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Sammendrag 

Dette arbeidet utforsker hvilke konsekvenser vinduslufting på soverom har for energibehovet, i et 

passivhus. 

Energibehov med et «hybrid» ventilasjonsanlegg der soveromma har naturlig ventilasjon og det 

balanserte anlegget bare dekker de øvrige rom, blir utforska og sammenligna med et vanlig balansert 

ventilasjonsanlegg.  

Energibehovet til en enkel bygningsmodell er simulert i ulike varianter med det dynamiske 

simulerings-programmet SIMIEN 5.010. Modellhuset er en enebolig på 2 etasjer med BRA 160 m2,og 

oppfyller krav til passivhus i henhold til NS 3700.  

De utførte simuleringene beregner årlig energibehov lavere med vindus-ventilering av soverom, enn 

med vanlig balansert ventilasjon. Også om man varierer ulike parametere, er resultatet i store trekk 

det samme. 

I den «hybride» varianten er det i utgangspunktet ingen oppvarming av soverom, og systemet passer 

best med et bruksmønster der soveromma stort sett er ubrukt på dagtid.  En reindyrking av denne 

ventilasjons-strategien skulle innebære små soverom, og kanskje et eget rom som klesskap (kleskott).  

En sentral innvending mot en slik ventilasjons-strategi kan være at det i kalde perioder om vinteren 

vil bli lavere temperatur på soveromma enn mange vil trives med. Imidlertid viser beregningene at 

sjøl om soveromma varmes delvis opp om dagen, blir energibehovet lavere eller likt med vanlig 

balansert ventilasjon. Ved full oppvarming av alle soverom om dagen blir energibehovet høyere enn 

med vanlig balansert ventilasjon. 

Det kan se ut som energiforbruk ikke er en holdbar begrunnelse for å gå bort fra å sove med åpent 

vindu. Spesielt ved energioppgradering av eksisterende boliger kan vinduslufting på soverom for 

mange være en aktuell strategi, dersom det er vanskelig å inkludere soveromma i et balansert 

ventilasjonsanlegg. 

 

 

Stikkord:  Vinduslufting, hybrid ventilasjon, passivhus, energibehov, passiv klimatisering. 
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Innledning 

Mange opplever at et åpent soveromsvindu gir høyere komfort, med opplevelse av kjølig, frisk luft. 

Dette kan bl.a. forklares med vår tilbøyelighet til å like variasjon, i inneklima-sammenheng betegnet 

som alliesthesia [de Dear 2006]. Både Hernandez [2010], og Gram-Hanssen [2010] påpeker at 

beboere bruker hjemmene ulikt: 

Noen vil ha det homogene og kontrollerte innemiljøet som et balansert ventilasjonsanlegg kan gi, 

mens andre ønsker fleksibilitet fra vinduslufting og temperaturvariasjon mellom ulike rom tilpassa 

årstid.  

Ifølge Schild [2003] sover 26% av den norske befolkninga med åpent vindu hele året. Bør dette 

betraktes som et problem eller en mulighet? 

Det er blitt hevda at de som absolutt vil ha åpent soveromsvindu kan gjøre det, energiforbruket vil 

øke noe, men ikke dramatisk. Dette synes basert på antakelser. Energibehovet ved vinduslufting 

kommer imidlertid an på om i hvilken grad man har lagt til rette for det: mulighet til å skille 

soveromma ut fra det balanserte ventilasjons-systemet. 

Det er gjerne på soveromma (om natta) de dårligste luftkvalitetene blir målt, også med balansert 

ventilasjon [Larsen et al 2012, Thomsen og Berge 2012]. Kan vinduslufting på soverom være en 

energieffektiv fremtidsretta strategi for å sikre god luftkvalitet? Kan en strategi med små, uoppvarma 

soverom med åpent vindu om natta, sikre godt luftskifte med lavt energibehov til oppvarming? 

Målsetting 

Dette arbeidet utforsker hvilke konsekvenser vinduslufting på soverom har for energibehovet, i et 

passivhus. 

Energibehov med et «hybrid» ventilasjonsanlegg der soveromma har naturlig ventilasjon og det 

balanserte anlegget bare dekker de øvrige rom, blir utforska.   

Energibehov med et slikt «hybrid» anlegg sammenlignes med et vanlig balansert ventilasjonsanlegg.  

Noen aktuelle spørsmål: 

 Hvor stort innvirkning har isolasjons-standarden i innervegger og gulv/himling?         

 Hvor godt kan skilleveggene isoleres før det blir for kaldt på soverommet i kalde perioder? 

 Hvor mye kan man bruke på oppvarming av soverom ved en slik hybrid strategi, før det går 
med totalt like mye energi som ved balansert ventilasjon? 

Metode 

For å sammenligne ventilasjons-løsningene er energibehovet til en enkel bygningsmodell kalkulert i 

ulike varianter. Dette er gjort ved hjelp av simuleringer av energibehov i driftsfasen i det dynamiske 

simulerings-programmet SIMIEN 5.010 [Programbyggerne 2012]. Modellhuset er en enebolig på 2 

etasjer med BRA 160 m2 (denne er også brukt i simuleringer som grunnlag for TEK10). Boligen er i 

dette tilfellet justert opp til passivhus i henhold til krava i NS 3700.  
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Figur 1    Skisser av simulert modellhus. 

Case 

Det simuleres med to forskjellige ventilasjonsanlegg: en variant B med helt vanlig balansert 

ventilasjon med varmegjenvinning, og en variant A (Alternativ/hybrid), der soveromma har naturlig 

ventilasjon og er holdt utafor det balanserte ventilasjonsanlegget, ved at de er avstengt med relativt 

tette dører. De to soveromma i andre etasje er simulert som en sone. 

Følgende parametre ble undersøkt med sensitivitetsanalyser: 

 U-verdi på skillevegger    

 klima/lokalitet.   

 ventilasjonsmengde 

 graden av dag-oppvarming på soverom  

Det ble også gjort forsøk på å simulere energibehov med åpent soveromsvindu, og balansert 

ventilasjon i drift på alle rom. Disse beregningene er imidlertid svært unøyaktige siden dette er 

interpolering mellom ulike tilstander som var mulig å beregne med Simien.  

Generelle inn-data 

- 3 soverom på til sammen 45 m2 og 5 sengeplasser, som er 28% av BRA. 

- klimaskjerm etter passivhus-kriterier i NS 3700 

- interntilskudd etter NS 3700 

- luftskifte soverom natt (23-07): 3 m3/m2∙h (≈26 m3/h pr sengeplass) 

- luftskifte øvrige rom: 1,2 m3/m2∙h 

-settpunkttemperatur lokal romoppvarming; 21 ˚C.   Elektriske panelovner. 

- roterende varmegjenvinner, nominell virkningsgrad 80% 

- U-verdi skillevegger: 0,37 W/m2K (98mm tre-stendere/isolasjon, lett konstruksjon) 

- varmekapasitet innvendige flater er 5,0 og 4,0  

- Oslo-klima 

Vanlig balansert ventilasjon;  B 

For vanlig balansert ventilasjon ble det valgt å simulere med lokal oppvarming på soveromma bare 

mellom 06.00 og 21.00, men med varmebatteri og innluft-temperatur på 18 ˚C hele døgnet. Simien 

regner med separat ventilasjonsanlegg for hver sone, og soverommene i 1.etasje og i 2.etasje utgjør 

egne soner. Med beskjeden effekt på varmebatteriet og uten ekstra(lokal) oppvarming på 
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soveromma om natta, synker temperaturen her til 15-16 ˚C gjennom natta i kalde vinterdøgn i Oslo. 

Med en beregning med felles ventilasjonsanlegg for alle rom ville energibehovet sannsynligvis bli litt 

høyere. 

-B1: Vanlig balansert ventilasjon (uten noen åpne vindu). 

-B2: Balansert ventilasjon i drift på alle rom (vinduslufting på soverom om natta i tillegg). 

Hybrid system;  A 

Her er soveromma holdt utenfor det balanserte ventilasjonssystemet. Det er regna med åpent vindu 

på soveromma om natta (23.00-07.00) hele året. Det er bare forutsatt et gitt luftskifte gjennom 

vinduet: Det tas ikke stilling til hvor mye vinduet må være åpent ved ulike vindstyrker og 

temperaturer osv. Energibehovet beregnes ved det luftskiftet som defineres som behovet i teknisk 

forskrift: 26 m3/h pr sengeplass. I praksis kan det ved vinduslufting bli større eller mindre luftskifte, 

avhengig av vær, beboernes ønsker o.l. Beregningene viser imidlertid at størrelsen på luftskiftet ikke 

har avgjørende betydning, se fig 4. Det bør i tillegg til vindusluftinga (som om vinteren bare er aktiv 

om natta) være ventiler på soveromma for å sikre en viss grunnventilasjon på dagtid. 

Soveroms-dørene har ikke ventiler, eller spalter under, men er ikke så tette som ytterdører. 

Infiltrasjon gjennom skillevegg/dør til soverom er skjønnsmessig satt til 5,5 m3/h pr dør/soverom. 

Dette tilsvarer halvparten av total infiltrasjon gjennom klimaskjermen i øvrige rom (se også 

sensitivitetsanalyse). I tillegg beregner Simien et visst luftskifte fordi dørene er definert åpne en 

halvtime hver morgen og kveld. 

Inndata for alle hybrid (A) varianter: 

 infiltrasjon gjennom skillevegg / dør: 5,5, m3/h pr dør 

 ingen oppvarming av soverom som standard 

Vinduslufting på soverom simuleres i ulike varianter: Noen der soverommene er avstengt og ikke 

varmes opp i løpet av dagen, og ulike strategier der de varmes opp og brukes på dagtid i større eller 

mindre grad: 

- A1: Varmetilskudd fra personer og elektrisk utstyr spredt jevnt utover golvareal (som vanlig). 

- A2 og oppover: Alt varmetilskudd fra personer (240W), er flytta til soverom i 8 timer om natta, og 

alt flytta til øvrige rom om dagen. 

- A3 og oppover: Varmetilskudd fra elektrisk utstyr er flytta fra soverom til øvrige rom. 

- A4: alle soverom varmes i løpet av kvelden opp 14˚C (for bedre komfort ved legging). Se fig 10. 

- A5: De to soveromma i 2.etasje varmes opp om dagen (8-20). 

- A6: Alle soverom varmes opp om dagen (8-20). 

 

 

 

 

 



715 
 

Resultat 

Beregna verdier for total netto energibehov er vist i tabell 1 og figur 2. 

Vi ser at vinduslufting på soverom (A1-4) har lavere energibehov enn vanlig balansert ventilasjon 

(B1), dersom romma ikke varmes opp om dagen. Når 2/3 av soveromsarealet varmes opp om dagen, 

blir energibehovet det samme som med vanlig balansert ventilasjon, med oppvarming av alle 

soverom litt høyere enn vanlig balansert ventilasjon.  

Når varmetilskudd fra personer flyttes til de soner det blir avgitt (A1→A2), øker beregna energibehov 

litt. Når varmetilskudd fra elektrisk utstyr flyttes til de soner det blir avgitt (A2→A3), minker beregna 

energibehov noe. 

 

Hele boligen 

Soverom 

1.etasje 

Soverom 

2.etasje Øvrige rom 

 

Sum energi 

Romopp- 

varming Sum energi Sum energi Sum energi 

Romopp- 

varming 

B1  Vanlig balansert ventilasjon 100 33,4 101,6 100,1 99,7 34,2 

B2  Balansert ventilasjon, vinduslufting 104,2 37,9         

A1  Hybrid vinduslufting 93,5 29,7 62,8 62,8 107,1 41,3 

A2  Justert personvarme 94 30,2 62,8 62,8 107,7 41,9 

A3  Justert personvarme og utstyr 92,9 29,1 41,2 41,2 113 40,4 

A3  Åpne soveromsdører 50% av dagen 93,6 29,8 41,2 41,2 114 41,4 

A3  Åpne soveromsdører hele dagen  94,2 30,4 41,2 41,2 114,9 42,3 

A4  Soverom varmes til 14˚C om dagen 94,4 30,6 51,1 53,3 112,2 39,6 

A5  Sov2.etasje varmes (21˚C) dag(8-20) 99,7 35,9 41,2 96,4 108,9 36,3 

A6  Alle soverom varmes om dagen (8-20) 104 40,2 98,4 94,7 107,1 34,5 

Tabell 1. Netto energibehov i ulike case, kWh/m2∙år. Verdiene i case B2 er usikre. 

 

 

Figur 2.  Beregna energibehov for ulike ventilasjons-strategier. «Vanlig balansert med åpent vindu» 

er usikker. 

 

85 90 95 100 

A6 Alle soverom varmes om dag (8-20) 

A5 Sov2 etasje varmes om dagen (21˚C) 

A4 Soverom varmes til 14˚C om kvelden 

A3 m/åpne soveromsdører hele dag 

A3 personvarme og utstyr justert 

A2  personvarme justert 

A1   Hybrid. Åpent soveromsvindu 

B2  Vanlig balansert med åpent vindu 

B1  Vanlig balansert ventilasjon 

Sum energibehov   kWh / m2∙år 
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Sensistivitetsanalyse med ulikt klima (figur 3) viser at de innbyrdes forskjellene mellom de 

undersøkte ventilasjons-strategiene er de samme på ulike steder i Norge. Imidlertid vil nok klima 

likevel ha en vesentlig betydning for valg av løsning fordi perioder med lave temperaturer om 

vinteren kan føre til lave temperaturer på soveromma. Dette utløser mer oppvarming av soverom, 

for å få akseptabel komfort, noe som øker energiforbruket, se fig 7-10.  

 

Figur 3.  Klimadata er fra SIMIENs egen database. 

Sensitivitetsanalyse med ulikt luftskifte viser som venta at energibehovet øker med økende luftskifte, 

og noe mer for vanlig balansert ventilasjon enn for vindusventilasjon. Ved vinduslufting kan en 

forvente perioder med utilsikta (eller tilsikta) økning av luftskiftet pga. vind, men det ser ut som det 

tåles en stor økning før energibehovet blir større enn ved vanlig balansert ventilasjon. 

 

 

Figur 4.  B1 er vanlig balansert ventilasjon, og A3 er hovedcase hybrid/vindus-ventilasjon. Standard-

verdi brukt i de andre simuleringene er 3 m3/h∙m2. 

Heller ikke endring av isolasjons-standard på skilleveggene ser ut til å være avgjørende for hvor 

gunstig vindusventilasjon kommer ut. Figur 5 viser at energibehovet øker når U-verdien øker, men 

sjøl med så lite som 50 mm isolasjon, er simulert energibehov klart lavere med vindusventilasjon på 

soveromma. 

Som forventa reduseres energibehovet når u-verdi på skilleveggene reduseres, men dette fører også 

til lavere temperatur på soverom, mest om kvelden, og noe om morgenen.       
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Figur 5.  Energibehov ved ulik u-verdi i skillevegger. Standard-verdi brukt i de andre simuleringene er 

U-verdi 0,37 W/m2K (98mm tre-stendere/isolasjon). 

Omfanget av luftlekkasje (infiltrasjon) mellom soverom og øvrige rom er vanskelig å fastsette / 

vurdere. Derfor er det spesielt viktig med en sensitivitetsanalyse med denne parameteren. Som vi 

kan se av figur 6 har endringer av denne luftlekkasjen liten innvirkning på beregna energibehov. 

 

Figur 6.   Standard-verdi brukt i de andre simuleringene er 5,5 m3/h pr. rom (eller dør), som tilsvarer 

halvparten av total infiltrasjon gjennom husets klimaskjerm.  

Komfort 

Uten varmegjenvinning på ventilasjonslufta og uten oppvarming av soveromma kan temperaturen på 

soveromma bli svært lav i kalde perioder om vinteren. Riktignok tilføres varme gjennom skillevegger 

og soveromsdører, men spørsmålet er om det er nok til at komforten blir akseptabel. For de fleste er 

det mest vesentlig for komforten at det ikke er for lav temperatur når man legger seg. Simuleringene 

viser at temperaturen vil stige i løpet av dagen sjøl om soverommet er avstengt, se figur 7 og 8. Med 

så kaldt vinterklima som Oslo vil temperaturen i perioder være lavere enn de fleste aksepterer (4-

6˚C), mens det i Bodø ikke blir fullt så kaldt; 7-8˚C (fig. 8). 

  

85 90 95 100 kWh/m2∙år 

Energibehov med ulik isolasjon i skillevegger 

B1  Vanlig balansert ventilasjon 

Vindusvent 150mm U=0,28 

Vindusvent  98mm U=0,37 

Vindusvent  73mm U=0,47 

Vindusvent  50mm U=0,72 

85 90 95 100 kWh/m2∙år 

Energibehov  etter infiltrasjon  til soverom 

B1 vanlig balansert 

1 m3/h 

5,5 m3/h (Case A3) 

11 m3/h 

17 m3/h 
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Figur 7.  Temperatur på soverom i ulike case ved dimensjonerende vinterforhold. Oslo-klima der ikke 

annet er spesifisert. 

 

 

Figur 8.  Temperatur på soverom 1.etasje med case A3, ved dimensjonerende vinterforhold, i Bodø-

klima.   

I kalde perioder vil mange ønske å varme opp soveromma i større eller mindre grad. Resultater fra 

simulering av ulike case med noe oppvarming av soverom er vist i figur 9. Case A5 (sov 2.etasje 

varmes om dagen) kan representere en situasjon der 2 barnerom varmes opp (og brukes?) om 

dagen, mens foreldresoverommet ikke varmes opp.  

Av figur 9 ser vi at åpne soveromsdører hele eller deler av dagen øker energibehovet i beskjeden 

grad. Vi ser også (av fig 7) at temperaturen på soveromma ikke stiger så mye. Utfra intuitiv 

sammenlikning med hva man erfarer i praksis virker det som om Simien beregner varmeutvekslinga 
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gjennom en åpning for lavt. (man legger man inn åpninger av en viss størrelse og varighet mellom 

ulike soner, slik at luft- og energiutveksling mellom disse blir med i simuleringene). Beregnes denne 

varmeutvekslinga for lavt har det vesentlig betydning for case Åpne soveromsdører 50% av dagen og 

Åpne soveromsdører hele dagen, i fig 9. 

Vi ser også av fig 9 at dersom soveromma varmes opp til 14˚C i løpet av kvelden, som vist i figur 10, 

vil energibehovet bare øke i beskjeden grad, og beregnes fortsatt lavere enn ved vanlig balansert 

ventilasjon. 

Dersom alle soverom varmes opp om dagen vil energibehovet bli noe større enn med vanlig 

balansert ventilasjon. 

 

Figur 9.  Alle unntatt B1 er varianter av case A3, men med ulik grad av oppvarming av soverom på 

dagtid. 

 

Figur 10.  .  Temperatur på soverom 2.etasje ved dimensjonerende vinterforhold.   

Case A4 (soverom varmes til 14˚C om kvelden), Oslo-klima.    
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Drøfting og konklusjon 

De utførte simuleringene beregner årlig energibehov lavere med vindus-ventilering av soverom og 

balansert ventilasjon i øvrige rom, enn med vanlig balansert ventilasjon. Også om man varierer ulike 

parametere, er resultatet i store trekk det samme. 

Husets utforming og soverommas plassering i bygget vil også ha innvirkning på de forhold som er 

undersøkt: har soveromma stor yttervegg-flate (i hjørner), eller ligger inntil andre (kalde) soverom, 

kan en vente at vinduslufting kommer bedre ut. Ligger soveromma mot bad (husets varmeste rom), 

blir det motsatt. 

Her er det bare simulert en bygning, og den er nok relativt gunstig organisert for vinduslufting. 

Systemet passer best med et bruksmønster der soveromma stort sett er ubrukt på dagtid. Mange 

(spesielt voksne) bruker soverommet bare til å sove, og gjerne oppbevare klær, og er der nesten ikke 

på dagtid. En reindyrking av denne ventilasjons-strategien skulle innebære små soverom, og kanskje 

et eget rom som klesskap (kleskott). Soverom i hjørner bør ha vindu på begge vegger, for å gi ekstra 

god lufting/kjøling om sommeren. 

En sentral innvending mot en slik ventilasjons-strategi kan være at det i kalde perioder om vinteren 

vil bli lavere temperatur på soveromma enn mange vil trives med. Imidlertid viser beregningene at 

sjøl om soveromma varmes delvis opp om dagen, blir energibehovet lavere eller likt med vanlig 

balansert ventilasjon. Ved full oppvarming av alle soverom om dagen blir energibehovet høyere enn 

med vanlig balansert ventilasjon. 

I ekstra kalde perioder kan de som ikke vil ha så lav temperatur på soverommet la være å åpne 

vinduet, og ha soveromsdøra åpen om natta. Man får del i det balanserte ventilasjonsanlegget, men 

må akseptere noe mindre privatliv.  

En fordel med lav temperatur på soverommet er at det blir mindre avgassing av eventuelle 

helseskadelige stoff fra materialer og inventar. 

I en vurdering av hvor robust den undersøkte løsningen med vinduslufting er, vil beboerne være 

sentrale. 

Hva når et hus med dette systemet får beboere som ikke liker åpent soveromsvindu? Med både 

vindu og dør lukket blir det altfor lite luftskifte, og man står med valget mellom åpent vindu, åpen 

dør, eller dårlig luftkvalitet.  

Dersom man legger kanaler fram til soveromma, med inntaksventiler som kan stenges helt, og i 

tillegg har stengbare ventiler i dørene, får man et system som enkelt kan tilpasses både åpent og 

lukket vindu. Dessuten vil det fungere godt om man bruker vindus-ventilering i 7-9 måneder, og 

balansert ventilasjon på soveromma den kaldeste delen av året. 

Det kan se ut som energiforbruk ikke er en holdbar begrunnelse for å gå bort fra å sove med åpent 

vindu. Spesielt ved energioppgradering av eksisterende boliger kan vinduslufting på soverom for 

mange være en aktuell strategi, dersom det er vanskelig å inkludere soveromma i et balansert 

ventilasjonsanlegg. 
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