
Energiforbruk Vollaj ordet

Det tot ale energiforbruket i Norge er i ferd med å overst ige nivået for en
bærekraft ig utv ikling . Dette har ført t i l økt fokus på alternat iv energi og
ene rgisparende til tak. Energisparing t ilt ak er like v ikt ig som alternat ive energikilder
derfor kommer også myndighetene med nye forskrifter som omhandler krav t il
ut førsel av bygninger.

Som en utbygger som onsker ä t a anmodning en om ä vurd ere altern ative
energikilde pa alvor har v i prøvd og vurder hva som tot alt sett v il bidra mest t il å
redusere milj oforure nsingen fra Vollaj ordet .

Er det er å sat se på flisfyring, solvarm varmepump el? Eller er det å bygge boligene
slik at v i kan redusere energiforbruket betydelig. Begge deler hadde selvsagt vært
det opt imale men vi har vurdert de slik at og prøve å redusere bygningenes
ene rgiforbruk vil gi en meget god miljøgevinst for vollajordet noe som
tilsier at t radisj onell oppvarming med st rom og biobrensel f ra ege n ovn er
forsvarlig ogsä  i  milj ohenseende.

Generelt om ene rgibruk i bygninge r

Energibruk i boliger kan deles inn i t re kategorier med følgende normalfordeling :

• Romoppvarming ca. 55%
• Varmtvann, dusj - vaskevann ca. 25%
• Elekt risk lys og husholdningsut sty r ca . 20%

Dett e er gj ennomsnit t lige verdier for en gj ennomsnitt sbolig og en
gj en nomsn itt sfamilie . Energifordelingen er selvfølgelig avhengig av boligens
bruksmønster. På vollaj o rdet ønsker v i å ta tak i det energiforbruket som er minst
utsatt for brukervariasj on : energibruken t il romoppvarming. Dett e er t iltak som vil
ha god effekt uavhengig av bol i gens bruksmønster

V OLLAJORDET LAVENERGI BOLIGER

Lavenergiboliger på vollaj ordet er under prosj ekt ering/ utv ik ling med tanke på et
mest mulig effekt ivt konsept , der det er lagt vekt på gode løsninger som er enkle i
produksj on og bruk, t il beste for både for ut bygger og slutt kunder .

Det er f lere gode grunner t il å bygge lavenergiboliger på Vo llaj ordet men de
vikti gste kan kort op psummeres her :

Vi møter fremt id ige forskrift skrav med å være i forkant og med st rengere
krav t i l oss selv en forskrift
Redusert energibruk t il boligoppvarming v il være med å redusere
milj øforurensningene
Lavenergiboliger v il være salgsfrem mende
Lavenergiboliger gir lavere oppvarmingskost nader for kunde

LAVENERGI BOLIGENEDE BESTAR AV FOLGENDE TILTAK:

23 cm isolasj on  i  ytt ervegg



3 5- 4 0 cm isolasj on  i  him ling de r det er w ta kstoler og f lat
isolasj on

Rote re nde varmegj envinner
o Roterende gj envinner gi r innt il 90 % temperat urvi rkni nsgrad og ca 70

% energiv irkning sgrad over året . Roterende gj env inner gir mulighet
for å kj øre vent ilasj onsanlegget uten gj envinning om sommeren -
uten bytt e t il som merkassett .

Vinduer med U verdi pa 1, 1 w / m 2K. ?
o Det te er 3 lags v induer som gir redusert kald ras og bedre komfort . På

grunn av det høy isolerende glasset kan det under gitt e forhold gi
utvendig kondens. Dett e må vurderes nærmere ett er da
vindusfabrikant er enda er noe uklare med hen syn padugg/ Kondens

Redusert lekkasj et all f ra 4 ti l 1, 5
o Bruk av ut vendig v indtett plate og heldekkende v indtettduk .
o Fokus på t ett ing rundt v induer , dører, ved alle overganger mellom

vegg og dekke samt mellom vegg og tak
o Fokus på t ett inger ved gj ennomføringer

Tetti ng rund t pi pe
Her ønsker v i å ga lenger en kravet og forsøke å oppn ä 1,5 i stedet for
dagens krav på 4 og endelig krav fra l. august 2009 pä 2,5 dette er
ambisiøst men da v i vet at en vesent lig del av boligens energiforbruk
kom mer som luft lekkasj e i konst ruksj onene mener v i dette er det
v ikt igste punktet i et lavenergikonsept . Vi v il også nevne at v i allerede
har godt t il anskaffelse av luft lekkasj emåler (fra Systemair) og skal prøve
ut dette i samarbeid med Romerike Boligmilj ø AS i år slik at v i får
erfaring i kont roll av lekkasj et all.

25 cm isolasj on i gulv på grunn

Pipe
o Det bør benyttes pipe med integrert t illuftsvent il i pipen ( av ty pen

Universa fra Opti roc el ti lsvaren de) . Dette for å sikre t ilst rekkelig
t illuft t il ilst ed. NB !  Det forut sett es at det benyttes ilsted med
mulighet for t ilkobling av slik t illuft t ilførsel.

Det utføres energiberegninger for hver enkelt lavenergibolig . Hv ilke t iltak som er
lagt t il grunn v il i FDV kunne leses ut fra fakt aarket for denne boliger.

Foreløpige beregninger v iser at disse t iltakene kan g i innt il 50% lavere
energiforbruk t il oppvarming i forhold t il vanlig byggstandard basert på TEK 97.

Til slutt har v i laget en en kel orient ering om nye forskri ftskrav samt en speiling av
de v ikt igst e punktene i gam mel og ny forskrift opp mot hverandre

Nye  energikrav i Teknisk forskrift er ( TEK)

Nye forskrift er gj elder fra 01.02.07, men man kan velge ä soke om 8 f8 bygge ette r "g am mel"
forskrift helt frem t il 01. 08 .09. De nye forskr iftskravene medfører en skj erpelse av
oppvarmin gsbehovet pa ca 25 %.

Forskriften skal dokumenteres oppfylt, enten ved beregne energib ehovet i hht en energiramm e,
eller ved dokumentasj on av oppfyllelse av et set t konkrete krav angit t  i  nedenstftende tabell.



Klarer man ikke /j oppfylle et enkeltk rav, mä dette kompenseres m ed omfordeling, med bedre
verdi for et annet .

Tema

I 
Forskrift Fors kr ift I Komm en tarer I

19 97 2 00 7

{= l

20 % av Betyr en liten svekkelse,
BRA da net to ofte er 95% av

BRA
::== = = = = = = = ==::= = = ==::== = ==:

0, 18 {Fär ikke være høyere
enn 0,22. 0, 18 t ilsvarer
250 mm isolasj on. Kan
ofte benytte 200 mm
hvis varmegj envinner
80%

;:== = = = = = = = ==::= = = ==::== = ==: LJ,13 Fär ikke være høyere
enn 0, 18. 0, 13 tilsvarer
300  -  350 mm isolasj on

IE
U-verdi gulv mot grunn/ Fär ikke være høyere
og m ot det fri W/ m' K L___JL__J enn 0, 18

IE-;

U-verdi glass, vindu dør   ,2 Fär ikke være høyere
inkl. karm/ ram me enn 1, 6. 1,2 m edfore r
W/ m K [enten isolert karm eller

3-lags glass
]E; , , ]

I kke Smähus Mä beregnes/
tallfestet 0, 03 kont rolleres. Blir ofte noe

Andre høyere.

Glass, vindu, dørareal.
Maksim umsareal

U- verdi yt tervegg W/ m-K

U- verdi tak W/ mK

Kuldebroverdi  W/mK

20 % av
net toareal

0,22

0, 06

Lufttet thet, vekslinger
pr . t ime ved 50 Pa
trykkforskjell

Smähus Smähus Det er ønsklig fl oppn§
4, 0 2, 5 ,1,5 p8 vollaj ordet

Temperaturvirkn.grad I kke LJ Beste roterende anlegg

Ez , I "-

[v en tilasj onsanlegg =

Spesifikk vifteeffekt I kke Bolig 2,51 I
ventilasj onsanlegg tallfestet hele
k W/m's dognetI,, ,, E,

I k ke eget Mä fork lares i veiledning
krav l___J

Solavskj erm ing for
sikr ing av komfort

:=N=a=tt=,=h=e=lg=e=s=e=n=k=in=g= = I kke 1Tu19 g,ade, C

innetemperatur tallfestet l___J_
Pipe og ildsted Pipe Ildsted for organisk

brensel p/j p lass ved
start bruk. Skaf som
hovedregel kunne dekke
vesentlig del av opp v.
behovet uten elekt risitet

'-- - - ---'

Pipe +
ildsted


