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Hva er Mesterhus

Mesterhus Lavenergi (2004)

Bygd ca. 600 lavenergiboliger

Klimaforliket
8.4. Bygningsstandard
Partene anser det som viktig at det er fastslått at
energikravene i Teknisk forskrift skal revideres langt
oftere enn det som hittil har vært vanlig, minimum
hvert femte år.
Partene er enige om at erfaringene med passivhus skal
følges opp, og at det skal vurderes å innføre krav om
passivstandard for alle nybygg innen 2020.

Hva er lavenergi og passivhus?
• Standard for sertifisering av passivhus og
lavenergihus er under utarbeidelse
• Enn så lange:
– Lavenergi: Vesentlig lavere energibehov enn
”vanlige” hus
– Passivhus: Enda lavere energibehov enn
lavenergihus…. (15 kWh/m²??)
– Kjennetegn:
•
•
•
•

MYE isolasjon
3 lags vinduer
Veldig TETT
Solvarme eller varmepumpe

Beregnet energibehov for et småhus
med ulike energistandarder

Mesterhus vil bygge passivhus
• Hovedmål
– Innhente egne erfaringer
• Tekniske løsninger/byggeprosess
• Økonomi
• Erfaringsoverføring internt og
eksternt (Boligprod. og
myndigheter)

– Underlag for ny tilvalgsstandard
• Lavenergistandard ala 2009?
• Passivhusstandard?

Deltakere
Mesterhus‐bedrifter
– Byggmester Erling Skipnes
Bodø

– Tømrermester G. Sæthern
Hønefoss

Hus for folk flest?

?
?
?

Det ene passivhuset i Mesterhus
‐ som også blir et kataloghus (Mia – P)

Norsk standard for sertifisering
av passivhus (NS 3700) i 2009
• Mulige krav
– Hovedkrav; årlig oppvarmingsbehov (15 kWh/m² )
• Trolig noe justert i forhold til klima og størrelse på bygningen.

– Sekundært hovedkrav: maks klimagassutslipp (CO2) – deler av
varmtvannet må dekkes av noe annet enn el eller olje/gass
– Minstekrav varmetapstall (U‐verdier, luftlekkasje, ventilasjon)
– Komponentkrav (U‐verdier, luftlekkasjer, kuldebroer….)
– Krav til beregning/prosjektering. Skal ta hensyn til lokalt klima!
– Trykktesting og termografering…

• Min umiddelbare kommentar
– dette blir litt av en utfordring for huskjedene dersom Passivhus blir
minstestandarden i 2020!

Klimaavhengige krav til
oppvarmingsbehov foreslås
Type bolig

Krav (k Wh/m²år)

Tår ≥ 5 o C
Rekkehus, leilighetsbygg og
eneboliger over 200 m² BRA
Eneboliger under 200 m² BRA

Tår < 5 o C

15 + 3 ⋅ (5 − Tår )

15

15 + 3 ⋅

(200 − ABRA )
100

15 + 3 ⋅

(200 − ABRA )
100

+ 3 ⋅ (5 − Tår )

• I utgangspunktet fornuftig, men…
– Vanskeliggjør forhåndsprosjektering av kataloghus slik som
det gjøres i dag
– Krever mye større grad av ”spesialsøm”
– Krever mer prosjektering
• men ”optimaliserer” isolasjonsmengden avh. av klima i
mye større grad enn i dag

Konsekvensen av klimaavh. krav
• Forutsetninger:
– Mia‐P (160 m²), 450 mm i vegger, 550 mm i tak, 350
mm i golv, 3 lags superisol. vinduer, tetthet 0.6, 83 %
gjenvinning, ”passivhus” internlaster
Passivhus

Varmetapstal
l

Gjennomsnitt‐
lig utetemp

Maks tillatt
oppvarmings‐
behov

Beregnet
oppvarmings‐
behov

Oslo

(Krav
0,480,5)

6,3 °C

16.2

16.2

Bodø

0,48

5,4 °C

16.2

16.8

Bergen

0,48

7,5 °C

16.2

11.4

Kongsberg

0,48

4,7 °C

17.1

19.9

Tromsø

0,48

2.9°C

22.5

23.7

Bergen: Kan red. vegg med 100 mm, tak med 50 mm

Passivhus i Mesterhus
• Tekniske tiltak:
– Vegger: 2 ulike løsninger
• 450 mm I‐profil
• Dobbeltveggskonstruksjon med 450 mm isol

– 550 mm i tak (I‐profiler)
– 3 lags vinduer med isolert karm og ramme
• Plassering i veggen med tanke på kuldebroer (og fukt)

– Lekkasjetall 0,6 oms per time (dobbel vindtetting)
– Ringmur : 2 ulike løsninger (spesialsøm i begge tilfeller)
• Nordic grunnmurselementer og Jackon

– Balansert ventilasjon –lite motstand i kanalene og høy virkningsgrad
– Varmeanlegg: 2 ulike løsninger
• Solpaneler og/eller varmepumpe
• Tappevann og muligens golvvarme på bad

Skisse av veggene som skal brukes

Dobbeltveggskonstruksjonen
‐ Nordic grunnmur (foreløpig forslag)

Tilnærmet
ingen
kuldebroer i
tilknytning til
overgang
yttervegg grunnmur

Dobbeltveggskonstruksjonen
‐ Bæring på indre vange

Tilnærmet ingen kuldebroer i tilknytning til overgang
yttervegg – etasjeskiller, eller yttervegg - tak

Kuldebroer i tilkn. til innsetting av vinduer

Hva med en passivhusvegg (400 – 450) mm:
•Hvor skal da vinduet plasseres, både i forhold til energi og fukt?
Ønsker å sette vinduet på linje med vindsperre
Kuldebroverdi (250 mm vegg)
Omkrets vinduer/dører Mia-P
Totalt varmetap pga. kuldebroer vinduer

0,02 W/mK
118 m
2,36 W/K

Normalisert kuldebroverdi
0,015 W/m²K
Dvs. har ”brukt” opp all tillatt kuldebroer bare på innsetting av vinduer

Krav til maks CO2‐utslipp
medfører bruk av ”fornybar” energi
• Kan klare kravet dersom 50 % av tappevannet dekkes
av eks.vis solvarme (som er fullt mulig)
• Rundt 32 % av varmebehovet (rom + tappevann) er
dekket av fornybar energi
• TEK07: Minst 40 % av varmebehovet skal dekkes av
fornybar energi. Hvis ikke, er det krav om pipe og
installert ildsted
• Hva: Er det krav om pipe og ildsted i passivhus? Hørt
sånn tull!!

Oppsummering:
• Viktig lærdom som kommer ut av prosjektet:
– Helt reelle prosjekter regnes på i forhold til forslag til ny
standard
– Forslaget om passivhus som minimumsstandard vil få
betydelige konsekvenser i forhold til
prosjekteringsarbeidet – hva da med typehus‐prinsippene
der husene er mer eller mindre ferdigprosjektert i dag
– Større BYA og BRA – hva skjer i forhold til
utnyttelsesgrader/reguleringsplaner?
– Dyrere hus – hva vil dette ha å si for fremtidig boligmarked
– Mer kunnskap ute på byggeplass (detaljer, fukt, …)

