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Konklusjoner:Konklusjoner:

1 Ikke bygg fukt inn i1. Ikke bygg fukt inn i 
konstruksjonene

2 Reduser/fjern fuktighet2. Reduser/fjern fuktighet 
med effektiv ventilasjon

3 Unngå at fuktig luft

Foto: HENT as

3. Unngå at fuktig luft 
trenger inn i 
konstruksjonene

4. Ha ”tilgivende”  
konstruksjoner med 
uttørkingsmuligheter
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Hva er et passivhus?Hva er et passivhus?
Tysk definisjon:

Å Årlig oppvarmingsbehov ≤ 15 
kWh/m²år

 Installert oppvarmingseffekt ≤ 10 Installert oppvarmingseffekt ≤ 10 
W/m²

 Primærenergibehov ≤ 120 
kWh/m²år ( lti li t d 2 5)kWh/m²år (multipliserer strøm med 2.5)

 Likt krav for alle bolig- og 
byggtyperygg yp

 Prinsipp: Alt varmebehov kan 
dekkes av ventilasjonsanlegget 
(ingen konvensjonelle varmeanlegg)(ingen konvensjonelle varmeanlegg)
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Norske kriterier for passivhus: NS 
3700
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Prosjektrapport 42 & NS 3701Prosjektrapport 42 & NS 3701
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Veien videre fra Passivhus til PlusshusVeien videre fra Passivhus til Plusshus 
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Passivhusene vokser frem i 
Norge..

Byggforsk



Mer infoMer info

 www lavenergiboliger no www.lavenergiboliger.no
 www.passiv.no
 www.enova.no
 www.arkitektur.no/ecobox
 www.arkitektur.no/?nid=177584&tid=158202
 www.passivehouse-international.org
 www.passipedia.orgp p g
 www.passivhuscentrum.se
 www.altompassivhuse.dk
 www.passiv.de
 www.cepheus.de
 www.passivhausprojekte.de (database)
 www.hausderzukunft.at

i i h www.igpassivhaus.at
 www.pass-net.net
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1. Ikke bygg fukt inn i 
konstruksjonene

A Ø t i k d l P f b ik jA.Østerrisk model: Prefabrikasjon – og 
værvarselbygging

B.Norsk modell: Vind- og værtett bygget – la det 
tørke ut

C.Nynorsk modell: Bygg under telt eller 
overdekkede stillaser

D.Tysk modell: Bruk uorganiske materialer
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A Østerrisk modell: PrefabrikeringA. Østerrisk modell: Prefabrikering
 Som i Norge er det i Østerrike 

t h b b lmye trehusbebyggelse
 Det sies at ca. 25 % av nye 

boliger bygges som passivhus g ygg p
 For passivhus i tre er 

prefabrikasjon den 
dominerende byggemåtendominerende byggemåten

 Ut fra værmelding monteres 
bygget på kort tid, for å unngå 
nedfukting 

 Erfaringene fra Østerrike med 
denne byggemetoden er megetdenne byggemetoden er meget 
gode

 Prefabrikasjonen virker å holde 
h k lit t i j
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høy kvalitet og presisjon (i 
Østerrike)
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B. Norsk modell: Vind- og værtett bygget –
tørk ut 
 Råbygget settes opp (man ygg pp

”velger” hvor mye fukt man tilfører 
råbygget)

 Tak og vegger vind- ogTak og vegger vind og 
værtettes (kan da også ofte gjøre 
diagnostiserende trykktest)  

 Bygget (tre og betong) tørkes F t B B AS Bygget (tre og betong) tørkes 
tilstrekkelig ut, naturlig eller 
mekanisk 

Foto: ByBo AS

 Etter uttørking kan 
konstruksjoner isoleres og 
tettes innvendig (dampsjikt)   

 OBS! Hindre innvendig 
nedfukting (muring, avretting,..)
før dampsjikt er på plass

Byggforsk

før dampsjikt er på plass. 
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C. Nynorsk modell: Bygg under telt/-
b k lværbeskyttelse

 På vei inn i prosjekter med høye På vei inn i prosjekter med høye 
ambisjoner

 Gir meget god fuktsikring i 
byggefasen

 Er et must der du bygger fra innsiden 
og ut (motsatt av ”norsk modell”)

Foto: Stein Stokens

Foto: Kvadrat Arkitekterog ut (motsatt av norsk modell )

 Gir som ”bieffekt” langt bedre 
arbeidsmiljø

 Kan gi utfordringer på 
materiallogistikken, bruk av kran…

 Forsvarer det de ekstra kostnadene? Forsvarer det de ekstra kostnadene?

Foto: Mesterhus
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D. Tysk modell: Bruk av uorganiske materialerD. Tysk modell: Bruk av uorganiske materialer

 Mange passivhus i Mange passivhus i 
Tyskland blir bygd i  
i mur/betong medi mur/betong med 
utvendig 
plastisolasjon

 Vanligvis 
plassbygging 

 Dette er uorganisk 
materialer som 
tål f kti h t F t P i h I tit ttåler fuktighet 

 Erfaringene er 
gode

Det første passivhuset, Darmstadt, 1991

Foto: Passivhaus Institut
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X-modellen: Hvordan det ikke bør gjøresX modellen: Hvordan det ikke bør gjøres

 Ikke ”vann materialene” før de brukes Ikke ”vann materialene” før de brukes
 Massivtrekonstruksjoner(eller lignende) med utvendig 

isolering bør bygges under telt (eller lignende)isolering bør bygges under telt (eller lignende)  

Foto: Norwegian wood
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2. Reduser/fjern fuktighet ved effektiv ventilasjon

 Ventilasjon gjennom 
vindusluftingvinduslufting, 
vindusventiler og 
brukerstyrte avtrekksvifter y
gir et variabelt og ofte lavt 
luftskifte (ofte under 0,2 
l ft kift i k ld i d )

Figur: Passivhaus Institut
luftskifter i kalde perioder) 

 Moderne balansert 
ventilasjon med

g

ventilasjon med 
varmegjenvinning gir et 
stabilt luftskifte og g
forvarmet luft (mindre utsatt 
for ”struping” om vinteren) 
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Kilde: Sivert Uvsløkk, SINTEF Byggforsk



3. Unngå at fukt trenger inn i 
konstruksjonene
 Viktig med kontinuerlig Viktig med kontinuerlig 

innvendig dampsjikt
 Hindring av 

fuktkonveksjon 
viktigst, men 
innvendig dampsjikt g p j
må være 10 ganger så 
tett som utvendig 
vindtettsjikt (diffusjon)

Foto: Stein Stoknes

vindtettsjikt (diffusjon)
 Dampsjiktet må 

prosjekteres og KS på 
b lbyggeplass   
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Kilde: Sivert Uvsløkk, SINTEF Byggforsk



4. Ha ”tilgivende” konstruksjoner 
med gode uttørkingsmuligheter
 Dampåpenheten til Dampåpenheten til 

vindsperresjikt 
viktigere ennviktigere enn 
isolasjonstykkelsen

 I passivhus-p
konstruksjoner bør 
Sd-verdien helst 

d 0 1være under 0,1 m

Byggforsk 20

Kilde: Sivert Uvsløkk, SINTEF Byggforsk



Risikovurderingsmatrise for passivhus(PH) ++Risikovurderingsmatrise for passivhus(PH) ++

ØKT RISIKO PH:
REDUSERT RISIKO PH:

ØKT RISIKO PH:
1. Kan akkumulere mer fukt (mere 

materialer)
2. Gir kaldere ytre deler av konstruksjon 

1. Kontrollert og effektiv ventilasjon
2. God lufttetthet -> hindrer fuktinntrengning i 

konstruksjon
3. Høye  overflatetemperaturer og 

–> høyere relativ fuktighet 
3.  Tregere uttørking av konstruksjonene

neglisjerbare kuldebroer eleminerer risikoen 
for innvendig kondens

+÷ +

+ ÷
TILTAK SOM REDUSERER RISIKO:
1. Nye/modifiserte byggemetoder som gir 

tørt b gg

TRADISJONER SOM ØKER RISIKOEN:
1. Oppføring av bygg (utendørs) året 

dt

+ ÷

tørt bygg
2. Nøyere kvalitetssikring av prosjektering og 

bygging
3. Nye materialer, komponenter og systemer  

j d t l tt å b f kt ikk t

rundt
2. Liten tradisjon for KS i byggebransjen

3. Mye ustabil arbeidskraft som gjør 
systematisk 

l i /k t h i k li
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som gjør det lett å bygge fuktsikkert opplæring/kompetanseheving vanskelig



OppsummeringOppsummering

 Riktig prosjekterte og oppførte Riktig prosjekterte og oppførte 
passivhus er bygningsfysisk 
sunne bygg

 Nesten 20 års erfaring og        
over 20 000 bygde passivhus 
underbygger det 

4. Bruk 
løsninger 
med god 

uttørkings-ygg
 Krever bedre KS byggeprosess 

og eller modifiserte/nye 
byggemetoder (ifht norsk tradisjon)

uttørkings
mulighet

3. Unngå 
fukt-byggemetoder (ifht. norsk tradisjon)

 Målsetningen MÅ være at 
energieffektive bygg skal være 

inntrengning
i konstruk-

sjonene

betydelig bedre enn vanlig bygg 
når det gjelder bygningsfysikk 
og inneklima – noe som er fullt 

1. Sikre en 
tørr bygge-

prosess

2. Fjern fukt 
med effektiv 
ventilasjon

Byggforsk

g
realiserbart
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