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Ja, vi må redusere energibruken

Forget the polar bears, can Al Gore save Santa? 
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Energitiltak: en liten sortering

 Oppvarmingsbehov:  Kjølebehov
 Bedre lufttetting
 Bedre varmeisolasjon

 Vifte- og pumpeenergi
 Energi til varmtvann

 Gjenvinne varme fra 
ventilasjonsluft

Energi til varmtvann
 Energi til belysning

E i til t k i k Redusere 
lufttemperatur

 Energi til tekniske 
anlegg

 Redusere ventilasjon
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Bedre lufttetting

Fordeler UtfordringerFordeler
 Mindre trekk

Utfordringer
 Mindre luftskifte ved 

i fil j Mindre konveksjon
 Bedrer tetting mot 

infiltrasjon
 Lavere innvendig g

regn trykk (særlig mek. 
avtrekk)

Tiltak
 Tette også der luft går ut (opp) i konstruksjonen Tette også der luft går ut (opp) i konstruksjonen
 Tette nøye mot grunnen
 Kompensere med ventiler / balansert ventilasjon



Bedre varmeisolering

Fungerer bra hvis: 
•To-trinns tettingTo trinns tetting
•Mye tettere innside enn utside
•Obs temperatur kritiske 
konstruksjonerj

•Innmurt tre
•Loft
•Kjeller / kryperomj yp



Ventilasjon i eldre bygninger



Ventilasjon: ikke bare fukt og intern 
forurensningforurensning



Gjenvinne varme

 Mulig med mer luft med mindre energi
 Mindre trekkfølelse – brukes også når det er 

kaldt
 Gjenvinnes mer enn varme?



Redusere innetemperatur

 Øker RF ved samme fuktinnhold
 Bedre opplevd luftkvalitet
 (Langsommere uttørking)(Langsommere uttørking)



Redusere ventilasjon

 Mindre effektiv fjerning av fukt, lukt og 
forurensninger

 Endrede trykkforholdy



Mange vil gi råd om å spare energi!
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Eksempler på gode råd

 Tørke tøy på Tørke tøy på 
tørkestativ

 Monter tetningslister Monter tetningslister
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Tekst eller bilde?
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Flere råd til forbrukeren

Å etterisolere boligen er noe av det mest lønnsomme 
du kan gjøre. Får du penger igjen på skatten, kan det 
være smart å investere pengene i etterisolering, fastslår 

d i i d di k Nil K i i N k d i Eadministrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova .
Han gir et eksempel på en enebolig på Eidsvoll med 
100 kvadratmeter loft, der huset varmes opp med 
elektrisk strøm. Hvis isolasjonen på loftet går fra 10 

ti t til 30 ti t h i j j bb
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centimeter til 30 centimeter og huseier gjør jobben 
selv, vil den nye isolasjonen koste rundt 9000 i innkjøp. 



Energiattesten – et verdipapir?
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Tiltaksliste, Enebolig 1975



Tiltaksliste blokkleilighet, 1960

• Montere tetningsliter
• Tetting av luftlekkasjer
• Isolering av gulv
• Etterisolering av yttervegg
• Utskifting av vindu

T f i t tth t i• Termografering og tetthetsprøving
• Skifte til avtrekksvifte med 

fuktstyring på badet
• Montere urstyring på ventilasjony g p j
• +++

Observasjoner i leiligheten:
• Lekkasjetall 0,6
• Avtrekksmengde tilsvarende 0,13 

luftvekslinger per timeluftvekslinger per time
• Fukttilskudd 3-5,8 g/m³



Energitiltak og byggeforskrift
Tiltaksliste fra 
energiattesten

TEK -10
g

§ 13-2. Ventilasjon i boenhet
(1) I boenhet skal rom for varig 

Boligen har mekanisk ventilasjon, dvs. 
at luftutskiftning (medfølgende 

opphold ha ventilasjon som 
sikrer frisklufttilførsel på 
minimum 1,2 m

3
pr. time pr. 

2

varmetap) skjer uten varmegjenvinning. 
Det kan vurderes å installere
et balansert ventilasjonsanlegg, som gir 

j i i f k tl ft
, p p

m
2

gulvareal når rommene 
eller boenheten er i bruk og 
minimum 0,7 m3 pr. time

varmegjenvinning fra avkastluften. 
Start/stopp av ventilasjonsanlegget 
styres av et ukeur, slik at
drift når boligen ikke er i bruk minimum 0,7 m pr. time 

pr. m2 gulvareal når 
rommene eller boenheten 
ikke er i bruk

drift når boligen ikke er i bruk 
unngås. Ventilasjonsanlegget kan ha et 
vannbårent eller elektrisk varmebatteri.

ikke er i bruk.



Energitiltak og byggeforskrift
Tiltaksliste fra 
energiattesten

TEK -10
g

§ 13-2. Ventilasjon i boenhet
(2) Soverom skal tilføres 
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Dersom avtrekksvifte på bad kun har 
manuell styring av/på kan det vurderes 

minimum 26 m
3

friskluft pr. 
time pr. sengeplass når 
rommet eller boenheten er i 

å montere ny avtrekksvifte med 
fuktstyring, dvs. at den
starter/stopper automatisk ved behov 

h l ft l ti f kti h t bruk.avh. av luftens relative fuktighet og 
reduserer den totale luftutskiftningen og 
dermed varmetapet.



Et viktig sitat fra Energiattesten:

”Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut 
fra de opplysninger som er gitt om boligen. 
Fagfolk bør derfor kontaktes for å vurdere 
tiltakene nærmere. Eventuell gjennomføring av 
tiltak må skje i samsvar med gjeldende lovverk, 
og det må tas hensyn til krav til godt inneklima 
og forebygging av fuktskader og andre 
byggskader”



Konklusjon, Energimerkeordningens tiltaksliste

 Sterkt fokus på å redusere luftskifte, noe som vil øke 
i ik f lik l ft i lid lrisikoen for ulike luftveislidelser.

 Økt radonkonsentrasjon som følge av lufttetting og 
redusert ventilasjon vil gi økt risiko for lungekreftredusert ventilasjon vil gi økt risiko for lungekreft.

 Minst et av tiltakene er i strid med Byggeforskriften
Vi f åd å j fø tilt k k l li Vi fraråder å gjennomføre tiltak som kan være ulovlige, 
sykdomsfremkallende eller ødeleggende for bygningen. 



Konklusjon, energitiltak

 Energieffektivisering er generelt positivt for fukt og 
inneluftkvalitet:inneluftkvalitet:
 Mindre innvendig kondensrisiko (isolering, vinduer, ventilasjon)
 Mindre radon- og kondensrisiko ved riktig tettingMindre radon og kondensrisiko ved riktig tetting
 Mindre fuktinntrengning, høyere temperatur (utvendig isolering 

av kjeller)
d f k d f (b l l d Mindre fukt og andre forurensninger(balansert ventilasjon med 

varmegjenvinning gir bedre luftskifte)

 Ukritisk energisparing kan ha store negative effekter Ukritisk energisparing kan ha store negative effekter
 Råd som gis uten kunnskap om utgangspunktet kan 

være sterkt misvisendevære sterkt misvisende


