtvannsproduksjon etc. Vi vet også at omfanget av elektriske hjelpemidler i 
husholdningene, skolene og bedriftene er i kraftig vekst. 
I Danmark regner man med at elektrisitet nå dekker ca 70% av nye bygningers 
energiforbruk, og er stigende. Blant annet vil det voksende behovet for kjøling i stor grad 
bli dekket inn med elektrisitet. 
Det er således viktigere enn noensinne å prioritere og utvikle 
energistrategier med passive tiltak som krever redusert innsats av 
elektrisk energi, eksempelvis planer tilpasset lokalklima, passiv 
solutnyttelse, kjøling med tunge materialer, naturlig ventilasjon etc.



ENKLE ROBUSTE LØSNINGER
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Invester i bygningsskallet fram for installasjoner

Vanlig i dag

Installasjoner 40%

Innredning 40%

Bygning 15 - 20%

Ikke tekniske løsninger men 
bygningsintegrerte løsninger
Dvs. passiv passiv = aktiv

Bygg med inneklimaproblemer



BJØRN BERGE – GAIA-LISTA
Økt vekt på overordnet behovstilpasning. 

bruk/funksjon - økt arealeffektivitet. Mer fleksible og elastiske løsninger er fullt mulig. Arealformelen er allerede på plass i 

forskri ften, men bør kunne skjerpes. Husk ! Husbankes arealbegrensningen på 120kvm (boliger) 

sted/tomt - grundig tomteanalyse med lokalklima som utgangspunkt, på forblåste Lis ta er det li ten tvil om at en dobbel vindsperre 

gi r s tørre uttelling enn dobbel isolasjonstykkelse. 

Klimabelastningene fra materialbruken bør tas med i regnestykket. I  et passivhus utgjør de raskt opp mot 40-50% av 

totalen. Bruk av materialeffektive, robuste, lite belastende, lokale/regionale konstruksjoner/materialer, og særlig hvis  det dreier seg om 

ombruksmaterialer, har mye å tilby.

Passive ventilasjonsstrategier. - bruken av materialer/konstruks joner til  regulering av fuktighet og temperatur har s tore 

potensialer. Vi vil  også trekke fram andre lite påaktede til taksmuligheter som bruk av dobbel fasader, utnyttelse av gassdiffus jon og 

faseforskyvningen (temp.) gjennom ytterflatene, utnyttelse av faseskifting i interiøret, (som også kan inkludere vann tur/retur dampfase 

ved riktig materialbruk). Mye taler også for å gå videre med årstids - og uteklimaregulerte krav til inneklima. Vi  er overbevis t om at man 

ved slike tiltak planmessig vil kunne redusere ventilasjonsbehovet i  vinterperioden drastisk, og således langt på vei gjøre behovet for 

varmegjenvinning på avtrekk overflødig. 

Felles for disse aspektene er at de enten blokkeres eller nedstimuleres i forskriftsarbeidet. 

Man vil hevde at det alltid vil være mulig å søke dispensasjoner med dokumentasjon. 

Men når den største (og eneste?) dokumentasjonsutvikleren av dem alle, SINTEF, nå ene og alene 

spisser seg mot konvensjonelle passivhusstrategier, blir dette i prinsippet illusorisk. 
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Robert Marsh, SBI DK

1: Passivhus-konseptet er gammeldags.

2: Passivhus-konseptet er dogmatisk.

3: Passivhus-navnet er kanskje ulovlig i 
forhold til markedsføringsloven



1: PASSIVHUSKONSEPTET ER GAMMELDAGS

Passivhuskonseptet stammer fra et tidligere paradigme, dvs, fra før EU-direktivet om bygningers energimessige 
yteevne (EPBD) blev vedtatt i 2001.

Før 2001 var alle EU-landenes lovgivning rettet mot å minimere bygningers oppvarmningsbehov. Fra ca 1975 og frem 
til 2001 kan man tydelig se i alle lands lovgivning en stramming av kravene til å minimere bygningers 
oppvarmningsbehov ved å stramme U-verdier, minimere glassarealer, kreve varmegjenvinning mm. Felles for 
disse initiativer var en fokusering på varmebesparelser på bekostning av andre energi- og inneklima relaterte 
spørsmål. Passivhuskonseptet er født i dette tradisjonelle varmebesparelsesparadigme.

Med EPBD, som ble effektuert i de fleste land i 2006/7, ble fokus flyttet fra en minimering av oppvarmingsbehov til en 
minimering av flere komponenter av energiforbruk (oppvarming, varmt vann, kjøling, tekniske installasjoner, 
belysning mm.). Og energiforbruk skal oppgis som primærenergiforbruk eller CO2-utslipp for å innregne 
miljøpåvirkningen av energiforbruket.

EPBD kan betegnes som et paradigmeskifte; en bevegelse vekk fra en fokus på kun én komponent av energiforbruk, 
og til en bredere og mere variert tilnærming, hvor mange flere faktorer er på spill. I Danmark er det slik at 
oppvarming kun er ansvarlig for ca 25% av det samlede primærenergiforbruk i nye boliger.

Det kan illustreres i danske sammenheng med analyser av passiv solvarme og mekanisk varmegjenvinning. Når man 
kun fokusere på oppvarming, gir disse to teknologier store varmebesparelser. Når man fokuserer på primærenergi, 
viser det sig at passiv solvarme skaper overoppheting og et kjølebehov om sommeren som nøytraliserer 
varmebesparelsene om vinteren. Og mekanisk varmegjenvinning har et årlig elforbruk som nøytraliserer vinterens 
varmebesparelser.

Sagt på en annen måte; passivhuskonseptet svarer på fortidens problemstilling; når man anlegger bredere perspektiver 
med fokus på el og varme samt sommer og vinter, så er det tydelig at andre løsninger er mere relevante i 
fremtiden.



2: PASSIVHUSKONSEPTET ER DOGMATISK
Passivhuskonseptet er basert på en rekke dogmaer. Men når premissene for dogmaet ikke eksisterer mer, så er det kanskje 

tid til å være pragmatisk.

Kort sagt er PH-konseptet basert på 3 dogmaer med hensikt  å minimere oppvarmingsbehov; høyisolering, passiv 
solvarme og mekanisk varmegjenvinning.

Som vi har vist i flere forskningsutgivelser, kan 2 av disse 3 varmebesparende dogmaer faktisk resultere i stigende 
primærenergiforbrugkCO2-utslipp under danske forhold.

Problemet med PH-dogmaer er at den strenge fokus på varmebesparelser skaper en rekke andre energi- og inneklimatiske
problemer. Det er mer enn nok empiriske og teoretiske bevis på at varmebesparelser skaper overoppeting og 
kjølebehov i de fleste bygninger. Når det settes sammen med klimaendringers stigende temperaturer samt de store 
stigninger i elforbruk til elapparater, så er det meget klart at 'problemet' i nye boliger ikke er å lage varmebesparelser, 
men er mer å fjerne overskuddsvarmen for størstedelen av året.

Det er også interessant at de tyske PH-krav stiller krav til varmegjenvinningseffektivitet, men det stilles ikke krav til 
elforbrug til ventilatorene. Dvs, varmebesparelsene teller høyere end elbesparelsene.

Og naturlig eller hybrid ventilasjon er totalt forbudt, også selv om man kan lage Naturlig Ventilasjonsløsninger med 
forvarmning av uteluften eller varmepumpe på avtrekksluften.

Som arkitekt, så finner jeg PH-konseptets tilgang til dagslys meget problematisk. For det første er det ikke krav til 
dagslysnivået i PH-konseptet. Dvs det viktigeste komponent av vår oppfattelse av rom spiller ingen rolle. PH-dogmaet
blir typisk praktisert i boliger med meget store vinduer mod syd, hvor det er for mye dagslys, og hvor overoppheting er 
konsekvensen om sommeren. Til gjengjeld, har rommene mod nord svært små vinduer i svært dype yttervegger, som 
betyr at det er stort sett ingen dagslys og man må bruke kunstig belysning hele dagen.

En dogmatisk tilnærming til energibesparelser skaper dårlig arkitektur, og betyr at stedet ikke spiller noen rolle for PH-
konseptet. Er det virkelig behov for flere boligbebyggelser med passiv solvarme, hvor stuene er rettet mod syd med 
store glassarealer, og soveværelsene mot nord med små vinduer?

Det er litt kjedelig! - og det skaper dårlig urban space, uklare adgangsforhold og en misforstått blanding av offentlig og private 
rom.



3: PASSIVHUS-NAVNET ER KANSKJE ULOVLIG I 
FORHOLD TIL MARKEDSFØRINGSLOVEN

PH-konseptet blir markedsført i Danmark med henvisning til 
at boligene har 'ingen oppvarmingssystem' og at de bruker 
'naturens passive egenskaper'.

Her vil jeg bare konstatere at alle PH-boliger anvender 
mekanisk varmegjenvinning eller varmepumper som 
varmekilde, og etter min mening er et sånt 
gjenvinningsanlegg ikke en passiv teknologi - det er 'aktivt'. 
Så i følge den danske (og norske?)markedsføringsloven er 
det sannsynligvis ulovlig å kalle et Passivhus for et 
Passivhus. Jeg regner med at de andre nordiske landene 
har tilsvarende markedsføringslov?



HVA ER SÅ LØSNINGEN FOR 
LAVENERGIBOLIGER?

”Jeg heller til nye paradigmer som 
integrerer mange energi-, 
dagslys- og inneklimarelaterte
komponenter i deres 
vurderingsgrunnlag. 

På den måten er man tvunget til å
integrere flere forskjellige 
problemstillinger i 
designprosessen, og en 
pragmatisk balansering av disse 
krav vil i all sannsynlighet 
resultere i utviklingen av mange 
pluralistiske løsningsmodeller i 
bevegelsen mot et karbon fritt 
samfunn.” Rob Marsh



Det er mange av oss, som har mye erfaring, og med støtte i mye vitenskap, som mener at:

1.   Utviklingen i Norge styres av et alt for smalt fagkrets

2.   Pluralitet i synspunkter blir grovt neglisjert 

3.   Interessante alternativer som naturlig ventilasjon, hygroskopiske materialer og annet,

må utforskes – med støttemidler

4.   Forskriftene utvikler seg dels i feil retning, og kommuniserer feil

5.   Risikovurdering i forbindelse med PH/nye forskriftene er uteblitt og er påkrevd

6.   Humanøkologiske og samfunnsmessige dimensjoner overses

7.   Klimaspørsmålet er meningsløs uten hele sammenhengen bærekraftig utvikling

8.   Det må fokuseres langt mer på adferd og forbruk som det sentrale spørsmålet

9.  Et slik (etter vårt syn riktigere) fokus ville medføre andre prioriteter i forskrifter, 

forskning og praksis

- med lavere kostnader, mindre risiki, og bedre samfunnsnytte – samt større klimaeffekt

CHRIS BUTTERS:



KONKLUSJON:
Energieffektiviseringsdebatten blir for endimensjonal - i verste fall kan dette 

skape ØKTE klimagassutslipp, dersom man ikke tar hensyn til 
materialvalg, inneklima med mer. 

Det er svært viktig med en kritisk gjennomgang før ytterligere skjerping av 
TEKen. Det må vurderes andre kriterier enn kWh/m2.

Energiberegningsmetodene og faste verdier må endres slik at de åpner for 
forskjellige ventilasjonsmetoder, og oppmuntrer til intelligente, enkle, 
robuste og framtidsrettede bygningstekniske løsninger.

Arealeffektivitet,  klimagassregnskap for materialer, CO2/m2/person, 
LEED/BREEAM systemer kan være aktuelle.

Elektrisitet MÅ vektes for CO2 – i hvert fall i enkelt bygg sammenheng og 
beregningsmodeller. 

Det må gjøres en kritisk gjennomgang av virkemidler for å finne mere helhetlige 
kriterier som faktisk ivaretar målsettingen om reduserte klimagassutslipp, og 
ivaretar helhetlige økologisk forsvarlige løsninger.
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KONKLUSJON
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Forskriftene slik de er utformet nå stenger for innovasjon, og sementerer 
utvikling i en retning.
Når myndighetene i sin lovgivning fokuserer på tekniske løsninger som 
problemløsning, vil det med stor sannsynlighet føre til at man ensretter videre 
kunnskapsutvikling, noe som prinsipielt må anses som betenkelig, særlig i 
perspektiv av en usikker klimautvikling der eksempelvis behovet for kjøling vil 
få stadig større betydning. 

De tekniske løsningene og installasjonene som implisitt kreves I TEK 07/10 må
vurderes som mindre robuste, der risikoen for inneklimaproblemer og raskt 
fallende energieffektivitet er betydelig. 

Det er uheldig at andre og i mange tilfeller mer passive strategier, som naturlig 
ventilasjon, bruk av lavemitterende, fukt- og temperaturstabiliserende 
materialer etc, ikke stimuleres. Dette bryter i utgangspunktet med forskriftens 
egen intensjon om at: ”Utstrakt bytte fra kvaliteter i bygningskroppen til 
installasjonstekniske kvaliteter er ikke ønsket”, (§10-3 Energitiltak, avsnitt 5). 

Det bør ligge i forskriftenes oppgave å ivareta en bredde i tilnærming og 
tradisjon.


