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25. november 2008, 10.30 – 10.50

Kriterier for lavenergihus/passivhus

– Utkast til ny Norsk Standard

siv.ing. Thor Lexow
prosjektleder Standard Norge

• Standard Norge er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon

• Etablert i 2003, ca. 70 ansatte

• Drives etter prinsippet om non-profit

• Utvikler standarder på de fleste områder i samfunnet

• Fastsetter årlig ca. 1 200 nye Norsk Standard

• Norges medlem i CEN og ISO

• Pronorm AS er standardiseringens felles salgsselskap

www.standard.no

Hvor kommer alle 
standardene fra?

• Over 97 % av alle Norsk Standard fastsatt i 2007 var av 
europeisk (EN) eller internasjonal (ISO) opprinnelse

• Alle europeiske standarder (EN) blir fastsatt som Norsk 
Standard (NS-EN)

• Ca. 30 % av alle europeiske standardiseringsprosjekter er 
mandaterte, dvs. knyttet til et EU-direktiv

• Det er frivillig å fastsette internasjonale standarder (ISO/IEC) 
som Norsk Standard/Norsk Elektroteknisk Norm
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Standarder – hva er det?

NS-EN ISO 9001NS-EN 13221
NS-EN ISO 10079-1NS 9403

NS-EN ISO 14971

NS-EN ISO 7153-1

NS-EN 1280-1

NS-EN ISO 8599

NS 3420

NS-EN ISO 8537

NS-EN 794-3

Hovedprinsipper for 
standardiseringsarbeidet

• Åpenhet
• alle kan delta; bedrifter, myndigheter, 

forskningsinstitusjoner, forbrukere og arbeidstakere

• Frivillighet
• basert på frivillig deltakelse fra interesserte/berørte 

parter

• Konsensus
• siktemålet er enighet, innebærer prosess og 

forhandlinger

Bygningsenergi
-direktivet

Lov
Norsk

Standard

Nasjonalt

Forskrift

Veiledning med
nasjonale krav og metoder

CEN EN-standarderMandat

Direktiv, lovverk og standarder

Verktøy
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• CEN/TC 88 Thermal insulation materials and products

• CEN/TC 89 Thermal performance of buildings and building 
components

• CEN/TC 156 Ventilation for buildings

• CEN/TC 228 Heating systems in buildings

• ISO/TC 163 Thermal performance and energy use in the
built environment

Komiteer i CEN og ISO knyttet til 
bygningsfysikk

Komiteer innen energibruk i bygninger

SN/K 33
Bygningers

varmeanlegg

SN/K 100
Ventilasjon og

inneklima

SN/K 34
Energi i bygninger

SN/K 25
Bygnings-

automasjon

SN/K 249
Lys og belysning

SN/K 30
Bygningers

varmeisolering

Komiteleder: Gunnar Syversen
Sekr.: Knut Løe

Komiteleder: Rolf Ulseth
Sekr.: Thor Lexow

Komiteleder: Sten Olaf Hanssen
Sekr.: Thor Lexow

Komiteleder: Mats Eriksson
Sekr.: Thor Lexow

Komiteleder: Hans Boye Skogstad
Sekr.: Jose Santos Delgado

Komiteleder: Erlend Lillelien
Saksbehandler: Knut Løe

Bygningsenergidirektivet
(EPBD)

'Soria Moria'-erklæringen (2005)
Det skal utarbeides nye byggforskrifter
som gjør lavenergiboliger til standard.... 

...men hva er standarden for en
et passivhus eller lavenergibolig? 

...det skal vurderes å innføre krav om passiv 
husstandard for alle nybygg innen 2020.

Klimaforliket (2008)
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Initiativet er fremkommet fra Enova, Husbanken
og SINTEF Byggforsk

Det er behov for en NS lavenergi- og passivhus fordi:

• begrepene er ikke definert og gis ulikt innhold
• begrepet brukes som politisk målsetting
• begrepene brukes i søknader til Enova og Husbanken
• bruken av begrepene er økende i byggebransjen
• bruken av begrepene er økende i media
• myndighetene ønsker å påvirke etterspørselen av boliger med 

lavt energibehov

Norsk Standard for
Lavenergi- og Passivhus

Formål: utvikle en standard for sertifisering av 
lavenergi- og passivhus i nordisk klima

Omfang:skal inneholde definerte krav til energibehov, 
beregningskriterier, kriterier for sertifisering 
og krav til dokumentasjon

Bruk: skal ha praktisk nytte ved planlegging, 
bygging og evaluering av boliger med lavt 
energibehov og bruk av fornybare energikilder

Standarden må være harmonisert med 
byggeforskifter, energimerkeordning og CEN 
(Europeiske) standarder

Standard for lavenergiboliger og 
passivhus
Omfang

• definisjoner
• Krav til energiramme, varmetapstall, CO2-

utslipp og andel fornybar energi
• krav til bygningsdeler, komponenter og 

produkter
• prøvingsprosedyrer og målemetoder
• sluttkontroll ved overtakelse
• sertifisering – energimerking

Omfatte alle ledd fra prosjektering, utførelse og 
ferdigstillelse
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PH standard
Passivhus-
standard  

Passivhus-
standard  

Relasjon mellom klima og internt 
varmetilskudd for frittliggende bolig
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Analyse med SCIAQ Pro utført 
SINTEF (Andresen / Dokka)

• 4 boligtyper:
• Liten frittliggende bolig,

160 m2

• Stor frittliggende bolig,
200 m2

• 4 klima:

• 2-etasjer rekkehus med 5 
boenheter, 109 m2

• 3-etasjer boligblokk med 14 
leiligheter, 80 m2

Inndata for energiberegningen

Beregnet energi- og effektbehov
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Årlig varmebehov som funksjon av 
årlig middeltemperatur

Liten frittliggende bolig som tilfredstiller
passivhuskravet på 15 kWh/(m2 a) :

Konklusjon fra analysen

• Det er ikke mulig for noen av boligtypene å
overholde kravet på 15 kWh/(m2·a) i det 
kaldeste klimaet (Karasjok) og ikke for 
frittliggende boliger i innlandsklima i 
Lillehammer med realistiske konstruksjoner

• Pga problemet med frysing så er det ikke 
realistisk å oppnå en temperaturirkningsgrad på
varmegjenvinneren over 85% med dagens 
teknologi

• Isolasjonstykkelse over 550 mm vil neppe bli 
akseptert i markedet
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Konklusjon fra analysen 
(forts.)

• Det er ikke realistisk å bruke kravet om 
15 kWh/(m2·a) I de kaldeste delene av Norge.

• Basert på forholdet mellom årlig varmebehov, 
årsmiddeltemperatur og oppvarmet BRA så kan 
følgende krav benyttes:

Standard for lavenergi- og passivhus
i kaldt klima

• Krav til maksimalt energibehov for romvarme, ventilasjonsvarme 
og varmtvann og CO2-utslipp beregnes etter metoden i NS 3031 
med supplerende inndata fra passivhusstandarden.

• Beregning utføres med lokalt klima.

• Maksimalt normalisert varmetapstall (transmisjon, ventilasjon og
infiltrasjon)

• Krav til kuldebroer, komponenter og utstyr

• Prøvningsmetoder ved ferdigstillelse som lekkasjeprøving
(NS-EN 13829) og termografi (NS-EN 13187)

• Grunnlag for sertifisering og energimerke

Minstekrav til bygningsdeler 
og komponenter

= TEK 2007
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CO2-utslipp og fornybar energi

NS-EN 15217 om energisertifikat

Energimerke

Passivhus?

Lavenergi?
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Forprosjektrapport
15-01-2008

Forprosjektrapport
15-01-2008

Utarbeidelse
(Arbeidsgruppe) 

Utarbeidelse
(Arbeidsgruppe) 

Komitekontroll
(SN/K 34)

Komitekontroll
(SN/K 34)

Høring
(prNS) 15-12-08

Høring
(prNS) 15-12-08

Behandle
kommentarer

Behandle
kommentarer

Norsk Standard 
2009

Norsk Standard 
2009

2 måneder

Høring på nett
www.standard.no/hoeringer

www.standard.no
nedlasting av høringsforslag – 2 måneder


