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Abstract 

I prosjektet EBLE "Evaluering av Boliger med Lavt Energiforbruk" (2012-2016) tar en for seg en 

helhetlig evaluering av passivhus som nylig er bygget eller er under bygging i Norge. Målet med dette 

paperet er å belyse byggeprosesser og utfordringene som utbyggerne står ovenfor ved planlegging 

og bygging av passivhus. Delmål er å undersøke kunnskapsformidling; forskjell mellom å bygge hus 

etter gjeldene tekniske forskrift og passivhusstandard; produksjonssystem i forhold til nye løsninger; 

erfaringer fra å bygge med værbeskyttelse.  

Vi har valgt en eksplorativ, kvalitativ tilnærming til å utforske temaene. Det ble i første omgang 

gjennomført gruppeintervjuer med nøkkelpersoner (byggeleder, ingeniører og arkitekter) i 4 

utbyggerfirmaer som bygger passivhus. 2-6 av medarbeidere i firmaene deltok i hvert intervju.  

De første intervjuene tyder på, at overgangen fra bygging etter gjeldende norsk regelverk (TEK10) til 

passivhus har vært mindre utfordrende enn en kunne forvente. Utbyggerne har ikke gjort vesentlige 

endringer på detaljer eller i byggesystem. Intervjuene viste også at firmaene har brukt og bruker 

betydelige midler på utdanning av egne folk og samarbeid med underentreprenører og leverandører. 

Nødvendigheten av bygging med klimabeskyttelse (telt) for å sikre gode fukttekniske løsninger har de 

fleste deltakerne i EBLE prosjektet så langt funnet mindre egnet. 
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Introduksjon  

Passivhusstandard blir forskriftskrav i Norge fra 2015. Per i dag er det bygget få passivhusprosjekter i 

Norge sammenlignet med andre europeiske land og få av de norske prosjektene er blitt evaluert. I 

prosjektet EBLE "Evaluering av Boliger med Lavt Energiforbruk" (2012-2016) tar en for seg en 

helhetlig evaluering av passivhus som nylig er bygget eller er under bygging i Norge. EBLE har en 

tverrfaglig tilnærming og studerer sentrale Forsknings- og Utviklingsområder som reell, formålsdelt 

energibruk sammenlignet med detaljerte simuleringer av energibehov; fukttekniske og andre 

bygningsfysiske målinger; undersøkelse av termisk komfort sommer og vinter og andre 

inneklimaforhold; brukererfaringer og brukeropplevelser; evaluering av byggetekniske-, 

installasjonstekniske- og energiforsyningsløsninger og kostnadseffektivitet; og erfaringer fra 

byggeprosess, inkludert læringseffekt i involverte foretak. 

En ny studie fra Nederland (Mlecnik 2013) påpeker nødvendigheten av å se på barrierer og drivere 

ved etablering av passivhus og nesten null energihus som europeisk standard i 2020. Byggebransjen 

beskrives som tradisjonell konservativ og dominert av små og mellomstore bedrifter. Innovasjon i 

byggebransjen er derfor vanskelig å spre til alle ledd. Det skjer ikke automatisk at kunnskapen går 

videre fra enkelte bedrifter og demonstasjonsprosjekter. Mlecnik (2013) mener at det trenges en 

bedre forståelse av hvordan markedets utvikling fra innovasjon til tidlig adapsjon kan støttes. I denne 

sammenheng sier han også at det er essensielt: "to understand better the experiences of enterprises 

that have adopted innovations in highly energy-efficient construction, as well as the opportunities 

and barriers they encountered" (Mlecnick, 2013:120). 

Dette paperet har som mål å få fram de første resultatene fra erfaringer med byggeprosess og 

utfordringene som utbyggerne står ovenfor ved planlegging og bygging av passivhus i Norge. Delmål 

er å undersøke kunnskapsformidling; forskjell mellom å bygge hus etter gjeldene tekniske forskrift og 

passivhusstandard; produksjonssystem i forhold til nye løsninger; erfaringer fra å bygge med 

værbeskyttelse.  

Metode 

For å undersøke erfaringer med byggeprosess har vi valgt en eksplorativ, kvalitativ tilnærming. Vi har 

gjennomført dybdeintervjuer med nøkkelpersoner (byggeleder, ingeniører og arkitekter) i 4 

utbyggerfirmaer (Block Watne, Mesterhus, Jadarhus, Fjogstadhus). I løpet av prosjekttiden skal 

ytterligere tre større utbyggerfirmaer intervjues om erfaringer med byggeprosessen. Kontakt med 

utbyggerne ble knyttet gjennom forskningsprosjektet som skal evaluere prosjektene og får tilgang til 

detaljert informasjon om disse.  

Intervjuene fulgte en guide med åpne spørsmål for å gi de intervjuede muligheten til å fortelle om sin 

opplevelse av byggeprosessen og formidle sine erfaringer. Å bygge passivhus i Norge er en ny 

erfaring for alle deltakere i prosjektet og det er lite teoretisk bakgrunn og erfaringer å bygge på 

(Klinski mfl 2012). Vår metodiske tilnærming er basert på forskningsmetoden "Grounded theory" 

som følger "systematic inductive guidelines for gathering, systematizing, analyzing, and 

conceptualizing data to construct theory" (Charmaz 2004:82). Med Grounded Theory begynner man 

å stille generelle spørsmål om et forskningstema, noe som gir en generell innsikt i et tema. Det betyr 

at man ikke tester hypoteser på dette stadiet. Mer presise forskningsspørsmål og hypoteser kan 

utvikles basert på analysen som senere kan testes blant en større gruppe respondenter. Den først 

analysen i dette paperet er basert på likheter og forskjeller i fortellingen om byggeprosess og 
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produksjonsmetoden (Charmaz 2004). Ikke alle intervjuer med utbyggerne er gjennomført og 

informasjonsinnhenting pågår enda, derfor er dette et utdrag av pågående arbeid. Disse første 

intervjuene ble gjennomført som gruppeintervju. Gruppeintervjuer er egnet når man ønsker en 

samtale blant intervjudeltakerne (Kvale 1996). Våre intervjupartnere har forskjellig yrkesbakgrunn og 

dermed også forskjellige oppgaver og erfaringer i byggeprosessen. De kan supplere hverandres 

erfaringer og forskjellige perspektiver kan komme fram. 

Forskningsspørsmålene er:  

-Hvordan oppleves forskjellen ved det å bygge passivhus sammenlignet med hus bygget etter de 

gjeldene byggeforskriftene (TEK 10)?  

-Hvor stor innflytelse har valg av produksjonssystem for prosjektering og bygging av et passivhus?  

-Hvordan skaffer utbyggerne seg kunnskap om det å bygge passivhus?  

-Hva er erfaringene med å bygge med værbeskyttelse? 

Erfaringer med byggeprosess 

Byggeprosessen er avhengig av produksjonssystem og prosedyre som den enkelte utbygger pleier å 

bruke. Derfor går vi ut i fra at tilpasning til ny standard delvis er en individuell prosess i hvert firma 

hvor prosess, byggesystemet og detaljløsninger må tilpasses for å oppfylle kravene i teknisk forskrift. 

Vi har stilt spørsmålet om hvordan utbyggeren opplever forskjellen ved det å bygge passivhus 

sammenlignet med hus bygget etter de gjeldene byggeforskriftene (TEK 10)? Og, hvor stor innflytelse 

valg av produksjonssystem har for prosjektering og bygging av et passivhus?  

Utbyggeren Block Watne beskriver byggeprosessen av sine hus generelt slik: De bruker 

standardiserte materialer og byggedetaljer som bygges med velprøvde byggemetoder og rutiner. På 

denne måten ønsker de å sikre fremdrift, kvalitet og lønnsomhet i byggeprosjektene sine. 

Byggeprosessen er en kjedeprosess som er delt i fire faser. I fase 1, etter at grunnarbeidene er ferdig, 

bygges de bærende konstruksjonene for vegger, gulv og tak. De bruker ikke ferdige elementer, men 

baserer seg på trekonstruksjoner bygget fra bunnen av på byggeplassen. I fase 2 kommer et 

tømrerlag for å montere panel, tak, vinduer og dører. Fase 3 av byggeprosessen står for innvendig 

isolering, oppsetting av delevegger og gipsplater. Det klargjøres også for rørlegger- og 

elektrikeropplegg som monteres av underleverandører. I fase fire monteres kjøkken, bad, 

garderobeskap, trapper, parkett og lister. Gjennom denne prosessen ønsker de å sikre en effektiv og 

rasjonell byggeprosess. 

Intervjupartneren i Block Watne sier at grunnet opplegget de følger, spiller endringer i konstruksjon 

og utforming av boligene en mindre rolle så lenge de holder seg til standardiserte detaljer og 

gjennomarbeidede produksjonsopplegg. Han påpeker viktigheten i et velorganisert 

produksjonsopplegg som er grundig gjennomarbeidet og formidlet til alle led i produksjonskjeden. 

Intervjuepartneren sier også at hvis man forholder seg til et slikt system betyr det mindre om en 

bygger passivhus eller TEK-10 hus. Det blir bare endring av noen av komponentene og noe økning i 

arbeidsmengden. Det som er essensielt er at det må være tydelig hva som er kravet, slik at dette ikke 

trengs å diskuteres og blir usikkerheter rundt utformingen verken på et overordnet eller detaljert 

nivå. Han sier også at han forstår at andre produsenter som ikke har utviklet sitt produksjonsopplegg 
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slik Block Watne har gjort, stritter i mot nye passivhuskrav. Han tror at det da kan bli mye frem og 

tilbake og variasjon mellom husene og detaljer de leverer og dette koster mye penger. 

Mesterhus, som et annet foretak i vår studie, er organisert annerledes enn BW. Mesterhus er et 

landsomfattende kjedeforetak av frittstående byggmesterforretninger. Målet er å bygge kvalitetshus 

av lokale byggmestere, forankret i tradisjon, fagkunnskap, seriøsitet og solid håndverk i hele 

byggeprosessen. Med andre ord, det følges ingen kjedeprosess som i det forrige eksemplet. 

Mesterhus sine hus bygges over hele Norge, under svært forskjellige klimatiske forhold og 

stedstilpasset teknologi og praksis. Kjeden var tidlig ute og har erfaring etter tre-fire års 

eksperimentering og forsøk med å utføre hus som (tilnærmet) passivhus. Mesterhus tilbyr husene 

sine som "energisparpakke" og ikke passivhus siden de ikke alltid følger standarden fullt ut. 

Utfordringen med passivhus ser de bl.a. i at et dette ikke skulle bli et konsept for få, men noe som på 

sikt skulle nå massene. 

Sjelden produseres bygg i større serier, og variasjonen/tilpassing til hver enkelt kunde er det vanlige. 

Mesterhus sin måte å tilnærme seg passivhuskravet på har vært å bygge videre på byggmesternes 

tradisjonelle måte å bygge husene på. Dette innebærer å inkludere endringer på enkelte, avgjørende 

punkter og spesielle tiltak for å sikre kvaliteten på disse punktene. Mesterhus ser fordelen med å få 

gjennomført produksjonen etter de samme metoder og prinsipper hver gang. Slik kan byggmestrene 

både greie å oppnå en rasjonell og kostnadseffektiv prosess. Men de sier også at sjansene er store for 

at ulike forhold som ønske/krav om endringer fra byggherren, forsinkelser pga. endringer eller feil i 

leveranser osv. bryter opp den rasjonelle prosessen. 

Endringer på avgjørende punkter i produksjon av passivhus beskriver intervjupartnerne som 

følgende: 

 Økte krav til isolasjonstykkelse og kvalitet på isolasjonen (unngår 40 cm tykke vegger) 

 Økt vekt på antall leveranser (redusere antall lastebilbesøk på byggeplassen) 

 Nulltoleranse på krav til tetthet. Systematisk måling.  

 Vinduer med lav U-verdi 1,0 eller bedre 

 Innføring/opplæring i bygging etter "passivhuskrav" 
 

OBOS Nye Hjem AS har brukt Mesterhus v/Håndverksbygg og LBL som utbyggere for ett av sine 

passivhus prosjekter. Vi har gjennomført intervju med daværende teknisk sjef i OBOS Nye Hjem AS 

om erfaringer fra prosjektet. OBOS kontaktet Mesterhus for rådgivning og gjennomføring av dette 

prosjektet, og Mesterhus formidlet kontakt videre to av sine tilknyttede bedrifter for selve 

gjennomføringen av prosjektet. De to bedriftene er små utbyggere, Håndverksbygg med ca. 20 

ansatte, og LBL med 10-12 ansatte. Formelt var Håndverksbygg hovedutbygger og LBL 

underentreprenør, men de har i praksis operert som likeverdige partnere i prosjektet. OBOS 

v/utviklingsavdelingen og tilknyttete arkitekter utarbeidet hovedkonsept og utbyggere utarbeidet i 

prinsipp detaljtegningene. Arkitektene hadde ingen erfaring med passivhus fra før og 

intervjupartneren forteller at valg av løsninger tok tid. Håndverksbygg hadde ikke tidligere tatt på seg 

så store oppdrag og det var også en krevende oppgave for dem (prosjektet består av 17 hus). Det har 

også vært utfordringer med valg av tekniske løsninger.  

 



503 
 

Prosjektet er et eksempel på at også leverandører, i dette tilfellet Glava, kan bidra til å finne nye 

løsninger. Glava bidro til at veggtykkelsen kunne reduseres fra 40 cm til 35 cm med samme ytelse, 

bl.a. ved at man kunne ta i bruk den nyutviklede "Glava extrem 33". På grunn av løsningen for 

isolasjonen ble boligene bruksareal ca. 3 m2 større enn prosjektert fra OBOS. Dette førte imidlertid til 

at det måtte inn mer innvendige materialer i form av parkett og at det var plass til 10 cm mer 

kjøkkeninnredning. Disse merkostnadene grunnet i en ny veggløsning måtte bæres av utbyggeren, 

noe som kan bli en stor økonomisk ulempe for en liten aktør. Håndverksbygg har også hatt 

utfordringer knyttet til løsninger for dampsperrer, plassering av radonsperre, og kuldebroløsninger. 

Det har også vært utfordringer med overgangen fra fundamenter til svill og vegg (inkl. tetting også 

her), og flere andre problemstillinger. Generelt var det mange detaljer som har måttet løses i 

prosessen. Eksemplet fra dette prosjektet illustrer at endringer og tilpasninger i produksjonen, hvis 

ikke standardisert opplegg, ofte tas underveis og innebærer uforutsigbarheter som kan har store 

økonomiske konsekvenser.  

Utbyggeren Fjogstadhus beskriver også forskjellen mellom sine passivhusprosjekter (hittil 2 

prosjekter) og "vanlige" hus bygget etter gjeldene teknisk forskrift (TEK10). Husene deres er 

plassbygget og forskjellen i byggemåten i passivhusprosjektet var primært veggoppbygging og at de 

måtte plassere ventilasjon i himlingen. Teknisk sjef beskriver også at de måtte legge isolasjon flere 

ganger. Det førte til en del flere operasjoner og det tok lengre tid enn forventet. Isolasjon ble 

tilpasset og der det ikke var 60 Isolasjonsmodul, la de inn hard Rockwool på 20 mm/18 mm.  

Arkitekten som jobber på Fjogstadhus forteller at forskjellen med passivhus er at vegger, gulv og tak 

blir tykkere og at dette gir noen designutfordringer med tanke på å skape gode og pene løsninger. 

Sjefen forteller at til tross for nye løsninger bygger de stort sett videre på det de kan og er gode på, 

uten å gå på radikale endringer. Han mener at de har vært mest kreative på varmeløsninger med 

velprøvde tekniske produkter som fungerer i Norge og det lokale klimaet. Teknisk sjef beskriver noen 

utfordringer med de tilpassete løsningene i veggen.  Han sier også at de måtte utvikle en ny 

svillemembran og for ikke å bygge inn fukt tok de av platene og målte fuktigheten før de lukket 

fasadene.  

En annen utbygger i studien er Jadarhus. De bruker standardiserte løsninger og intervjupartnerne 

(prosjektleder og prosjektsjef) forteller at de har erfart at skreddersydde hus koster tid og penger, og 

jo flere ekstra ønsker kunden har, desto mer koster penger koster huset. Vanligvis får kundene deres 

derfor predefinerte valg som ligger innenfor en kostnadsramme. 

Under byggeprosessen har de jobbet med å ha system på oppgavene. Det er en tydelig fordel når 

man kan håndgrepene. Prosjektsjef legger til at det blir en kjempekvalitet når en kan oppgaven og 

gjentar den. Da vet også formannen hva han får. Men det er også viktig at håndverkerne ikke går lei, 

så i praksis har ikke en person den samme oppgaven hele tiden, men de bytter på oppgavene.  

Overordnet mål med deres første (tilnærmet) passivhus, ISOBO aktiv, var å omgjøre et tradisjonelt 

hus som de har bygget før til et energigjerrig og smartere hus. De har bygget lavenergihus før, så det 

er nye utfordringer med denne type hus. Det er en god del mer isolasjon enn i andre hus de har 

bygget før. Det var flere løsninger de måtte finne ut av på byggplassen, spesielt på de mange rør som 

går i veggene som de til slutt klarte å få skjult.  
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Alt som er lagt ned i prosjektering og leting etter løsninger har tatt mye tid. For eksempel å velge 

metoden for forvarming av ventilasjonslufta. De vurderte to hovedmetoder, å dra in luft under 

bakken eller jordkollektorsystemet. Leverandørene var ikke spesielt stor hjelp, de skal selge sine 

produkter og snakker varmt om dem og de forteller sjelden om utfordringene. Så de opplevde at det 

er feller man kan gå i når man ikke har erfaringer. I forbindelsen med valg av tekniske løsninger var 

de innom mange lignende utfordringer. Prosjektsjefen mener allikevel at det ikke er så vanskelig å 

bygge passivhus når man har tydelig definerte krav som det er enkelt å forholde seg til og kjenner til 

produkter på markedet.  

Energieffektivisering har nesten vært litt underordnet og for dem var det viktigste å finne de rette 

tekniske komponentene. Hovedenergiforsyning, ventilasjon, lysstyring, solavskjerming og styring av 

den, og automatisk vindusåpning er komponenter som det har prøvd i ISOBO. Derfor er huset også 

litt "overloaded" av tekniske installasjoner. De forteller at de ville benyttet muligheten til å teste 

forskjellige komponenter. Etter å ha installert forskjellige styringssystemer mener prosjektsjefen at 

han ser den største utfordringen ved passivhusstandard for de tekniske fagene som bør lage 

systemer som kan snakke sammen, ellers kan det bli lite brukervennlige hus (For eksempel: målet er 

å ha ett styringssystem istedenfor 3 fjernkontroller). 

Når folk kjøper en prospektbolig tror de at alt er tenkt på, nesten som å kjøpe en bil. Det er viktig å 

gjøre dem oppmerksom på det som kreves for å bruke huset riktig men fra utbyggerens side er det 

også spesielt viktig å ha fokus på best mulig bokomfort når man prosjektere husene. Han illustrerer 

dette med en diskusjon de har hatt om det er utbyggeren sitt ansvar å levere solavskjerming, som 

koster kunden ca 50.000 mer. Hvis kunden hadde kjøpt det selv og installert i ettertiden hadde det 

vært billigere for kunden. Men leser man regelverket så mener han at det er Jadarhus sitt ansvar å 

levere solavskjerming for å unngå overoppheting og levere et komfortabelt hus. 

I et nytt prosjekt ville de endret på inndeling på sperrer i taket. De forteller at når man skal legge 

isolasjon 3 ganger betyr det mye hvor mye man må kutte den for å tilpasse. ISOBO aktiv er plassbygd 

og vi lurer på om de ser det som en mulighet å bruke elementer i taket? Svaret er at det har testet 

elementer i ett prosjekt og har erfart at plassbygging er den enkleste og billigste måten å få hus 

bygget på hvis man ikke har en veldig stor serieproduksjon. De har mye skreddersydde boliger og da 

lønner det seg ikke. 

Flere eksempler av erfaringer med å bygge passivhus i Norge er oppsummert i Klinski mfl. (2012). 

Rapporten oppsummerer blant annet erfaringer fra et skolebygg i Drammen hvor det i begynnelsen 

var hensikten å bygge en lavenergiskole. I prosjekteringsprosessen ble det besluttet å løfte 

ambisjonene og reprosjektere bygningen til et passivhus. De største endringene var ekstra isolasjon, 

bedre løsninger for kuldebroer, bedre u-verdier på vinduer og glassområder, og bedre lufttetthet. 

Ifølge arkitektene var ambisjonshevningene til passivhusstandard relativt uproblematisk rent 

byggeteknisk. Merkostnadene ved å heve ambisjonene fra lavenergi- til passivhus, ble anslått til 

rundt 4,5 % av totalbudsjettet (Klinski mfl. 2012). 

Kunnskap om passivhus 

Det har vært diskusjoner og usikkerhet i byggebransjen om hvor store endringer innføring av 

passivhusstandard kommer til å kreve fra utbyggere, arkitekter, leverandører, håndverkere, og ikke 

minst brukerne. Usikkerhet blant aktører i byggebransjen kan også være et uttrykk for lite kunnskap 
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om passivhus. Kunnskap og opplæring er essensielt for å etablere en ny standard og utvikle gode 

løsninger. I kunnskapsutvikling kan det bli store forskjeller ("knowledge-gaps") mellom store 

landbaserte eller internasjonale aktører og små lokale aktører. De store aktørene er ofte tidligere ut 

med utprøving av nye løsninger. En PhD-avhandling som blant annet ser på utviklingen av 

passivhusmarkedet, påpeker at samarbeidsprosjekter, nasjonal og internasjonale, og 

nettverksbygging er spesielt viktige elementer i en etableringsfase av nye, innovative løsninger 

(Mlecnik, 2013). Vi har spurt våre intervjupartnere om deres kilder for læring om passivhus. 

Block Watne har nå utarbeidet et passivhuskonsept som de bygger flere steder. Intervjupartneren 

forteller at de "har eksperimentert seg ferdige med passivhuskonseptet", noe som gir inntrykk av at 

det var en del prøving og feiling underveis i læringsprosessen. 

For å sikre den interne kunnskapsoverføringen i bedriften finnes det "Block Watneskolen" som hele 

tiden søker å videreutvikle og innarbeide "Block Watne-standarden" og produksjonsformen. 

Intervjupartneren mener at håndverkerne spesialiserer seg på den måten Block Watne legger opp til 

(fase 1-4) og det kan virke som et monotont opplegg, men han sier også at det ser ikke ut til at dette 

reduserer arbeidslyst og innsats og så langt tjener alle på det. For å opprettholde standard og 

produksjonsopplegg forteller Block Watne medarbeideren at de er nødt til å lære opp alle arbeiderne 

på denne måten og det behøves å gjennomarbeide detaljene godt. Dette gjør de sikre på at alt er 

riktig teknisk og i forhold til byggereglene. 

BW bruker stort sett de samme underentreørenørene og leverandørene, men forteller også at de er 

ikke "gift med dem", så de har ikke en fast avtale. På samme måte som internt, oppgraderer de 

kunnskaper og ferdigheter hos arbeidsstyrken ute i prosjektene og hos sine samarbeidspartnere og 

underentreprenører/leverandører. Det er mulig siden de har kontroll over alle ledd i prosjektkjeden. 

BW intervjupartneren ser det som en stor utfordring at regelendringer og innskjerpinger ikke 

samtidig skjer med andre bransjer, feks elektrobransjen som han mener "seiler etter sine egne regler. 

Elektrikerne er ikke like opptatt av tetthet osv. som utbyggerne er pålagt." Dette kan føre til 

ubetenksomhet under byggeprosessen. 

I Mesterhus som en medlemsorganisasjon/kjede er det en variasjon mellom de ulike byggmesterne 

mht til evne, lyst og kapasitet til å satse på "nye konsept". Mesterhus satser også på 

innføring/opplæring i bygging etter passivhuskrav i sine medlemsorganisasjoner for å oppdatere 

kunnskapsstatusen. Det er imidlertid vanskelig å etablere en fellesstandard når det er mange 

uavhengige byggeforetak over hele landet. 

I OBOS intervju forteller teknisk sjef at det var utfordringer ved valg av tekniske løsninger i deres 

prosjekt. Som informasjonskilden var utbyggeren vant til å følge anvisninger i SINTEF sin 

Byggforskserie, som ofte brukes for å finne fram til godkjente byggetekniske detaljer, men de nye 

passivhusdetaljene manglet i dette tilfellet.  

Utbyggeren Fjogstadhus opplevde en læringsprosess under byggingen av deres første 

passivhusområde (9 hus). De forteller at de hadde de en klar bedring i tidsforbruket etter hvert. De 

første husene tok lengre tid enn de som bygdes senere. I forbindelse med læring internt i bedriften 

forteller Fjogstadhus sjef at de ikke er like flinke som elektrikere og rørleggere til å dokumentere og 

beskrive forhold, dokumenter løsninger og mulig problemområder, men at de jobber med å få dette 
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til, for eksempel ta bilder for å dokumentere løsninger. De har brukt bloggen sin til å legge ut 

fremdrift og løsninger tidligere, men har heller ikke her fulgt opp det så tett etter hvert. 

Jadarhus har ervervet kunnskap om passivhus fra læring underveis. Prosjektsjefen forteller at ISOBO 

aktiv var et testprosjekt som var nødvendig for bedriften hvis de skal bygge passivhus hus i stor skala 

senere. De trengte å bygge et passivhus for at de må være sikker på at de kan levere en bolig med 

høy bokomfort, slik at det ikke blir masse reklamasjoner. De er bevisst på at det er bokomfort som er 

viktigst for kunden. 

Noen av leverandørene var med som partner i prosjektet, for eksempel Velux. De forteller at Velux 

tok mye ansvar og hjalp til med å finne løsninger for å unngå kuldebroer rundt takvinduene. 

Utbyggeren synes at samarbeidet fungerte utmerket, var lærerikt, og at leverandøren var en bra 

støtte. Ellers har de hele veien forsøkt å bruke flest mulig lokale leverandører/entreprenører. 95% av 

leverandørene er de samme som tidligere har levert for hele boligfeltet, som også ISOBO ble bygget 

på.  Jadarhus har vært bevisst på at er viktig å få opp kunnskapen hos de lokale leverandørene. 

Bygging under telt 

Et spørsmål som er omdiskutert ved bygging av passivhus, er nødvendigheten av bygging med 

værbeskyttelse for å sikre gode fukttekniske løsninger. Innbygging av fukt vil kunne slå kritisk ut for 

passivhus (også godt isolerte hus etter TEK-10-krav). Vi har spurt utbyggerne om deres synspunkter 

på og erfaringene med å bygge med værbeskyttelse. 

Intervjupartneren hos Block Watne forteller at de satser ikke på å bygge "under tak" selv om det kan 

ha sine fordeler. De satser heller på en rask tetting på og gode velprøvde opplegg for uttørking. Hvis 

tettingen skal skje i en byggeperiode med mye fukt/hardt vær går de over fra GU til GUX standard på 

gipsplater (GUX: vannavvisende og vindtette plater som underkledning for yttervegger og 

takkonstruksjoner). De ser at det å bygge under tak bidrar til bedre helse-, miljø- og sikkerhet, men 

det medfører en stor ekstra kostnad som de mener å kunne unngå med deres opplegg. 

Fjogstadhus har heller ikke bygget passivhusene under tak/telt. De ser ikke at en vil kunne ta igjen 

høye kostnadene med å bygge under telt i økt produksjon eller tørrere hus. Dessuten er det 

værforholdene som de var bekymret for. Tomten er utsatt for mye vind og derfor ble telt vurdert 

som en upassende løsning. 

Mesterhus har valgt å bygge under telt pga at husene ble plassbygget og den valgte 

veggkonstruksjonen.  De forteller at det som er uvanlig i prosjektet, i forhold til mer tradisjonelle 

løsninger som brukes i boliger med vegger med mindre isolasjon, er at det ble valgt dobbelt vegg 

hvor dampsperren er inntrukket. Veggen ble bygd innenfra og utover, dampsperre ble montert, og så 

ble den ytre delen av veggen bygget på. Dette krevde bygging under telt. I ettertiden mener de at 

dette var en sårbar, noe risikabel og forholdsvis dyr løsning. Det er ikke sikkert at de kommer til å 

velge samme løsningen i neste prosjektet. 
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Konklusjon  

De første intervjuene med utbyggerne tyder på, at overgangen fra bygging etter gjeldende regelverk 

(TEK10) til passivhus har vært mindre utfordrende for de intervjuede aktørene, enn en kunne 

forvente. Utbyggerne svarer samstemt, at de har utviklet noen nye løsninger men de har ikke gjort 

vesentlige endringer på detaljer eller i byggesystem. De har derimot tilpasset det gradvis, i takt med 

både kommende krav/regelendringer og kundenes krav og forventinger som gradvis forbedring i 

standard. Gjeldene byggestandard (TEK 10) i Norge er ikke veldig langt unna passivhusstandard så 

overgangen vil ikke være så stor som antatt. En utfordring til tross for det er dog at det er fortsatt 

kunnskapsmangel blant mange aktører i byggebransjen om hva passivhuskravet innebærer mht 

byggetekniske løsninger. Det er ikke noe automatikk i det at kunnskapen som noen foretak har 

ervervet ifm med passivhus sprer seg til andre bedrifter i byggebransjen. 

I intervjuene beskrev flere av utbyggerne ikke de rent konstruksjonstekniske løsningene som den 

største utfordringen ved innføring av passivhusstandard, men heller de tekniske installasjonene som 

en må velge. Det er ikke enkelt å finne fram til de gode produktene. Informasjon om produkter og 

samstemt av disse utvikling bør forbedres i framtiden. Når produktene ikke "kan snakke" sammen 

blir det vanskelig å finne de beste løsningene og dermed kan det bli lite brukervennlige løsninger. 

Det er fortsatt stort behov for opplæring av byggebransjen om passivhus gjennom alle ledd. Det er 

lite erfaring med denne type bygg blant de fleste aktørene og de vi har intervjuet kan fortsatt regnes 

som "pionerer" på dette feltet. Intervjuene viste at noen av firmaene har brukt og bruker betydelige 

midler på utdanning av egne folk og samarbeide underentreprenører og leverandører. En søker 

bevisst å samarbeide med de samme underentreprenører/-leverandører fra prosjekt til prosjekt for å 

benytte seg av tidligere erfaringene som ble gjort.  

Mye av kunnskapsøkingen skjer også gjennom "learning-by-doing", enten i testhus eller at man 

utvikler løsninger underveis i byggeprosessen. Disse løsningene kunne med fordel dokumenteres og 

burde etterprøves senere, for å sikre kvalitet og for å kunne formidle kunnskap videre til andre. 

Utvikling av løsninger underveis kan ha store økonomiske konsekvenser for utbyggeren, noe som kan 

være spesielt vanskelig for små utbyggere som har begrensete økonomiske muligheter. 

Noen har lært fra samarbeid med andre bedrifter og leverandører, men utbyggerne opplyste lite om 

informasjonskilder i form av informasjon på internett eller publikasjoner de bruker.  Den eneste 

informasjonskilden for byggedetaljer som ble nevnt som en viktig kilde var SINTEF Byggforskserien, 

men også der manglet det fortsatt en omfattende dokumentasjon og oppslagsverk av 

passivhusrelaterte løsninger.  

Med hensyn til å bygge med værbeskyttelse vises det at de fleste prosjektene som er beskrevet 

gjennom utbyggerne er gjennomført under spesielt oppsyn, men ikke bygget under telt. Kun den ene 

utbyggeren har erfaringer med å bygge under telt. Løsningen ble valgt pga konstruksjonsmåten i 

prosjektet. De fleste intervjupartnerne har så langt funnet det mindre egnet å sette opp telt, grunnet 

i økte kostnader men også sikring mot vind. De mener å kunne ivareta en fuktsikker byggeprosess på 

andre måter. Fuktmålinger og erfaringsutveksling i forskningsprosjektet vil belyse om dette holder 

mål. Sikring av en fuktsikker byggeprosess er et av de viktige forholdene når passivhus på sikt vil være 

standarden i Norge. Fokus på konstruksjonsmåter som ikke krever telt kan være en god mulighet til å 

holde kostnader nede. Videre utvikling av produksjonsmåter og prinsipper som forebygger 

fuktpåvirkning i byggetiden er derfor avgjørende for en rasjonell og kostnadseffektiv produksjon av 
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passivhus. Et annet alternativ kan være å utvikle nye typer telt som er både robust mot vind og 

kostnadseffektiv å sette opp og å flytte på byggeplassen.  
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