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1. INNLEDNING 

Dette notatet er en utredning av om det er mulig å oppnå ambisjonsnivåer for rehabilitering av 
boligblokkene på Blindernveien 2 og 4 til passivhusklasse, alternativt lavenergiklasse. 
 
Først dokumenteres energiytelsen til Blindernveien 2 og 4 mot kravene i ”Forskrift om tekniske 
krav til byggverk” (TEK 10) beregnet etter metode beskrevet i NS3031:2007 + A1:2011 ”Be-
regning av bygningers energiytelse, Metode og Data”. 
 
Her etter undersøkes det hvilke forutsetninger som må implementeres for å oppnå lavenergi- og 
passivhusnivå for byggene etter NS3031:2010 ”Kriterier for passivhus og lavenergihus, Bolig-
bygninger”. 
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Resultater for energiberegningene etterfølges av overslagsmessige kostnader for de ulike ambi-
sjonsnivåer. 
 
Endelig gis det en indikasjon på hvilket energimerke som kan forventes for leilighetene etter 
bestemmelser fra NVE.  
 
Notatet legger til rette for sporing og verifisering av inndata, forutsetninger og valgte bereg-
ningsmetoder, samt at beregningsresultatene presenteres på en oversiktlig måte. 
 
2. BEREGNINGSMETODE 

Der er utført en dynamisk beregning for bestemmelse av bygningens energiytelse, hvor det be-
regnes med en oppløsning på 15 minutter basert på timedata.  
 
2.1 Beregningsverktøy 

Beregningene er utført med det norske beregningsverktøyet SIMIEN (SIMulering av Inneklima 
og ENergi i Bygninger), som er utviklet av ProgramByggerne. Dette er et verktøy for dynamisk 
beregning av bygningers effekt- og energiforbruk og termisk komfort. Programmet bygger på 
den dynamiske beregningsmetoden beskrevet i NS3031:2007. Programmet er validert iht. NS-
EN 15625:2007 til at ha nøyaktighetsgrad iht. klasse B. 
 
2.2 Teoretisk vs. virkelig energibruk 

De energiberegninger som rapporteres i denne rapporten er beregnet med et bygningssimule-
ringsprogram, som benytter en beregningsmetode som foreskrevet i NS 3031:2007. Metoden er 
ikke utarbeidet mht. å bestemme det virkelige energibehov, men har til formål å bestemme et 
fiktivt teoretisk energibehov med utgangspunkt i klimadata for Oslo. Dette kan siden benyttes til 
sammenligning med andre bygg, og dokumentasjon av energibehovet opp mot myndighets- og 
byggherrekrav. Beregningsmetoden tar hensyn til byggets kropp og installasjoner og forsøker å 
eliminere bruksvariasjoner (lys, utstyr, persontetthet, driftstid osv.).  
 
Resultatet angir derved bygningskroppens og installasjonenes kvalitet, og representerer en teore-
tisk tilnærming til bygningens energibruk. En konsekvens av dette er at det virkelige energibruk 
vil avvike fra det energibruk som presenteres heretter. Dette er bl.a. forårsaket av beregningsme-
todens begrensninger, avvik i driftstid, avvik i bygningsmessige kvaliteter, avvik i interne laster 
m.m. 
 
Det virkelige energibruk kan erfaringsmessig ligge betydelig høyere enn beregnet her, opptil 50-
100 % høyere, og er sterkt avhengig av de virkelige interne laster, driftstid, settpunkter m.m. 
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3. BYGNINGEN 

Prosjektet omfatter to like boligblokker på Marienlyst i Oslo med hver 11 etasjer og kjeller. Det 
er 4 leiligheter på hver etasje og hver blokk består da av 44 leiligheter med en gjennomsnittsstør-
relse på 68 m² (oppvarmet BRA). Kjelleren er uoppvarmet og regnes ikke med. 
 
Byggene er fra 1959 og er betongbygg. Kjelleren og sokkeletasjen er støpt med tradisjonell for-
skaling og armering, mens de øvrige etasjer er bygget med glideforskaling. 
 

Figur 3.1: Blindernveien 2 og 4 [Bilder fra blinderveien.no]. 

 

Bygningskategori Boligblokk 
Adresse Blindernveien 2 (B2) og 4 (B4), Oslo 
Gårds-/Bruksnummer B2) 46/88 B4) 46/90 
Bygningsår 1959 
Etasjer [stk] 11 (samt kjeller) pr. hus 
BRA (oppvarmet) [m²] 2.981 (uten kjeller) pr. hus 

Tabell 3.1 Sentrale data om bygningene. 

3.1 Inndata  

Dokumentasjon av sentrale inndata for beregning av bygningens energiytelse finnes i vedlegg A. 
Det er her angitt modellen som er anvendt i forbindelse med beregninger etter TEK10. De end-
ringer som anvendes i forbindelse med lavenergi- og passivhus-nivå er angitt i Tabell 5.1.  
 
Det er mottatt kopier av papirtegninger fra 1959 som det er gjort oppmålinger på for å finne are-
aler og volum, se Figur 3.2. Her kan det derfor være visse unøyaktigheter. Oppvarmet BRA som 
benyttes i beregningene er oppmålt av takstmann i januar 2010. 
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Figur 3.2: Typisk etasje for Blindernveien 2 og 4 [Bilde fra blinderveien.no]. 

 
I hovedsak er U-verdier, kuldebroverdi og infiltrasjon valgt ut ifra tiltakspakken, hvilket er et 
fornuftig utgangspunkt for en rehabilitering. På grunn av at det er mer enn 20 % vindusareal pr. 
oppvarmet BRA er U-verdien for vinduer redusert i henhold til krav til varmetapstall for vindu-
er. Det er ikke undersøkt nærmere om alle tiltakene er gjennomførbare for de aktuelle byggene. 
Dette må undersøkes i den videre prosess. 
 
Det er antatt en g-verdi for rutene, som typisk samsvarer med U-verdi for vinduet, hvis det vel-
ges lyse glass uten belegg. Det kreves i henhold til TEK10 at den totale solavskjerming på solut-
sattefasader er 0,15 og derfor er denne verdien valgt i beregningene på alle fasader unntagen 
NØ. Dette tilsvarer en ikke særlig effektiv utvendig solavskjerming. Innvendig solavskjerming 
kan også overholde kravet, men da kun i kombinasjon med et mørkt solavskjermingsglass, noe 
ikke kan anbefales i boliger. På NØ er det valgt innvendig gardin. 
 
Det forutsettes balansert ventilasjon for alle modeller. Det er som overslag tatt utgangspunkt i 
veiledende luftmengdeverdier i NS3031:2007+A1:2011 hvor denne differensieres avhengig av 
leilighetsstørrelse. Med leilighetsfordeling som er oppgitt fra takstmann kan det beregnes en 
gjennomsnittlig vektet verdi for begge bygg på 1,46 m³/hm². I beregningsprogrammet endres 
denne verdien automatisk til 1,48 m³/hm² idet programmet regner med en snittstørrelse på leilig-
hetene. Det kan overveies å endre luftmengde senere i prosjektet. Det er ikke sett nærmere på 
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prosjektering av ventilasjonen men det foreslås desentraliserte anlegg, hvilket betyr et pr. leilig-
het. Aggregatet kan eventuell plasseres i entreen enten i skap eller i himling. Alternativt er det 
mulig å benytte avtrekkshetter i kjøkken med integrert ventilasjonsaggregat.  
 
3.2 Inndeling av bygningen i soner 

Beregningsmodellen skal oppdeles i adiabatiske soner hvis en av de følgende forhold inntreffer: 
 Bygningen er en flerfunksjonsbygning. 
 Bygningen har ulike tekniske installasjonssystemer som betjener forskjellige deler av byg-

ningen. 
 Det er ulikt soltilskudd i forskjellige deler av bygningen. 
 Det er ulike varmetilskudd i forskjellige deler av bygningen. 

 
Modellen er regnet som en sone, da det ikke vurderes å være behov for ytterligere oppdeling, 
idet det bl.a. er antatt utvendig solavskjerming på solutsatte fasader etter bestemmelser i TEK10. 
Behov for oppdeling av bygget i flere soner kan overveies i det videre forløp. 
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4. KRAV TIL BYGGET 

I notatet undersøkes følgende tre ulike ambisjonsnivåer for rehabilitering av Blinderveien 2 og 4: 
 TEK10 – Minimumskrav som må følges ved rehabilitering 
 Lavenergi – Skjerpet krav i forhold til TEK10 
 Passivhus – Skjerpet krav i forhold til TEK10 og lavenergi 

 
Krav for hvert nivå er beskrevet herunder. Det forutsettes at minimumskrav gitt i TEK10 må 
overholdes for alle tre ambisjonsnivåer. 
 
4.1 Forskriftskrav (TEK10) 

Det stilles i TEK10 krav til det samlede netto energibehov for bygninger, oppdelt i 13 bygnings-
kategorier iht. tabell 4.1. Hvis bygget består av flere bygningskategorier, et kombinasjonsbygg, 
gjelder rammekravene for bygningskategoriene tilsvarende de respektive arealene.  
 
Da Blindernveien 2 og 4 er boligblokker skal det overholdes et rammekrav på 115 kWh/m².  
 

Bygningskategori Rammekrav 
  [kWh/m²/år] 

Småhus 120+1600/oppvarmet BRA 
Boligblokker 115 
Barnehager 140 
Kontorbygg 150 
Skolebygg 120 
Universitets- og høgskolebygg 160 
Sykehus 300 
Sykehjem 215 

Hoteller 220 

Idrettsbygg 170 
Forretningsbygg 210 
Kulturbygg 165 

Lett industri, verksteder 175 

Tabell 4.1 Rammekrav til netto energibehov etter bygningskategori. 

 
Ved bestemmelse av samlet netto energibehov skal det brukes faste og standardiserte verdier for 
bruksavhengige data, samt standardisert klimadata som beskrives i NS3031:2007+A1:2011.  
 
I TEK10 stilles også minimumskrav til bygget. Disse er som følger: 

 U-verdi yttervegg: 0,22 W/m²K 
 U-verdi tak: 0,18 W/m²K 
 U-verdi gulv på grunn og mot det fri: 0,18 W/m²K 
 U-verdi glass/vindu/dør: 1,6 W/m²K 
 Lufttetthet: 3 h-1 ved 50 Pa 

 
Her ut over er det minstekrav til mengde av vinduer/dører og glassfelter i sammenheng med U-
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verdien. Det kreves at produktet av U-verdi og areal av vinduer/dører og glassfelter pr. oppvar-
met bruksareal ikke overstiger 0,24. 
 
Endelig stilles det krav til solavskjermingen i sammenheng med glass, idet total solfaktor på alle 
vinduer skal være mindre enn 0,15 på solbelastet fasade. Solbelastet fasade regnes som mellom 
nord-øst (45 °) og nordvest (315 °). 
 
4.2 Lavenergi og passivhus NS3700 

Ved energiberegninger skal bestemmelser og standardverdier fra NS3031:2007+A1:2011 benyt-
tes. Det stilles i NS3700 krav til varmetapstall og til netto energibehov til oppvarming. Her ut 
over er det en rekke minstekrav til bygningsdeler, komponenter og lekkasjetall.  
 
I tabellen under sees krav til varmetapstall og netto energibehov til oppvarming. 
 

  Lavenergi Passivhus 

Varmetapstall [W/m²K] 0,65 0,50 

Netto energibehov til oppvarming [kWh/m²] 30 15 

Tabell 4.2 Maksimale tillatelige verdier for varmetapstall og netto energibehov til oppvarming. 

 
Minstekrav til bygningsdeler, komponenter og lekkasjetall for lavenergi- og passivhusnivå er 
vist på tabellen under sammen med minstekrav i TEK10. 
 

  TEK10 Lavenergi Passivhus 
Yttervegg [W/m²K] 0,22 0,18 0,15 
Vindu/dør [W/m²K] 1,60 1,20 0,80 
Tak [W/m²K] 0,18 0,13 0,13 
Gulv [W/m²K] 0,18 0,15 0,15 

Infiltrasjon n50 [h
-1] 3,0 1,0 0,6 

Kuldebro [W/K pr. m²] - 0,04 0,03 
Temperaturvirkningsgrad på gjenvinner [%] - 70 80 

SFP [kW/(m³/s)] - 2,0 1,5 

Tabell 4.3 Minstekrav til modeller. 
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4.3 Energimerke (NVE) 

Energimerket bestemmes etter levert energi. Med fjernvarme som energikilde kan det regnes 
med systemvirkningsgrad på romoppvarming på 0,88 og ventilasjonsvarme på 0,84. 
 
Øvre grense for levert energi i forhold til energimerke er vist på tabellen under. Øvre grense ba-
serer seg på hvor stor den enkelte leilighet er. Her er vist et eksempel hvor arealet er beregnet 
som samlet BRA på 2.981 m² delt på 44 leiligheter, hvilket ca. gir 68 m². 
 

Merke A B C 

Øvre grense [kWh/m²] 63+650/BRA 94+650/BRA 126+650/BRA 
Eksempelleilighet (68 
m²) [kWh/m²] 72,6 103,6 135,6 

Tabell 4.4 Energimerke i forhold til beregnet levert energi pr. år. Eksemplet viser en leilighet på ca. 68 m². 
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5. RESULTATER SAMMENSTILLET MED KRAV 

5.1 Materialekvaliteter i beregningene 

Det er ulike krav til bygningsdeler, komponenter og lekkasje for de tre ambisjonsnivåer. På un-
derstående tabell vises valgt inndata i modellene sammenstillet med minstekrav for de ulike am-
bisjonsnivåer. Det sees at med antatte forutsetninger overholdes alle minstekrav. 
 
  TEK10 Lavenergi Passivhus 
  Krav Modell Krav Modell Krav Modell 
Yttervegg [W/m²K] 0,22 0,18 0,18 0,18 0,15 0,13 
Vindu/dør [W/m²K] 1,60 1,00 1,20 1,00 0,80 0,72 
Tak [W/m²K] 0,18 0,13 0,13 0,13 0,13 0,10 
Gulv [W/m²K] 0,18 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
Infiltrasjon n50 [h

-1] 3,0 1,5 1,0 1,0 0,6 0,6 
Kuldebro [W/K pr. m²] - 0,06 0,04 0,04 0,03 0,03 
Temperaturvirknings- 
grad på gjenvinner [%] - 70 70 75 80 82 
SFP [kW/(m³/s)] - 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 

Tabell 5.1 Oversikt over krav og valgte verdier for nøkletall i beregningene. 

 
5.2 Forskriftskrav (TEK10) 

Under sees resultatet av beregnet netto energibehov for alle tre modeller regnet etter 
NS3031:2007+A1:2011 for en av boligblokkene. 
 

Totalt energibehov TEK10 Lavenergi Passivhus 
[kWh/år]       

Romoppvarming 80 650 67 390 33 214 
Ventilasjonsvarme 27 553 20 460 10 243 
Varmtvann 88 782 88 782 88 782 
Vifter 26 841 21 470 16 110 
Pumper 1 184 1 028 803 
Belysning 33 954 33 954 33 954 
Teknisk Utstyr 52 232 52 232 52 232 
Romkjøling 0 0 0 

Ventilasjonskjøling 0 0 0 

Totalt  311 196 285 316 235 338 

Tabell 5.2 Samlet netto energibehov beregnet iht. NS3031:2007+A1:2011. 

 
Dette er omregnet pr. oppvarmet BRA og vist i Tabell 5.3. 
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Spesifikk energibudsjett TEK10 Lavenergi Passivhus 
[kWh/m²/år]       

Romoppvarming 27,1 22,6 11,1 
Ventilasjonsvarme 9,2 6,9 3,4 
Varmtvann 29,8 29,8 29,8 
Vifter 9,0 7,2 5,4 
Pumper 0,4 0,3 0,3 
Belysning 11,4 11,4 11,4 
Teknisk Utstyr 17,5 17,5 17,5 
Romkjøling 0,0 0,0 0,0 

Ventilasjonskjøling 0,0 0,0 0,0 

Totalt  104,4 95,7 78,9 

Tabell 5.3 Samlet spesifikke netto energibehov beregnet iht. NS3031:2007+A1:2011. 

 
TEK10 energirammen for boligblokker er 115 kWh/m² og det samlede netto energibehov er 
maksimalt på 104,4 kWh/m². Dermed kan det konkluderes med at bygget overholder de offentli-
ge krav til bygningers energiytelse med de forutsetninger som ligger til grunn. 
 
Under er vist sammenstilling av ovenstående verdier. Det spares teoretisk 9 kWh/m² ved valg av 
lavenerginivå og 26 kWh/m² ved passivhusnivå om året. Dette er en besparelse på henholdsvis 
25.935 kWh og 76.016 kWh for hele boligblokken samt 589 kWh og 1.728 kWh i gjennomsnitt 
pr. leilighet. 
 

 
Total energibehov 

[kWh] 
Energibehov pr. BRA 

[kWh/m²] 
Differanse i forhold 
til TEK10 [kWh/m²] 

TEK10 311 196 104 - 
Lavenergi 285 316 96 9 

Passivhus 235 338 79 26 

Tabell 5.4 Sammenligning av alle modeller.  

 
For modellene er alle minstekravene til U-verdier, infiltrasjon og normalisert kuldebroverdi i 
TEK10 overholdt.  
 
Minstekrav til mengde av vinduer/dører og glassfelter i sammenheng med U-verdien overholdes, 
idet varmetapstallet er på 0,24 W/K pr. BRA. Da mengden av vinduer i forhold til oppvarmet 
BRA er på 23,4 % er det nødvendig med en U-verdi på vinduer på 1,0 W/m²K for å overholde 
kravet. 
 
Krav til solavskjermingen i sammenheng med glass, hvor total solfaktor på alle vinduer skal 
være mindre enn 0,15 på solbelastet fasade overholdes ved gitte antakelser. 
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5.3 Lavenergi og passivhus NS3700 

I tabellen under er resultater fra beregning av varmetapstall og energibehov til oppvarming 
sammenstillet med krav. Begge modeller oppfyller satte krav. 
 

  Lavenergi Passivhus 

  Krav Modell Krav Modell 

Varmetapstall [W/m²K] 0,65 0,57 0,50 0,40 

Netto energibehov til oppvarming [kWh/m²] 30 29,5 15 14,6 

Tabell 5.5 Sammenligning av alle modeller med krav i NS3700.  

 
5.4 Energimerke (NVE) 

Levert energi er her regnet som et gjennomsnitt for hele bygget. Hvis det sammenlignes med 
verdiene i avsnitt 4.3 kan det sees at det oppnås energimerke C for modell etter TEK10 og mo-
dell etter lavenerginivå. Sistnevnte er på grensen til et B-merke. For passivhus-modellen oppnås 
et B-merke. 

Levert energi TEK10 Lavenergi Passivhus 
[kWh/m²/år]       

Varme 75,6 67,8 50,5 

Kjøling 0,0 0,0 0,0 

Elkraft 38,3 36,4 34,6 

Totalt  113,9 104,2 85,1 

Energimerke C C B 

Tabell 5.6 Spesifikk levert energi beregnet iht. NS3031:2007+A1:2011. 

 
Ved en endelig beregning av levert energi vil denne beregnes pr. leilighet. Dette betyr bl.a. at 
øverste og nederste leiligheter vil få større areal med varmetap på grunn av tak og gulv og derfor 
også større beregnet levert energi. Dette kan gi risiko for dårligere energimerke enn de mest 
gunstige av leilighetene. 
 
Det sees at det for passivhusmodellen ikke oppnås A-merke. Her kreves det enten skjerping av 
bygningsmessige materialekvaliteter, installasjoner eller en annen form for energikilde. Fjern-
varme har ikke en særlig gunstig systemvirkningsgrad i energimerkesystemet i forhold til for 
eksempel en varmepumpe og solfangere. Velges dårligste verdi for systemvirkningsgrad for 
varmepumpe angitt i NS3031 for all oppvarming kan det beregnes levert energi på i gjennom-
snitt 56 kWh/m² for passivhusmodellen og herved oppnås A-merke med god margin. På samme 
måte kan energimerket bedres for de andre modeller.   
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6. KOSTNADER 

I tabellene under er det angitt kostnader for alle tre ambisjonsnivå for energibruk pr. boligblokk. 
Oppgitte bygningsmessige kostnader er entreprisekost eksklusiv mva., prosjektering, rigg og 
drift. Ventilasjonskostnader er inklusiv bygningsmessige hjelpearbeider, hulltagning og nedsen-
ket himling. Alle verdier er basert på overordnede erfaringstall og kan kun betraktes som veile-
dende. Priser for bygningsmessige tiltak er hentet fra Bygganalyse ved Tor Inge Eriksen og pri-
ser for ventilasjon er fra Erichsen & Horgen. 
 
TEK10 Areal 

[m²] 
Pris 

[kr/m²] 
Total pris 

[kr] 
Kommentar 

Yttervegg  1 807 1 900 3 433 400 150 mm isolert utlekting. Puss på plate (luftet).

Vindu/dør 698 4 300 3 002 200
Forutsatt 70 % åpningsbart, 30 % fast. I tillegg 
kommer rivekostnad for eks. vinduer, ca 100 
kr/m² 

Tak  343 760 260 700 300 mm isolasjon/ tekking. Ekskl. nye gesims-
beslag etc. 

Gulv  343 500 171 500
Her er det forutsatt en gipshimling i kjeller 
med 200 mm isolasjon. Det er sannsynligvis 
dette det maksimalt er plass til. 

Infiltrasjon 1 807 0 0 Antas tilfredsstilt gjennom normalt god utfø-
relse. 

Kuldebro 0 0 0
Utvendig etterisolering antas å tilfredsstille 
krav til normalisert kuldebroverdi. Kun 4 små 
balkonger pr. etasje. 

Ventilasjon 2 981 650 1 937 700 Antatt desentraliserte anlegg. 1 pr. leilighet 

Sum   2 950 8 810 000   

Tabell 6.1 Oversikt over kostnader for TEK10-modell pr. boligblokk. Uten mva. mm. 

 
Lavenergi 
 

Areal 
[m²] 

Pris 
[kr/m²] 

Total pris 
[kr] 

Kommentar 

Yttervegg  1 807 1 900 3 433 400 150 mm isolert utlekting. Puss på plate (luftet).

Vindu/dør 698 4 300 3 002 200
Forutsatt 70 % åpningsbart, 30 % fast. I tillegg 
kommer rivekostnad for eks. vinduer, ca 100 
kr/m² 

Tak  343 760 260 700
300 mm isolasjon/ tekking. Ekskl. nye gesims-
beslag etc. 

Gulv  343 500 171 500
Her er det forutsatt en gipshimling i kjeller 
med 200 mm isolasjon. Det er sannsynligvis 
dette det maksimalt er plass til. 

Infiltrasjon 1 807 50 90 400 Ekstra tetting/fuging. 

Kuldebro 0 0 0
Utvendig etterisolering antas å tilfredsstille 
krav til normalisert kuldebroverdi. Kun 4 små 
balkonger pr. etasje. 

Ventilasjon 2 981 700 2 086 700 Antatt desentraliserte anlegg. 1 pr. leilighet 

Sum   3 030 9 040 000   

Tabell 6.2 Oversikt over kostnader for lavenergi-modell pr. boligblokk. Uten mva. mm. 
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Passivhus 
 

Areal 
[m²] 

Pris 
[kr/m²] 

Total pris 
[kr] 

Kommentar 

Yttervegg  1 807 2 200 3 975 600 250 mm isolert utlekting. Puss på plate (luftet).

Vindu/dør 698 4 900 3 421 100
Forutsatt 70 % åpningsbart, 30 % fast. I tillegg 
kommer rivekostnad for eks. vinduer, ca 100 
kr/m² 

Tak  343 900 308 700
400 mm isolasjon/ tekking. Ekskl. nye gesims-
beslag etc. 

Gulv  343 500 171 500
Her er det forutsatt en gipshimling i kjeller 
med 200 mm isolasjon. Det er sannsynligvis 
dette det maksimalt er plass til. 

Infiltrasjon 1 807 200 361 400
Ekstra tetting/fuging. I tillegg oppfølging/ 
kontroll og opplæring. 

Kuldebro 0 0 0
Utvendig etterisolering antas å tilfredsstille 
krav til normalisert kuldebroverdi. Kun 4 små 
balkonger pr. etasje. 

Ventilasjon 2 981 750 2 235 800 Antatt desentraliserte anlegg. 1 pr. leilighet 

Sum   3 510 10 470 000   

Tabell 6.3 Oversikt over kostnader for passivhus-modell pr. boligblokk. Uten mva. mm. 

 
Under er vist sammenstilling av ovenstående verdier. Kostnader er 80 kr/m² dyrere for lavener-
ginivå og 560 kr/m² dyrere for passivhusnivå. Dette tilsvarer henholdsvis 240.000 kr og 
1.670.000 kr. pr. boligblokk. Enovastøtten er på maksimal 60 % av merkostnaden til lavenergi- 
eller passivhus-nivå. Denne støtten kan ikke overskride henholdsvis 600 kr/m² for lavenergi og 
700 kr/m² for passivhus. 
 

  
Total pris 

[kr] 
Pris pr. BRA 

[kr/m²] 
Differanse i forhold 
til TEK10 [kr/m²] 

Enovastøtte 
[kr/m²] 

TEK10 8 810 000 2 950 - - 
Lavenergi 9 040 000 3 030 80 48 

Passivhus 10 470 000 3 510 560 336 

Tabell 6.4 Sammenligning av kostnader for alle modeller. Uten mva. mm. 
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7. OPPSUMMERING 

Det er undersøkt tre alternativer for rehabilitering av Blindernveien 2 og 4. Første modell følger i 
hovedsak tiltakspakken i TEK10, bortsett fra U-verdien på vinduer som er skjerpet fra 1,2 
W/m²K til 1,0 W/m²K, da det er mer enn 20 % vinduer i forhold til oppvarmet bruksareal, se 
vedlegg A. Lavenergimodellen tar utgangspunkt i samme modellen men må skjerpes med hen-
syn til minimering av lekkasje, kuldebroer og forbedret ventilasjonsanlegg. For passivhusmodel-
len er det ytterligere skjerpinger på alle førnevnte parametre samt på U-verdier, se Tabell 7.1. 
 
  TEK10 Lavenergi Passivhus 
  Krav Modell Krav Modell Krav Modell 
Yttervegg [W/m²K] 0,22 0,18 0,18 0,18 0,15 0,13 
Vindu/dør [W/m²K] 1,60 1,00 1,20 1,00 0,80 0,72 
Tak [W/m²K] 0,18 0,13 0,13 0,13 0,13 0,10 
Gulv [W/m²K] 0,18 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
Infiltrasjon n50 [h

-1] 3,0 1,5 1,0 1,0 0,6 0,6 
Kuldebro [W/K pr. m²] - 0,06 0,04 0,04 0,03 0,03 
Temperaturvirknings- 
grad på gjenvinner [%] - 70 70 75 80 82 
SFP [kW/(m³/s)] - 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 

Tabell 7.1 Oversikt over krav og valgte verdier for nøkletall i beregningene. 

 
Minstekravet i TEK10 til mengde av vinduer/dører og glassfelter i sammenheng med U-verdien 
overholdes, hvis varmetapstallet er mindre enn 0,24 W/K pr. BRA. Da mengden av vinduer i 
forhold til oppvarmet BRA er på 23,4 % er det nødvendig med en U-verdi på vinduer på 1,0 
W/m²K for å overholde kravet. 
 
Krav til solavskjermingen i sammenheng med glass, hvor total solfaktor på alle vinduer skal 
være mindre enn 0,15 på solbelastet fasade overholdes ved gitte antakelser. Det betyder at det 
sammen med lyse glass høyst sannsynlig må benyttes utvendig solavskjerming. 
 
I tabellen under sees beregnet nettoenergibehov for alle modeller i henhold til 
NS3031:2007+A1:2011. Total energibehov er pr. boligblokk. 
 

 
Total energibehov 

[kWh] 
Energibehov pr. BRA 

[kWh/m²] 
Differanse i forhold 
til TEK10 [kWh/m²] 

TEK10 311 196 104 - 
Lavenergi 285 316 96 9 

Passivhus 235 338 79 26 

Tabell 7.2 Netto energibehov beregnet iht. NS3031:2007+A1:2011 for alle modeller.  

 
Energirammen for boligblokker er 115 kWh/m² og det samlede netto energibehov er maksimalt 
på 104 kWh/m². Dermed kan det konkluderes med at bygget overholder TEK10-kravet til byg-
ningers energiytelse med de forutsetninger som ligger til grunn. 
 
I notatet er det gitt en overordnet indikasjon på hvilket energimerke som oppnås for de benyttede 
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tre modeller. Vanligvis skal dette beregnes pr. leilighet, men her er det tatt et gjennomsnitt av 
hele bygget. Det oppnås energimerke C for modell etter TEK10 og etter lavenerginivå. Sistnevn-
te er på grensen til et B-merke og det ville være naturlig å skjerpe noen av tiltakene for å oppnå 
B. For passivhus-modellen oppnås et B-merke. 
 

  TEK10 Lavenergi Passivhus 

Levert energi [kWh/m²/år] 113,9 104,2 85,1 

Energimerke C C B 

Tabell 7.3 Spesifikk levert energi i sammenheng med energimerke beregnet iht. NS3031:2007+A1:2011. 

 
Fjernvarme har ikke en særlig gunstig systemvirkningsgrad i energimerkesystemet i forhold til 
for eksempel en varmepumpe og solfangere. Velges til eksempel en varmepumpe som energikil-
de til oppvarming kan det oppnås A-merke for passivhus-modellen. På samme måte kan de and-
re modeller oppnå bedre merke. 
 
Kostnader for tiltak for de ulike ambisjonsnivåene er vist på Tabell 7.4. Oppgitte kostnader er 
entreprisekost eksklusiv mva., prosjektering, rigg og drift. Dessuten er disse basert på overord-
nede erfaringstall og kan kun betraktes som veiledende. Kostnader er 80 kr/m² høyere for lav-
energinivå og 560 kr/m² høyerefor passivhusnivå. Dette tilsvarer henholdsvis 240.000 kr og 
1.670.000 kr. pr. boligblokk. Enovastøtten er på maksimal 60 % av merkostnaden til lavenergi- 
eller passivhus-nivå. Denne støtten kan ikke overskride henholdsvis 600 kr/m² for lavenergi og 
700 kr/m² for passivhus. 
 

  
Total pris 

[kr] 
Pris pr. BRA 

[kr/m²] 
Differanse i forhold 
til TEK10 [kr/m²] 

Enovastøtte 
[kr/m²] 

TEK10 8 810 000 2 950 - - 
Lavenergi 9 040 000 3 030 80 48 

Passivhus 10 470 000 3 510 560 336 

Tabell 7.4 Sammenligning av kostnader for alle modeller. Total pris er pr. boligblokk. Uten mva. mm. 

 
Alle alternativer til rehabiliteringen, som er gjennomgått i dette notatet, krever balansert ventila-
sjon. Det er ikke sett nærmere på prosjektering av ventilasjonen, men det foreslås desentraliserte 
anlegg, hvilket betyr et pr. leilighet. Aggregatet kan eventuell plasseres i entreen enten i skap 
eller i himling. Alternativt er det mulig å benytte avtrekkshetter i kjøkken med integrert ventila-
sjonsaggregat. Vi anbefaler at det utføres en forprosjektering av løsning i et par typiske leilighe-
ter med henblikk på å belyse konsekvenser og for å få mer nøyaktige kostnader. 
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A. SENTRALE INNDATA PR. BOLIGBLOKK, TEK10-MODELL 

Størrelser Inndata Dokumentasjon 
Arealer [m²] Yttervegger 1 570 Målt på tegning 

  Tak 
324 

Basert på verdi fra takst-
mann 

  Gulv 
324 

Basert på verdi fra takst-
mann 

  Vinduer, dører og glassfelt 782 Angitt på tegning 

Oppvarmet bruksareal (BRA) (Afl) [m²]   2 981 Verdi fra takstmann 

Oppvarmet luftvolum (V) [m³]   7 154 Målt på tegning 

Varmegjennomgangskoeffisient Yttervegger 0,18 Tiltakspakke 

for bygningsdeler [W/m²K] Tak 0,13 Tiltakspakke 

(U-verdi) Gulv 0,15 Tiltakspakke 

  Vinduer, dører og glassfelt 
1,0 

Basert på varmetapstall på 
0,24 

Areal for vinduer, dører og glassfelt i forhold til    
26,2 

Beregnes på basis av ver-
diene her ovenfor oppvarmet bruksareal (%)   

Normalisert kuldebroverdi (ψ’) [W/m²K]   0,06 Tiltakspakke 

Lekkasjetall (n50) [h
-1]   1,5 Tiltakspakke 

Årsgjennomsnittlig virkningsgrad (η) for varmegjenvinner [%]   70 Tiltakspakke 
Spesifikk vifteeffekt (SFP) relatert til luftmengder, i driftsti-
den [kW/(m³/s)] 

  2,5 Tiltakspakke 

Gjennomsnittlig ventilasjonsluftmengde (V) i driftstiden 
[m³/(hm²)] 

  1,48 
Veiledende og minste 
verdi fra NS 3031 

Ventilasjonsluftmengde (V) utenfor driftstiden [m³/(hm²)]   1,48 
Veiledende og minste 
verdi fra NS 3031 

Tilluftstemperatur i driftstiden vinter/sommer [°C]   19 
Forutsatt 
 

Tilluftstemperatur utenfor driftstiden vinter/sommer [°C]   19 
Forutsatt 
 

Spesifikk pumpeeffekt (SPP) romopvarming [kW/(l/s)]   0,5 
Veiledende verdi NS3031 
 

Spesifikk pumpeeffekt (SPP) romkjøling [kW/(l/s)]   - Ingen romkjøling 

Spesifikk pumpeeffekt (SPP) varmebatteri [kW/(l/s)]   0,5 
Veiledende verdi NS3031 
 

Spesifikk pumpeeffekt (SPP) kjølebatteri [kW/(l/s)]   - 
Ingen ventilasjonskjøling 
 

Spesifikt effektbehov til belysning i driftstiden [W/m²]   1,95 
Standardisert inndata fra 
NS 3031  

Spesifikt effektbehov til utstyr i driftstiden [W/m²]   3 
Standardisert inndata fra 
NS 3031 

Total solfaktor (gt) for vinduer     0,52 
Antatt  
 

Total solfaktor (gt) for vinduer og glassfelt sammen med so-
lavskjerming 

  0,15/0,44 
Solutsat fasade/ikke solut-
satt fasade. 0,15 er mins-
tekrav i TEK10 

Avskjermingsfaktor for horisont, bygninger   
0,81 

Bygningsutspring (bal-
konger) vegetasjon for ulike orienteringer   
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B. TERMER OG DEFINISJONER 

BRA: Bruksareal beregnet etter måleverdige deler etter regler gitt i NS 3940 
Energibudsjett: beskriver hvordan byggets samlede energibehov fordeler seg på energiposter som ro-
moppvarming, kjøling, varmtvann, elektrisk utstyr, belysning, m.m. 
Energirammer: TEK10 § 14-4 gir maksimumsgrenser for bygningers samlede netto energibehov. Gren-
sene omtales som forskriftens energirammer. 
Energitiltak: TEK10 § 14-3 gir opplisting av energitiltak som kan utføres for å oppfylle energibestemmel-
sene i forskriften.  Energitiltakene kan sammenlignes med preaksepterte løsninger. 
Energiytelse [kWh/m²]: mål på hvor effektivt energien produseres, distribueres, lagres, omformes og 
brukes, som kan også omfatte miljøbelastninger. 
Fjernvarme: Varmeenergi som oppstår ved sentral forbrenning av avfall eller andre brennbare fraksjo-
ner. Varmeenergien føres til bygninger, gjerne som varmtvann, og benyttes til å dekke bygningens var-
mebehov. Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg vedtas i kommunestyret i den enkelte kommune, der kon-
sesjon er gitt etter energiloven. 
g-verdi [-]: den andel av solenergien der falder på en gjennomsiktig flate som transmitteres igjennom 
den. Angis også som den totale solenergitransmisjon (TST). 
gglass [-]: g-verdien til glasset. 
gskjerm [-]: g-verdien til solavskjermingen. 
gtot [-]: g-verdien til glasset og solavskjermingen kombinert. 
Infiltrasjon [m³/h]: utilsiktet luftveksling gjennom utettheter i klimaskjermen. 
Internt varmetilskudd [kWh/m², W/m²]: varmetilskudd innenfor oppvarmet BRA som skyldes varmeav-
givelse fra mennesker, utstyr og prosesser. 
Lekkasjetall [h-1]: antall luftskifte i timen forårsaket av infiltrasjon, utrykkes enten som et konstant tall 
eller ved en trykkforskjell over klimaskjermen på 50 Pa (n50). 
Lokal kjøling [kW, kWh, kWh/m²]: Behovsstyrt fjerning av varme fra definert sone/rom. Lokal kjøling 
omtales også som (lokal) romkjøling, for eksempel i NS 3031. 
LT [%]: Uttrykker hvor stor del av det synlige lyset som faller på vinduet som transmitteres gjennom det.  
Minstekrav [W/m²K]: omfatter absolutte minimumsnivåer til isolasjonsevne for yttervegg, tak, gulv, vindu 
(maksimumsverdier for U). Minstekravene gis som gjennomsnittsverdi for bygningsdelene i bygningen. I 
tillegg omfattes maksimumsverdier for bygningens lufttetthet av minstekravene. 
Netto energibehov[kWh, kWh/m²]: omfatter byggets samlede energibehov beregnet iht. NS 3031, for-
delt på alle energipostene i en bygning. Virkningsgrad i varmesystem regnes ikke inn når byggets netto 
energibehov beregnes. 
Netto varmebehov [kWh, kWh/m²]: omfatter byggets netto energibehov for romoppvarming (inkludert 
oppvarming av ventilasjonsluft) og varmtvann. 
Normalisert kuldebroverdi [W/m²K]: varmetap gjennom kuldebroer per grad temperaturforskjell fordelt 
på BRA. 
NS 3031: Norsk Standard 3031 – Beregning av bygningers energiytelse – Metode og data er basert på 
europeiske standarder og beskriver hvordan en bygnings energibehov skal beregnes. 
Omfordeling: Energitiltakene i TEK 10 § 14-3 beskriver hvordan energibestemmelsene i TEK enkelt kan 
oppfylles. Det er imidlertid tillatt å omfordele mellom tiltakene, det vil si gjøre én del bedre og en annen 
dårligere, så lenge byggets energibehov ikke øker. Dette vises ved å beregne byggets varmetapstall iht. 
NS 3031. Regler for omfordeling er gitt i TEK 10 § 14-3, 1 og 2. 
Oppvarmet bruksareal [m²]: omfatter alle bruksarealer som tilføres varme fra byggets varmesystem og 
som er omsluttet av byggets klimaskjerm og baseres på bruksareal (BRA). For eksempel vil alle rom for 
varig opphold inkluderes i bygningens oppvarmede areal. Nærmere definisjon er gitt i NS 3031. 
Oppvarmet luftvolum [m³]: Oppvarmet luftvolum skal beregnes som nettovolum etter NS 3940 og om-
fatter nettovolum av en bygning beregnet innenfor dens innvendige, omsluttende flater. Volum opptatt av 
innvendige etasjeskillere og skillevegger skal ikke tas med ved beregning av oppvarmet luftvolum. Netto-
volum er produktet av nettoarealet og høyden mellom gulvets overkant og underkant av overliggende 
dekkekonstruksjon eller nedforet himling. 
SFP [kW/(m³/s)]: Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg (Specific Fan Power). 
SPP [kW/(m³/s)]: Spesifikk Pumpeeffekt i røranlegg (Specific Pump Power). 
Spesifikt energibehov [kWh/m²]: Beregnes som bygningers netto energibehov delt på bygningens opp-
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varmede bruksareal. 
Småhus: Inkluderer eneboliger, to- til firemannsboliger og rekkehus. 
U-verdi [W/m²K]: Uttrykker hvor meget varme ledes per arealenhet og grad temperaturdifferanse over 
konstruksjonen. 
Varmetransmisjonstallet [W/m²K]: Se U-verdi. 
Varmetransportkoeffisienten [W/K]: Summen av varmetap på grunn av transmisjon, infiltrasjon og ven-
tilasjon. Beregnes i henhold til NS 3031. 
Varmetapstallet [W/m²K]: Varmetransportkoeffisienten delt på oppvarmet bruksareal. Beregnes i hen-
hold til NS 3031. 
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