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Sammendrag 

I Norge er det gjennomført flere prosjekter som har vist at det er mulig å oppføre boligbygg med 

meget lavt energibruk. Det er imidlertid i liten grad foretatt systematiske undersøkelser om hvordan 

slike boliger fungerer i praksis. Undersøkelser av passivhus i Sverige, Tyskland og Østerrike viser at 

selv om mange prosjekter i snitt ligger relativt nær forventet (beregnet) energibruk, er det store 

individuelle forskjeller i energibruk på bolig/leilighetsnivå [Schnieders2003, Janson 2011, Dokka 

2011].  

I forskningsprosjektet EBLE, "Evaluering av Boliger med Lavt Energibehov", tar en for seg en helhetlig 

evaluering av energieffektive boliger iht. energi, inneklima og byggeprosess. Målet med denne 

artikkel er å undersøke nye boligers faktiske energibruk og sammenligne det med beregnet 

energibruk.  

Ved utvikling av ett boligområde i Sandnes i nærheten av Stavanger i Norge, stilte kommunen krav til 

passivhusnivå på nybyggene [Norsk Standard 2012]. Det bygges totalt 18 stykker boliger på området 

og ni av dem har vært bebodd i 1 år (april 2012-mars 2013). For å ha mulighet å trekke erfaringer fra 

disse husene, er det blitt installert energi- og inneklimamålinger i dem.  

De første resultatene innen EBLE-prosjektet viser på et stort sprik av energibruket. Til tross att det er 

samme hus, stående i samme himmelretning og klima er det en faktor 2 mellom det laveste og det 

høyeste energibruket.  

Målingene markerer brukerens roll i energibruket i en bolig, men da de ni husene kun har 

totalmålinger kan man kun, via timeverdier indikere på hva som kan være oppvarming og hva som 

påvirkes av brukeren. Energimålingene sammenlignet med energiberegningen viser at de fleste 

boligene ligger over beregnet energibruk, hvilket delvis skyldes høy innetemperatur hos merparten 

av boligene. Videre er formålsdelt energimåling å foretrekke ved en slik analyse. Gjennom å måle 

energien for oppvarming og varmtvann får vi et tydeligere bilde av hva som er internlaster og hva 

som er energibehovet for bygningens varmetap. Dette er noe som bør skilles ut bedre i senere 

prosjekter. 
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Introduksjon 

I Stortingsmeldingen 28, om bygningspolitikk, tilråder regjeringen at energikravene for nybygg i 

byggeteknisk forskrift skal skjerpes til passivhusnivå i 2015 og nesten-null-nivå i 2020. I Norge er det 

gjennomført flere prosjekter som har vist at det er mulig å oppføre boligbygg med meget lavt 

energibruk. Det er imidlertid i liten grad foretatt systematiske undersøkelser av hvordan slike boliger 

fungerer i praksis.  

I forskningsprosjektet EBLE, "Evaluering av Boliger med Lavt Energibehov", tar en for seg en helhetlig 

evaluering av energieffektive boliger iht. energi, inneklima og byggeprosess. Prosjektet går over fire 

år (2012-2015) og er støttet av Norges forskningsråd. Prosjektet inkluderer et boligfelt i Sandnes 

kommune, der denne artikkel omhandler energimålingene fra det første boåret i ni identiske boliger.  

Undersøkelser av passivhus i Sverige, Tyskland og Østerrike viser at selv om mange prosjekter i snitt 

ligger relativt nær forventet (beregnet) energibruk, er det store individuelle forskjeller i energibruk 

på bolig/leilighetsnivå [Schnieders2003, Janson 2011, Dokka 2011, Sikander et. al 2001]. Utenlandske 

studier viser også at energibruk i mange lavenergi- og passivhus avviker i forhold til 

energiberegninger; noen er bedre og noen er verre enn forventet. Det er lite som tyder på at 

avvikene er større i passivhus enn i andre undersøkte hus [Peper 2008]. 

Målet med denne artikkel er å undersøke nye passivhus faktiske energibruk og sammenligne det med 

beregnet energibruk. Gjennom timeverdier på energimålingene kan en belyse både energibruket 

over året men også per måned samt fluktuasjon over døgnets 24 timer. 

Metode 

For å kunne sammenligne energibruket i passivhus er energimålinger blitt foretatt på ni identiske 

boliger i Sandnes kommune. Boligene er plassert lengst samme gate og har dermed tilsvarende 

klimaforutsettninger. Målingene for total energi er blitt gjennomført med timeintervall på 

hovedfordeleren i alle husene og blitt tilgjengelig via nettleverandør. Energiberegning er blitt utført 

med SIMIEN v. 5.015 [Programbyggerne 2013], med standardiserte verdier ifølge Norsk Standard 

[Norsk Standard 2010], samt best mulig as-built dokumentasjon på komponenter og systemer fra 

utbygger. Gjennom analyse av energimålingene samt sammenligning med energiberegningen vil vi få 

svar på følgende spørsmål:  

Hvor mye energi bruker et passivhus i Norge?  

Hvor stor forskjell er det mellom beregnet og målt energibruk? 

Hvor stor påvirkning har brukerne på energibruket? 

Hvor mye har innetemperaturen å si? 

Hvor stor fluktuasjon er det i løpet av døgnet? 

Case og inndata 

De ni bebodde eneboligene er bygget av samme utbyggerfirma på et boligbyggerfelt i Sandnes 

kommune i nærheten av Stavanger. Sandnes har et kystklima med varme vintre og milde somrer, 

med en relativt høy årsmiddeltemperatur på 8,4 °C, sammenlignet med Oslo med 6,3 °C og Karasjok 

med -2,5 °C.  
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Boligene er plassert ved siden av hverandre i to rader i samme gata. De er nesten identiske; med tre 

forskjellige bygningstyper. Boligfeltet ligger i en åsside der alle boligene er plassert slik at langsiden, 

med mesteparten av vinduene, er rettet mot nordøst med fri sikt, se figur 1. 

  

Figur 1. Fasadetegninger av boligen hvor energimålinger er blitt utført.  

Åtte av de ni husene er i to plan med et oppvarmet bruksareal på 161 (Hus 1-4) respektive 174 m² 

(Hus 6-9). Den niende boligen (Hus 5) har en ekstra underetasje, med et oppvarmet bruksareal på 

238 m².  

Tettheten er veldig god, med målte verdier på 0,27 og 0,38 luftvekslinger per time ved 50Pa. Vegger 

og oppvarmet pulttak er bygget med I-profiler med U-verdier ifølge tabell 1. Husets underetasje har 

vegg mot terreng med en kjerneisolert dobbeltvegg. For å redusere kuldebroene er en 

balkongløsning erstattet med en uteplass koblet til 2. etg i sydvest. Det er balansert ventilasjon i 

boligen med 82 % virkningsgrad på varmegjenvinner fra Villavent som er plassert i kjøkkenviften. 

Oppvarmingssystemet er en luft/vann varmepumpe på 6 kW med vannbåren varme til radiatorer 

samt gulvvarme.  

For energiberegningen har klimadata fra Klepp værstasjon fra den aktuelle måleperioden blitt brukt 

og er dermed temperaturkorrigert for perioden. Standardiserte verdier for innetemperatur, 

driftstider og internlaster iht Norsk standard er blitt brukt [Norsk standard 2007]. 

Tabell 1. Inndata for energiberegning av passivhus 

Konstruksjon Verdi Enhet 

Yttervegger                0,14  W/m²K    

Tak 0,11  W/m²K    

Gulv                       0,08  W/m²K    

Vindu/dør        0,73  W/m²K    

Normalisert 

kuldebroverdi 0,03  W/m²K    

Areal vindu/dør per BRA 19,3 % 

Lekkasjetall 0,32 h-1 

Varmegjenvinningsgrad 82 % 

SFP 1,5 kW/m3/s 
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Resultater og vurderinger 

Energimålingene er analysert per år, per måned samt timesvis under en representativ dag 

På årsbasis viser det totale energibruket et stort sprik mellom de ni boligene, med et energibruk 

mellom 61,3-122,6 kWh/m², se figur 2. Det er følgelig en forskjell på faktor 2 mellom det laveste og 

det høyeste energibruket. Gjennomsnittet mellom boligene ligger på 86 kWh/m², hvilket nesten er 

50 % større energibruk enn den opprinnelige energiberegningen med standardiserte verdier. 

 

 

Figur 2. Total energibruk under et år i ni passivhus i Sandnes.  

Romtemperaturen er en essensiell faktor på energibruket i en bygning. Innetemperaturen er blitt 

målt i avtrekkskanalen i den kombinerte kjøkken/stue-delen i boligen. Målingene fra denne viser en 

middeltemperatur for alle boligene på 23 °C under oppvarmingssesongen, men varierer også mellom 

boenhetene. De fleste husene har under oppvarmingssesongen hatt en middeltemperatur på 23 °C, 

mens de standardiserte verdiene i en energiberegning er i gjennomsnitt 20,3 °C, over et døgn. 

En tempkorrigering til 23 °C på energiberegningen, tilsvarer en økning av netto energibehovet med  

ca 10 kWh/m² år.  

Figur 3 viser hvordan den gjennomsnittlige innetemperaturen under oppvarmingssesongen 

korrelerer med energibruket per måned for hus 4 og 5; den med lavest og høyest energibruk over 

året. På sommeren er det ingen korrelasjon mellom de to, da oppvarmingssystemet ikke er en 

bidragende faktor til energibruket og solinnstråling har en stor påvirkning på oppvarmingen av 

boligen. 
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Figur 3. Total energibruk (søyler) og innetemperatur i hus 2 (turkise ruter) og hus 4 (lilla triangel).  

Ved å se nærmere på energibruket under en representativ dag for to representative hus. Det med 

høyest totalt energibruk er bebodd med en familie med to voksne og to tonårsbarn. Dette huset er 

også det største huset. Hus 4, med lavt energibruk  er bebott av et eldre par. . Hos boligen med lavt 

energibruk er energibruket under sommeren jevnt, med noen topper på morgonen samt på kveld.   

På vinteren viser figuren et par topper under dagen samt på morgonen men ellers relativt jevnt 

energibruk. For boligen med høyt energibruk er det derimot mer fluktuasjon under dagen. 

Energibruket under sommeren kan under visse tider være høyere enn under vinteren. Her ser en 

tydelig at det ikke er kun oppvarming som har stort energibruk uten sannsynligvis også varmtvann og 

tekniskt utstyr.  
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 Figur 4. Energibruk per time under en sommer og en vinterdag for Hus 5 og Hus 1.  

Konklusjon 

De første resultatene innen EBLE-prosjektet viser på et stort sprik av energibruket mellom de ni 

boligene, til tross att det er utføre av samme boligprodusenter, i de fleste fall like hus, stående i 

samme himmelretning og klima er det en faktor 2 mellom det laveste og det høyeste energibruket.  

Målingene markerer brukerens roll i energibruket i en bolig, men da de ni husene kun har 

totalmålinger kan man kun, via timeverdier indikere på hva som kan være oppvarming og hva som 

påvirkes av brukeren. Videre i EBLE, kommer intervjuer og spørreundersøkelser foretas med 

brukerne og kan forhåpentligvis hjelpe oss å få et mer nyansert bilde av hva som påvirker 

energibruket i disse husene. Dette indikeres i figur 4, der fluktuasjonen under dagen er større i en 

bolig med en tonårsfamilie, der energibruket av varmtvann og teknisk utstyr sannsynligvis er mye 

høyere enn for en bolig bebott av et eldre par  

Energimålingene sammenlignet med energiberegningen viser at de fleste boligene ligger over 

beregnet energibruk, hvilket delvis skyldes høy innetemperatur hos merparten av boligene. Å måle 

energibruket per time kan gi nyttig informasjon om hvordan energibruket er fordelt over døgnet, og 

dermed også hvordan kraftnettet belastes. Videre er formålsdelt energimåling å foretrekke ved en 

slik analyse. Gjennom å måle energien for oppvarming og varmtvann får vi en tydeligere bild av hva 

som er internlaster og hva som er energibehovet for bygningens varmetap. Varmepumpen effekt er 

også noe som kan påvirke forskjellen på beregnet energi og målt energibruk. Dette er noe som bør 

skilles ut bedre i senere prosjekter. 
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Figurer og tabeller 

Figur 1. Fasadetegninger av boligen hvor energimålinger er blitt utført.  

Figur 2. Total energibruk under et år i ni identiske passivhus i Sandnes.  

Figur 3. Total energibruk (søyler) og innetemperatur i hus 5 (blå ruter) og hus 4 (lilla trekant).  

Figur 4. Energibruk per time under en sommer og en vinterdag for hus 5 og hus 4.  

Tabell 1. Inndata for energiberegning av passivhus 
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