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Sammendrag 

Bjørnsletta skole byggs for Undervisningsbygg Oslo KF og er Oslo´s første skoleanlegg med 

passivhusstandard. Barne- og ungdomsskolen, med plass til 790 elever, skal stå klar til skolestart 

høsten 2014. Prosjektet omfatter også ett stort idrettsbygg/flerbrukshall under bakken, også denne 

med passivhusnivå. Bjørnsletta skole utføres som totalentreprise hvor Veidekke står for både 

prosjektering og bygging. 

Bjørnsletta skole er et forbildeprosjekt i FutureBuildt, noe som innebærer krav om passivhusnivå og 

miljømessig høy kvalitet. FutureBuildt er et 10 årig program som skal bidra til å utvikle klimanøytrale 

byområder og bygninger i aksen Oslo - Drammen. Målet er å realisere en rekke forbildeprosjekter, 

Bjørnsletta Skole er et av disse.  

Helt avgjørende for at Bjørnsletta skole skal bli et velfungerende passivhus, er måten vi jobber 

sammen på i prosjektet, fra prosjektering og beslutninger, involvering i utførelsen og helt frem til 

sluttbrukeren. Utforming av stadig mer krevende bygg med kompliserte tekniske anlegg krever at 

prosjektet innehar nødvendig tverrfaglig kompetanse. Dvs. en eller flere personer som har inngående 

kunnskap om flere faggrupper, har evne til å se helheten, kan utfordre de enkelte konsulentene og 

leverandørene på komponenter og løsninger for et optimalt fungerende passivhus innenfor gitte 

kostnadsrammer. Tverrfaglighet sikrer oss forståelse for helheten og gir oss og oppdragsgiver en 

trygghet for sluttproduktet.  

Behovet for kompetanse vil øke etter hvert som målene og kravene til energiforbruk og utslipp av 

klimagasser skjerpes, dvs. for prosjekter på vei mot nullenergibygg og bygg uten klimagassutslipp. 
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Alle fag griper mer og mer inn i hverandre og dermed blir de tradisjonelle ansvarsfordelingene 

endret. Dette krever en ny måte å samhandle på. Gjennom vårt engasjement, prosjektering og 

bygging av Bjørnsletta skole setter vi søkelyset på denne utfordringen. 

Ved Bjørnsletta Skole satser vi på en åpen og samhandlende arbeidsform, tverrfaglighet og god 

struktur i prosjekteringen, slik at vi kan levere en skole med passivhusstandard som vi kan være 

stolte av.  

På Bjørnsletta Skole skal vi levere: 

- Geovarmeanlegg, 16 brønner a 200 meter  
- Varmepumpe som dekker over 90% av oppvarmingsbehovet inkl. varmt forbruksvann 
- Frikjøling utenom fyringssesongen som lader energibrønnene 
- Varmegjenvinnere med høy virkningsgrad, opp mot 85%     
- Desentralisert styring av ventilasjon som gir en meget energieffektiv styring av luftmengdene   
- Effektiv utnyttelse av dagslys og energieffektive belysningssystemer 
- Automatisk solavskjerming på alle solutsatte fasader  
- Stort omfang av termiske målere og strømmålere for god oppfølging av energiforbruket  

Energiprosjektering ved Bjørnsletta skole 

Innledning  

Veidekke Entreprenør bygger Bjørnsletta skole for Undervisningsbygg Oslo KF, Oslo’s første fullskala 

skoleanlegg og flerbrukshall med passivhusstandard. Veidekke og Undervisningsbygg har satt seg 

som mål å bygge en robust bygningskropp med gode tekniske løsninger som sikrer komfortabelt 

inneklima og godt arbeidsmiljø for elever og skolens ansatte.  

 

Prosjektet er et forbildeprosjekt i FutureBuilt, hvor et av kravene er passivhusnivå.  

For å sikre oss god informasjonsflyt og forutsigbar fremdrift i energiprosjekteringen, har vi valgt å 

kjøre en egen møteserie med hovedfokus rundt energi (i tillegg til vanlige prosjekteringsmøter) samt 

utarbeide en energioppfølgingsplan. Denne planen er et levende dokument som har vært sentralt i 

denne møteserien, og som har vært ajourført av vår koordinator. Alle konklusjoner i denne rapporten 

blir underbygget av egne notater. I tillegg har vi valgt å utarbeide en energirapport som 

vedlikeholdes gjennom hele prosjekteringen/prosjektet. Rapporten gir oss en unik tverrfaglig oversikt 

og en beskrivelse av status for energiprosjekteringen, hvilke forutsetninger som er gjort, hvilke 

inndata som ligger til grunn for energisimuleringene, hvilke tiltak som er gjennomført samt veien 

videre. Rapporten utarbeides ved oppstart, oppdateres midtveis i prosjekteringen og avsluttes med 

endelig rapport som dokumenterer våre resultater og forutsetninger. Endelig utgave vil følge byggets 

FDV dokumentasjon.  

 

Faktadelen i denne artikkelen er hentet fra denne energirapporten, for å beskrive hvordan 

energiprosjekteringen styres og gjennomføres ved Bjørnsletta skole.    
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Målsetning  

Både skolen og flerbrukshallen skal tilfredsstille minstekravene og kriteriene til passivhus. Vi har som 

målsetning i prosjektet å styre  energiprosjekteringen med egne ressurser fra Veidekke. For å sikre 

oss en forutsigbar og god prosess har vi derfor styrket organisasjonen på byggeplassen med egen 

prosjekteringsleder/koordinator fra Veidekkes med hovedansvar for energiprosjektering. 

Vedkommende har tverrfagligkompetanse og spesialkompetanse innen energi.  

Energiprosjekteringen er blitt organisert med egne prosjekteringsmøter og særmøter ved behov, 

ledet av oss. Vi er imidlertid helt avhengig av kunnskapsrike konsulenter til å bistå oss i 

prosjekteringen, utføre beregninger og kvalitetssikre valg og beslutninger. Det har derfor vært svært 

viktig for oss å knytte til oss riktig arkitekt, gode konsulenter og erfarne tekniske entreprenører.  

Gode beslutningsprosesser har også vært en svært viktig målsetning i prosjektet. Involvering av 

oppdragsgiver har derfor stått sentralt. Informasjonsflyt mellom aktørene krever at vi har god 

fremdrift i prosjekteringen, tar de riktige beslutningene og sørger for at valg og status er kjent. Dette 

gjelder i utgangspunktet for all prosjektering, men er særdeles viktig for planlegging av kompliserte 

tekniske anlegg.   

 

Ved Bjørnsletta skole har Veidekke ønsket et større ansvar for samhandlingen i prosjektet. Ved å ta 

på oss en utvidet koordinerende rolle i energiprosjekteringen utfordrer vi den tradisjonelle måten å 

organisere dette på. Vi har tidligere satt bort energiprosjektering og ansvar for tilfredsstillende 

innemiljø til rådgivende ingeniør for VVS fag.  

Utfordringen er da hvem som ivaretar tverrfagligheten og har det formelle ansvaret ?  

 

Gjennom vårt engasjement, samhandlende arbeidsform, tverrfaglighet i prosjektet og god struktur i 

prosjekteringen vil vi høsten 2014 levere en vel fungerende passivhusskole som vi kan være stolte av.     

Metode, forutsetninger og betraktninger 

Energimålene for Bjørnsletta skole er basert på Prosjektrapport 42 – ”Kriterier for passivhus og 

lavenergibygg - yrkesbygg”. Rapporten, utarbeidet av Sintef Byggforsk, omtales videre som PR 42. 

Inntil ny norsk standard forelå høsten 2012, NS 3701 – ”Passivhus og lavenergibygninger yrkesbygg” 

har PR 42 vært benyttet som retningsgivende for minstekrav og kriterier for å prosjektere passivhus i 

Norge. Bjørnsletta skole er prosjektert etter kriterier og minstekrav i PR 42, men vi har valgt å gjøre 

våre simuleringer og vurderinger også mot kravene i NS 3701.  

 

Bygningskategori og soneinndeling 

I våre modeller for energisimulering har vi delt prosjektet i to bygningskategorier, idrettsbygg og 

skolebygg. Begge bygningskategoriene skal tilfredsstille passivhusnivå.  

 

Skolebygget er delt i 4 soner.  Fellesfunksjoner og tekniske rom i plan 1 som en sone og 

undervisningsarealene i bygg A - B -C som separate egne soner. Skolen er prosjektert med 3 tekniske 

rom.   

 

Idrettsbygget er delt i 2 soner, garderobeanlegget og treningsrommene. Idrettsbygget, som delvis er 

nedsenket under terrengnivå, består av flerbrukshall, garderobeanlegg, dansesal og styrkerom. 
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Idrettsbygget har eget teknisk rom. Bygget har felles varmepumpe med skolen og denne er plassert i 

skolens varmesentral.   

 

Vi har benyttet Simien versjon 5.015 ved energisimuleringer.     

 

 
Figur 1 Bilde fra modell, hus A, B og C og flerbrukshall  

 

Areal og underlag 

Energisimuleringene er basert på plan og fasadetegninger fra arkitekt (datert 10.10.12).  

Omfang vinduer og dører er basert på vindu- og dørskjema fra arkitekt (datert 08.02.13).   

Oppvarmet BRA for teknisk rom er medtatt i simuleringer for skolebygg.  

 

Utvendig belysning og snøsmelting   

Energiforbruk utenfor bygningsmassens klimaskall er ikke medtatt i energisimuleringene slik det er 

beskrevet i NS 3031. Dvs. at utvendig belysning, varmekabler i trapper, varmekabler i sluk ikke er 

inkludert i bergningene. Det montere egne strømmålere på disse kursene, slik at strømforbruk kan 

følges opp og styres/kontrolleres.   

  

Yttervegger 

Bindingsverksvegger isoleres med 400mm isolasjon, inklusiv 50mm i utforing på innsiden av 

dampsperre. U-verdi for bindingsverkveggen er beregnet til 0,10 W/m2K.  

Betongvegger over terreng isoleres med 350mm isolasjon. U-verdi for betongvegger over terreng er 

beregnet til 0,10 W/m2K.  

U-verdi for betongvegger under terreng, varierer etter mengde løs Leca, profil på fjellskjæring. Den 

ekvivalente U-verdien varierer mellom 0,06 og 0,08 W/m2K. 

Det er gjort ulike alternativsberegninger av bygningsfysiker for å optimalisere oppbygging. 

 

Tak   

Tak over bygg A - B - C isoleres med gjennomsnittlig 500mm EPS og steinull. 

Beregninger utført av Icopal Tak gir en U-verdi på 0,07 W/m2K. 
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Tak mellom bygg A - B - C og tak over flerbrukshall, isoleres med gjennomsnittlig isolasjonstykkelse 

på 600mm. Beregninger utført av Icopal Tak gir en U-verdi på 0,06 W/m2K. 

 

Gulv 

Gulv på grunn er isolert med 200mm isolasjon i skolebygget. Den ekvivalente U-verdien er 0,09 

W/m2K. I flerbrukshallen benyttes 100mm isolasjon mellom bunnplate og påstøp. Det gir en 

ekvivalent U-verdi på 0,13 W/m2K. 

Det skal randisoleres med 200mm EPS ved tilbakefylling rundt ringmur i plan 1 og 2. Alle 

fundamenter skal isoleres under terrengnivå.  

 

Vindu/glass aluminiumsfelt 

Vinduer, glass- og aluminiumsfasader med tilhørende dører, og ett stort omfang enkeltstående dører 

av glass/aluminium gjør det utfordrende å tilfredsstille minstekrav for samlet U-verdi på 0,8 W/m2K.  

 

Gjennom detaljprosjektering er et stort omfang enkeltstående vindusfelt av glass- og aluminium i 

plan 1 erstattet med N-tech passivhus vinduer.  

Leverandøren av vinduene oppgir en gjennomsnittlig U-verdi på 0,7 W/m2K, på  hele 

vinduskonstruksjonen. Glass- og aluminiumsfasadene leveres med 3 lags glass og superisolerte 

kuldebrobrytere.  

U-verdi for disse glassfeltene varierer mellom 0,7 og 1,1 W/m2K avhengig av profilinndeling/størrelse, 

som er bra verdier for glassfasader med ytterdører. Disse dørene er beskrevet mer i detalj under. 

Beregning av samlet U-verdi viser at vi tilfredsstiller minimumskravet.  

  

Ytterdører 

Det er svært vanskelig å finne ytterdører med passivhus kvaliteter. Swedoor er eneste leverandør i 

Norden som tilfredsstiller kravene. Dette er imidlertid ytterdører av tre tiltenkt boliger.  

Det er besluttet å benytte glass-/ aluminiumsdører med 3 lags glass, der karm er utført med 

isolerende materiale som kuldebrobryter. Vi har valgt aluminiumsdører fra Wicona som gir en U-

verdi under 1,0 W/m2K.  

 

Tetthet 

Flerbrukshallen og skolen skal lekkasjetestes ved ferdigstillelse iht. NS-EN 13829.  

Det er utført midlertidig lekkasjetest av plan 3 i bygg A for å avdekke eventuelle svakheter og 

utettheter. Målingene viste et lekkasjetall på 0,23 oms/h ved 50Pa trykkforskjell. Lekkasjetallet er 

foreløpig satt til 0,4 oms/h ved 50 Pa i  de videre energisimuleringene, både for skolen og for 

flerbrukshallen.  

 

Kuldebroverdier 

Kuldebroer er beregnet av bygningsfysiker, dokumentasjon foreligger. Beregningene tilfredsstiller 

minstekrav for normalisert kuldebroverdi på 0,03 W/m2K. Normalisert kuldebroverdi er det samme 

som total kuldebroverdi dividert på oppvarmet bruksareal for bygget. Kuldebrorapport er utarbeidet 

og tilfredsstiller minstekrav  i PR 42 og NS 3701. 

 

Ventilasjon 

Hovedprinsippet for ventilasjon er at luft tilføres i primærareal med overstrømning til sekundær 

areal. Med behovsstyrt VAV optimaliseres aggregatenes vifteenergi og oppvarmingsbehovet fra 
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varmebatteriene holdes dermed til ett minimum. Det leveres desentralisert styring av 

ventilasjonsmengder gjennom Super WISE system. Aktive ventiler med integrerte målere for 

romtemperatur og tilstedeværelse opprettholder riktig luftmengde. I tillegg leveres separate følere 

for CO2 nivå.  

10 ventilasjonsaggregater server skolebygningen og 2 aggregater ivaretar tilstrekkelig luft til 

flerbrukshallen med tilhørende garderobeanlegg. Det leveres ventilasjonsaggregater med 

høyeffektive roterende varmegjenvinnere med gjennomsnittlig virkningsgrad på 82%.  

 

Fare for smitte av ”forurenset luft” ved roterende varmevekslere, medfører at for naturfag, mat og 

helse, kantine, garderober osv. ventileres gjennom bruk av høyeffektive motstrømsvekslere. 

Standard platevekslere (med virkningsgrad på 50-60%) er erstattet med høyeffektive 

motstrømsvekslere med en gjennomsnittlig virkningsgrad på lik linje med roterende varmevekslere.    

 

Ventilasjonsanlegget, både aggregat og kanaldimensjoner, er dimensjonert med 15 % overkapasitet. 

Dette gir både lavere lufthastigheter og lavere energibruk ved lufttransport. Gjennomsnittlig SFP er 

beregnet til 1,5 kW/m2/s. 

 

Luftmengder er i beregningene simulert som gjennomsnittlige CAV luftmengder. Denne tilpassningen 

er regneteknisk konservativ og reduserer feilkilder som lett kan oppstå ved å soneinndele bygningene 

i et for stort omfang. I tillegg til energisimuleringene, er det gjort egne beregninger og vurderinger av 

inneklima.  

 

Luftmengder skolebygg 

Betraktninger og forutsetninger for gjennomsnittlige luftmengder i driftstiden er basert på Sintefs 

forrapport til NS 3701, prosjektrapport 99, kapittel Bestemmelse av luftmengder.  

 

Våre vurderinger av luftmengder er gjort med 60% samtidighet, og et beregnet primærareal 57 %.  

Dette vil dette gi en gjennomsnittlig luftmengde til skolen på 8,3 m3/hm2 i driftstiden. 

Gjennomsnittlig luftmengde utenfor driftstiden er beregnet til 1,05 m3/hm2.  

 

Endret bruksmønster/driftstider utover låste parametere gitt i standarden, vil kunne gi avvik for 

gjennomsnittlige luftmengder i driftstiden. 

 

 
Tabell 1 Vurderinger gjort av RIV for luftmengder til Bjørnsletta skole 
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Luftmengder flerbrukshall 

Betraktninger og forutsetninger for gjennomsnittlige luftmengder i driftstiden er basert på Sintefs 

forrapport til NS 3701, prosjektrapport 99, kapittel Bestemmelse av luftmengder.  

 

Våre vurderinger er gjort med 60 % samtidighet, og et beregnet på primærareal 53 % vil dette gi en 

gjennomsnittlig luftmengde på 9,4 m3/hm2 i driftstiden. Gjennomsnittlig luftmengde utenfor 

driftstiden er beregnet til 1,3 m3/hm2.  

 

Endret bruksmønster/driftstider utover låste parametere gitt i standarden, vil kunne gi avvik for 

gjennomsnittlige luftmengder i driftstiden. 

  

 
Tabell 2 Vurderinger gjort av RIV for luftmengder til flerbrukshall ved Bjørnsletta skole 

Det er gjort flere vurderinger for gjennomsnittlige luftmengder for Bjørnsletta Skole. Pga krav til 
luftmengder i beskrivelsen fra Undervisningsbygg er det vanskelig å komme ned i luftmengder iht. 
kriterier i PR 42 og NS 3701. Gjennomsnittlige luftmengder for skolen er beregnet, etter de gitte 
forutsetninger som vist i tabell ovenfor til 8,3 m3/hm2 i driftstiden og 1,05 m3/hm2 utenfor 
driftstiden. For flerbrukshallen gir gitte forutsetninger som vist i tabell 9,4 m3/hm2 i driftstiden og 1,3 
m3/hm2 utenfor driftstiden.  Luftmengdene i flerbrukshallen avviker (er høyere) fra gitte kriterier i PR 
42 og NS 3701, noe som gir ett negativt utslag for netto oppvarmingsbehov. 
 

Varmegjenvinnere og SFP-faktor  
Det leveres primært roterende gjenvinnere, men rom med "forurensede prosesser" er aggregater 
utstyrt med effektive motstrømsvekslere. Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for 
varmegjenvinnerne er inkludert frostsikring iht. tillegg H.4 i NS 3031. 
 
I kataloger og brosjyrer til enkelte leverandører opereres det med verdier for roterende 
varmegjenvinnere opp mot 95 %, men dette er tall under svært gunstige forhold og påvirkninger. 
Med andre ord så gjenspeiler ikke virkeligheten hvor det må medregnes frostsikring og 
fuktoverføringsgrad.  
Det er gjort en grundig jobb med å finne de beste produktene, og beregninger fra leverandør viser at 
den gjennomsnittlige varmegjennvinningsgraden er 82 %.  
 
SFP faktor er teoretisk beregnet iht. motstand i ventilasjonsaggregat og føringer.   
Store kanaldimensjoner og forholdsvis korte kanalstrekk gir tilfredsstillende SFP-faktor iht. 
minstekrav i PR 42 og NS 3701.  Den gjennomsnittlige SFP-faktoren for ventilasjonssystemet er 1,5 
kW/m3/s. 
 

Kjølebehov 
Inneklimavurderinger viser at det ikke er behov for kjøletiltak via ventilasjonsanlegget, men det er 
tilrettelagt for å benytte kjøling via varmepumpe i sommerhalvåret. 
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Denne kjøleprosessen av bygget er ikke medtatt i energisimuleringene, og anses som ett tilskudd for 
vedlikeholde brønnparken. 
 
Oppvarmingskilder 
Primærvarmekilden for Bjørnsletta skole er grunnvarme fra egen brønnpark bestående av 16 stk 
brønner a` 200m. Varmepumpen av type Scancool 360, skal gi varme til vannbåren radiatoranlegg i 
skolen og vannbåren strålevarme til flerbrukshall. Varmepumpen skal dekke primærbehovet for 
oppvarming av forbruksvann og levere varme til varmebatteriene i ventilasjonsaggregatene. 
En El-kjele dekker spisslast og er "backup" for varmepumpeanlegget.  
 
Det er antatt en systemvirkningsgrad på varmepumpen på 2,7. Dette inkluderer distribusjon og 
reguleringstap på 10%, noe som tilsvarer COP på 3,0. Det er gjort konservative vurderinger for å ta 
hensyn til ukjente faktorer. El-kjelen har en antatt systemvirkningsgrad på 0,88. Dette er iht. 
veiledende verdier i Tab B.9 NS 3031. 
Energidekningsgraden for varmepumpen er 90% fordelt på varmetilførsel til varmtvann, 
romoppvarming og ventilasjonsvarme for skolen.  
 
Belysning 
Det er lagt til grunn DALI lysstyring, med tilstedeværelse og optimalisert dagslysstyring.  
Foreløpig beregninger utarbeidet for skolebygget gir ett LENI tall på 12,8 kWh/m2. 
Dette vil si en gjennomsnitts effekt i driftstiden på 5,8 W/m2. Noe som er godt under krav gitt i 
beskrivelsen for prosjektet 7-8 W/m2.   
LENI beregninger for flerbrukshall er ikke utarbeidet. Her antas foreløpig ett LENI tall på 17,1 
kWh/m2.  Noe som gir en gjennomsnittlig belysningseffekt på 6,5 w/m2. PR 42 angir ikke minstekrav 
for belysning. Gjennomgang med Itech bekrefter at det er valgt riktig konsept for belysning med T5 
lysrør kombinert med LED,  og at krav i NS 3701 oppnås.  
 
Teknisk utstyr 
Tabellverdier i tabell A.3 i NS 3701 er lagt til grunn, tilsvarende verdier i PR 42. 
Dette gir for Skolebygg 4W/m2 (23 kWh/m2) og for flerbrukshallen 1W/m2 (3 kWh/m2). 
Verdiene skal benyttes ved en evaluering mot passivhusnivå. 
 
Varmtvann 
Tabellverdier i NS3031:2007 tab A.1 er lagt til grunn. 
Dette gir for skolebygget 4,5W/m2 (10,0kWh/m2) og for flerbrukshallen 18,9W/m2 (50kWh/m2). 
Verdiene skal benyttes ved en evaluering mot passivhusnivå. 
 
Personbelastning 
Tabellverdier i tabell A.3 i NS 3701 er lagt til grunn, tilsvarende verdier i PR 42. 
Dette gir for skolebygget 12,0W/m2 (26,0 kWh/m2) og for flerbrukshallen 10,0 W/m2 (26kWh/m2). 
Verdene skal benyttes ved en evaluering mot passivhusnivå. 
 
Drifttider og settpunkt temperatur  
Tabellverdier i NS3031:2007 tab A.3 er lagt til grunn. Dette gir følgende driftstider og settpunkt 
temperaturer: 
Skolebygg 10/5/44 (oppvarming, internlaster og personlast)  og 210C/190C (i og utenfor driftstid) 
Flerbrukshall 12/5/44 (oppvarming, internlaster og personlast)  og 190C/170C (i og utenfor driftstid) 
Verdiene skal benyttes ved en evaluering mot passivhusnivå. 
 
Solskjerming  
Det monteres utvendig automatisk solskjerming på alle solbelastede fasader. Alle vinduer og glassfelt 
leveres med solstopp, noe som gir en soltransmisjonsfaktor på 35-37%.  
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Ved bruk av utvendig solskjerming i tillegg, er den totale soltransmisjonsfaktoren ca 4-5 % .  
Automatikk vil i detalj bli optimalisert mot funksjonsparametrer den skal oppfylle. 

Evaluering og resultat  

Resultat fra energisimuleringene dokumenterer at vi tilfredsstiler alle minimumskrav og netto 
energibehov i forhold til PR 42 og NS 3701. Vi har illustrert netto energibehov (TEK 10) og levert 
energi (Energimerkeordningen) for de to aktuelle bygningskategoriene. Dette har vi sammenlignet 
med verdier i teknisk forskrift av 2010 - TEK 10. 
 

 Netto energibehov  Levert energi  

Skolebygning  55 kWh/m2 pr år  40 kWh/m2 pr år  

Idrettsbygning/flerbrukshall  107 kWh/m2 pr år  67 kWh/m2 pr år  

Tabell 3 Netto energibehov og levert energi 

 

 
 

Figur 2 Grafisk fremstilling av netto energibehov og levert energi kontra referanseverdier i TEK-10 

Samhandling i prosjekteringsgruppen  

Etter vår oppfatning gjenspeiler de simulerte resultatene vår målsetning om et godt fungerende 

passivhus. Dette har vi oppnådd gjennom god tverrfaglig energiprosjektering.    

 

Fra anbudsunderlag, gjennom involverende prosjektering og nødvendige beslutninger og involvering 

av alle parter i utførelsen, har måten å jobbe sammen på vært meningsfylt.  

 

Utforming av stadig mer krevende bygg, med kompliserte tekniske anlegg, krever at prosjektet 

innehar nødvendig tverrfaglig kompetanse. Vi har derfor forsterket prosjekteringsteamet med egen 

prosjekteringsleder/koordinator for energi. Vedkommende har inngående kunnskap om flere 

faggrupper, evne til å se helheten, kan utfordre de enkelte konsulentene og leverandørene på 
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komponenter og løsninger for et optimalt fungerende passivhus. Tverrfagligheten har sikret oss 

forståelse for helheten og gitt oss og oppdragsgiver en trygghet for sluttproduktet. 

For å underbygge våre påstander, har vi valgt å la alle involverte parter, Undervisningsbygg, arkitekt, 

konsulenter og de tekniske entreprenørene/leverandørene besvare et enkelt spørreskjema for 

hvordan de har opplevd prosessen. Undersøkelsen omhandlet deres reelle påvirkningsmulighet i 

prosjekteringen, valg av løsninger, beslutningsprosess, økonomiske utfordringer, kommunikasjon, 

møteform, egen kompetanse (person og selskap), gruppens kompetanse og hvilke forbedringer. 

 

Tilbakemeldingene fra våre samarbeidspartnere har vært udelt positive på arbeidsmetodikk og 

ledelse, men manglende kompetanse hos enkelte deltakere og forståelsen av egen 

påvirkningsmulighet på totaliteten/tverrfagligheten har vist seg å være en utfordring.       

 

Mange av utfordringene er nye. Eksempelvis kan arkitektens utforming og plassering/vinkling av 

bygget påvirke behovet for belysning, ventilasjon og kjøling. Feil plassering av ventilasjonsrommet 

kan påvirke gesimshøyden, da lange ventilasjonskanaler gir behov for økte kanaldimensjoner, som 

igjen kan medføre økt etasjehøyde. Et bygg som ikke utnytter dagslyset kan få unødvendig høy 

internlast fra belysning, som igjen medfører økt behov for ventilasjon.  

 

For å nå målene mener vi at vår måte å organisere og styre energiprosjekteringen er riktig og 

hensiktsmessig. 

Energisimuleringer 

Løpende energisimuleringer kombinert med lønnsomhetsvurderinger for ulike tiltak er en 

forutsetning for god energiprosjektering og kostnadsstyring. Vi har valgt å utføre simuleringene selv 

med støtte og inputverdier fra rådgiver for ventilasjon og varme (RIV). Rådgiver for energi og miljø 

(RIM) var premissgiver i tidligfasen og har vært benyttet for kvalitetssikring av løsninger og tiltak 

underveis.  

Ved selv å styre prosjekteringen og ta hånd om simuleringene, ivaretar vi prosjektets behov for en 

tverrfaglig koordinering.   

Detaljprosjektering  

Et passivhus stiller strenge krav til gode bygningsmessige detaljer. En god detalj kjennetegnes av at 

den tilfredsstiller passivhusets alle krav kombinert med robusthet, byggbarhet og riktig materialvalg.  

 

Vi har vært opptatt av å involvere partene i prosjekteringen gjennom et tett samarbeid. Felles møter 

mellom utførende entreprenør representert ved både håndverkere og ledelse, arkitekt og rådgiver 

bygg (RIB) har gitt oss de gode løsningene. Det er også viktig å involvere bygningsfysiker i tidlig fase 

for kvalitetssikring av løsningene slik at vi prosjekterer energigjerrige og fuktsikre konstruksjoner.  

 

Tidlig trykktesting med tilhørende termografering av et prøvefelt er en svært viktig milepel for å 

tilfredsstille kravet til lufttetthet. Resultat fra målingene viser 0,23 oms/h. Vi tar dette som en 

bekreftelse på at vår arbeidsmetodikk fungerer og gir gode resultater.   
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Vår arbeidsmetode er basert på Lean og VDC tankegangen, dvs. samlokalisering av aktørene, flat 

organisasjonsstruktur, felles mål, faglig kompetanse og beslutningsdyktighet til stede.  

Dette gjør det enklere å håndtere grensesnittene i prosjekteringen.  

Erfaringene vi har gjort oss er at varmepumpen, ventilasjonssystemet og belysningen behøver stort 

fokus i tidligfasen. I tillegg til konsulenter er det essensielt at ekspertise fra leverandørene og 

underentreprenørene må bidra. Som eksempel vil vi trekke frem omgjøring fra standard 

ventilasjonsanlegg til et anlegg med desentralisert styring. Med behovsstyrt VAV optimaliseres 

aggregatenes vifteenergi og oppvarmingsbehovet til varmebatteriene reduseres. Aktive ventiler med 

integrerte målere for romtemperatur og tilstedeværelse opprettholder riktig luftmengde. I tillegg 

leveres separate følere for CO2 nivå. Resultatet er 25% reduksjon av energiforbruk til 

ventilasjonssystemet i forhold til tradisjonelt VAV system.  

 

Skoler inneholder rom hvor det er ikke kan benyttes roterende varmeveksler pga smitte av 

forurenset luft. For eksempel rom for naturfag, mat og helse, kantine, garderober osv. Foreslått 

standard platevekslere (med virkningsgrad på 50-60%) ble derfor erstattet med høyeffektive 

motstrømsvekslere med en gjennomsnittlig virkningsgrad på lik linje med roterende varmevekslere.  

Konklusjon  

Tilbakemeldinger vi har fått fra hele prosjektgruppen, tyder på at de fleste er tilfreds med måten vi 

jobber på og at dette er en fremtidsrettet modell. 

Erfaringer gjort rundt prosjekteringsprosessen, er at spisskompetansen (konsulenter, spesialister, 

underentreprenører og leverandører) kunne kommet inn enda litt tidligere. Da spesielt med tanke på 

de tekniske anleggene. 

Siden det skulle gjøres mange kost/nytte vurderinger spesielt rundt energitiltak, tok denne prosessen 

noe lenger tid enn forutsatt. En vesentlig grunn til dette er at vi ville kvalitetssjekke de vurderte 

produktene, slik at vi var sikre på å få en optimal løsning.  

 

Et viktig element er å få med underentreprenørene og deres leverandører tidlig, og utfordre disse på 

hva som finnes av nye komponenter og produkter. Det er jo leverandørene som ligger i front av 

nyutviklingen av produkter, og ikke konsulentene. Utfordringen i en slik prosess er kunnskapsnivået 

til enkeltpersonene. I vårt prosjekt har vi valg at det leverandøren av automasjon/styring er 

underlagt elektroentreprenøren. Deres konsulent (RIE) har da oppgaven som integrator. Dette er en 

svært sentral rolle i prosjektet, og det er viktig å ha vedkommende på plass så tidlig som mulig. 

Med oss i den sentrale rollen som koordinator og styrer for prosjekteringen blir avstanden mellom 

prosjekteringsleddet og utførelsesleddet betydelig kortere. Med en slik modell er det enkelt å trekke 

"produksjonen" inn i møter vedrørende både overordnede grep og spesielle detaljer.  

Noe av det mest sentrale i prosessen er den enkelte (både konsulent og 

underentreprenør/leverandør) forstår at de ulike delene av prosjektet henger tett sammen, og at de 

ser sammenhengende og kan bidra med forbedringer innen eget fagfelt/område. Slik at ulike "veier" 

kan vurderes både energimessig, men også i et kost/nytte perspektiv. 

 

For å få mer effektive møter har vi i tillegg til vanlige prosjekteringsmøter, kjørt en egen serie 

prosjekteringsmøter med kun fokus på energi. Styrende for disse møtene har vært både 

energioppfølgingsplanen og energisimuleringene. Konklusjonene blir så "ført" inn i energinotatet. 
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Utforming av stadig mer krevende bygg med kompliserte tekniske anlegg krever at prosjektet 

innehar nødvendig tverrfaglig kompetanse. Dvs. minimum en person som har inngående kunnskap 

om flere faggrupper, har evne til å se helheten, kan utfordre de enkelte konsulentene og 

leverandørene på komponenter og løsninger for et optimalt fungerende passivhus innenfor gitte 

kostnadsrammer. Tverrfaglighet sikrer oss forståelse for helheten og gir oss og oppdragsgiver en 

trygghet for sluttproduktet. Samtidig som vi er like avhengig av de beste konsulentene og 

underentreprenørene/leverandørene. 
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