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Avanserte bygg – finest på papiret?
Sverre Holøs, SINTEF Byggforsk
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SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsselskap

• Visjon: Teknologi for et bedre samfunn

• Ledende kompetanse innen naturvitenskap, teknologi, miljø, helse, samfunnsvitenskap

• 2000 ansatte fra 70 nasjoner

• Brutto omsetning på 3 milliarder kroner – kunder i mer enn 60 land

• En ikke-kommersiell forskningsstiftelse med datterselskaper 
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Finest på papiret? 
Norges dyreste skole sliter med dårlig inneklima

• Skolen kostet to milliarder kroner å bygge

• For komplisert klimaanlegg 
– Derfor kan man ikke regulere det, eller åpne vinduene!

• Den ene dagen er vi på Svalbard. Den andre er vi midt i 
Karibia, sier Eivind Holten

• Undervisningsbygg og entreprenøren har sendt eksperter 

til skolen - uten å finne hvorfor klimaanlegget oppfører 
seg som det gjør

• Dette er vanlig i alle byggeprosjekter

Innkjøringsproblemer som dette er et velkjent fenomen, 
ifølge Thorsen.
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Finest på papiret? Kuben

KUBEN VGS - Norges dyreste skole sliter med dårlig inneklima
29 grader i klasserommet. Dårlig luft. Hodepine og 
konsentrasjonsproblemer. Ekspertene sliter med å fikse inneklimaet på 
landets dyreste skole
Aftenposten 27.feb 2014

"Kuben VGS viser seg som et foregangseksempel på framtidens skoleanlegg 

hvor det er gjennomført særegne arkitektoniske grep for å imøtekomme de 

høye ambisjonene, både for lærere, elever, andre brukere og besøkende. I 

tillegg er materialvalg og løsninger brukt pedagogisk til å knytte bygningen til 

dens brukere", skriver juryen blant annet i sin begrunnelse. 

42.300 kvm BTA, ca 2 mrd NOK, 600 000 arbeidstimer, 
verksteder, laboratorier…  
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Finest på papiret? Erfaringer med lavenergi og passivhus yrkesbygg
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Finest på papiret? Marienlyst Skole
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• Modulerende, 
tilstedeværelsesstyrt belysning

• Behovsstyrt ventilasjon
• Automatisk regulert solskjerming
• Kompakt bygningskropp
• Høyisolert og lufttett klimaskjerm
• Utveksling med kunstisbane og 

badeanlegg
• 70 kWh / m² netto
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• Misnøye med automatisk solavskjerming.

• Vil ha mulighet til å overprøve systemet.

• Skjønner ikke hvorfor det reagerer som det gjør.

• Misnøye med varierende innetemperaturer – noen rom er for kalde om vinteren. 

• Lærerne har hatt med seg egne ovner…

• Misnøye med automatisk styring av lysene

• Må stilles inn mer følsomt.

• De ansatte/ elevene ønsker informasjon og tilbakemelding fra driftspersonalet.
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Finest på papiret? Marienlyst Skole. 

Brukerevaluering 2012
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• Problemer med spjeldregulering . Dimensjonering, kobling, holdbarhet.

• Kraftige interne undertrykk

• For små luftmengder i auditorium

• Lite dagslys i grupperom (og delvis klasserom)

• MEN: "Elevene går ikke hjem med hodepine lenger"

• "Jeg har fått et helt nytt liv etter at vi flyttet, jeg!"
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Finest på papiret? Marienlyst. Funn i "Erfaringer med…"
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Symptomer i yrkesbygg – i dag og i går
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Symptomer i "Fremtidens bygg (?)". 
Spørreundersøkelse i bygg med lavt energibehov
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Inneklimaforhold i "fremtidens bygg":
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• Åpent lndskap for 15 medarbeidere
Ingen solavskjerming
Ingen (!) ventilasjon utover vinduer
Ingen lydabsorbenter

•15 arbeidsplasser

•Ingen(!)ventilasjon utover vinduer

•Ingen solavskjerming

•Ingen lydabsorbenter

•Driver arkitektkontor

Finest på papiret?  Enkle løsninger
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Hva med naturlig ventilasjon?

• Enkelt

• Krever ikke strøm til vifter

• Mindre støy
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• Ventilasjon er tilstrekkelig for god luftkvalitet

• Ventilasjon er unødvendig hvis man fjerner forurensningskidler
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Misforståelse 1 og 2
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Hvis det er en dynge møkk i rommet, ikke prøv å ventilere 
bort lukta. Fjern møkka i stedet". Max Pettenkofer, 1858

Uttynning er dyrere og fungerer dårligere 
enn kildereduksjon, i tillegg kan 
overdrevne luftmengder skape nye 
problemer
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http://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Hanfstaengl
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• Brukere

• Inventar

• Ventilasjonsinstallasjoner

• Prosesser

• Materialer

• Uteluft
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Kilder til forurensning – kan ikke alltid unngås!
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Ventilasjon og produktivitet (eksperimentelt)

Maskinskriving
Tegn / minutt

144
146
148
150
152
154
156

3 l/s person 10 l/s person 30l/s person

Regnestykker

225
230
235
240

245
250
255
260

3 l/s person 10 l/s person 30l/s person

The Effects of Outdoor Air Supply Rate in 

an Office on Perceived Air Quality, Sick

Building Syndrome (SBS) Symptoms and 

Productivity PAWEL WARGOCKI, DAVID 
P.WYON, JAN SUNDELL, GEO CLAUSEN, P. 
OLE FANGER. Indoor Air Vol 10, 2000

3,7 - 7,5 % 
Produktivitetsøkning
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Broilere og luftkvalitet
Ge Zhang, Yinping Zhang, Yoonshin Kim, Jungho Kim, Li Liu, Xiang Yu, and Xiaoguo Teng.  Field Study on the

Impact of Indoor Air Quality on Broiler Production Indoor and Built Environment August 2011 20: 449-455

• Luftkvalitet forlenger livet, særlig 
uten antibiotika (i hvert fall for 
fjærkre). 
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Lab 1:   880 ppm
Lab 2 :1200 ppm, luftrenser
Lab 3: 1345 ppm
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• Fukt kan diffundere gjennom f.eks. tegl og andre 
materialer, men hastigheten er så lav at effekten er 
neglisjerbar. I beste fall < 10% av normal boligventilasjon

• Fuktopptak i materialer kan redusere topper og bunner i 
luftfuktighet.

• For andre stoffer enn vanndamp  varierer 
diffusjonshastigheten - normalt lavere (?). 

• Sinkeffekter og kjemiske reaksjoner spiller en rolle – mye er 
dårlig kjent.
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Misforståelse 3: "Pustende materialer" erstatter 
ventilasjon
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Drivkrefter (trykk)

• Temperaturforskjell

• Vind

• Vifter
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Forutsetninger for ventilasjon: føringsveier og trykk

Føringsveier

• Kanaler

• Utettheter

• Større åpninger

� = �∆��, 					0,5≤a≤1
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Illustrasjon og tekst: Boligventilasjon. Hallvard Hagen, NBI  Særtrykk 166, 

1969. 
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Boligventilasjon. Hallvard Hagen, NBI  Særtrykk 166, 

1969. 
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Norsk vær: varighet for vindhastighet (10 mob)
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Varighet av vindindusert trykkforskjell.  (skjermingsfaktor 0,8, ρ=1,2)
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Norsk vær: temperaturindusert trykkforskjell (Tinne=21ºC)
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Ill: Bjørn Berge, gjengitt fra 
Byggmesteren

Vinter: (til venstre i illustrasjonen over)

Tilluftsspjeldene i oppholdsrommene lukkes gradvis igjen. 
Spjeldene på avtrekkskanalene på baderommene 
reguleres ned til et minimum som bestemmes av 
terskelen for at lukt brer seg tilbake i rommene. Det 
gjennomføres sjokklufting (ca. 10 minutter) gjennom 
vinduene etter behov.

Kjøkkenviften brukes bare under matlaging og stenges av 
umiddelbart etterpå. Tilluft til denne via vindu.

Avtrekksspjeldene i soverommene justeres noe igjen, men ikke 
mer enn at godt individuelt komfortnivå ivaretas. Det vil 
også være en fordel å sjokklufte gjennom vinduene om 
morgenen for å redusere fuktigheten som har lagret seg 
opp i materialene gjennom natten.

Finest på papiret? "Enklere" med naturlig ventilasjon.
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Finest på papiret? Fortrengningsventilasjon
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Foto: Marte Antonsen/Salted.no 
og AN.no

Finest på papiret? SALT
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Veien videre....

• Klimaforliket på Stortinget i februar 2008

• ”All buildings built after 31 December 
2018 will have to produce their own 
energy on-site” EU, Revidert 
bygningsenergidirektiv

Skjematisk framstilling av hvordan man trinnvis kan skjerpe 
energikravene fra TEK08-nivå til nullenerginivå i 2027. Kilde: 
Lavenergiutvalgets rapport, 2009

Kilde: SINTEF Byggforsk

Energy standard, single family houses in Norway
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Oslo –> Klimanøytralt 2050

30

2050

2030

2014

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Transport
Bygd miljø

Annet

2050

2030

2014

Klimagassutslipp

0-0-0 i 2050 er ikke mulig – løsninger:
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2) Lokal CO2-fangst
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Bygningspolitikk
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• Energiproduserende

• Klimanøytrale

• Verdiskapende 

• Effektive

• Lønnsomme

• Bærekraftige

32

Framtidens yrkesbygg
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Bærekraftige – for framtida!
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Bruker Virksom-

het

Eier Drifter Utbygger Samfunn

Energiproduserende ? ? ? ? ? X?

Klimanøytrale ? ? ? ? ? X

Verdiskapende ? X X ? ? X

Effektive X X ? ? ? X

Lønnsomme ? X X ? X ?

Bærekraftige X X X ? ? X
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For hvem..

Sunne X X

Komfortable X X ?

Produktivitetsfremmende X X X

Lettdrevne ? X X X ?

Lavt energiforbruk ? X X X

Lav effekt ? X X X
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• Conclusion: Perceived personal control and sufficient information on operation and 
use is crucial for an overall positive experience of the building.

• Viktigst for en god brukerevaluering av bygningen:

• Følelsen av kontroll

• Tilstrekkelig informasjon om hvordan systemer fungerer

• Jo mer de selv kan kontrollere inneklimaet sitt, jo mer fornøyde er de.

• Dette er enklere i cellekontor enn i åpent landskap ...

35

Litteraturgjennomgang, ZEB-artikkel fra 2011
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• Hva kan automatiseres?

• Hva hvis det ikke fungerer godt nok?

• Er det mulig å gi brukerne påvirkningsmulighet - og i hvor stor grad?

• Temperatur

• Ventilasjon

• Solavskjerming

• Belysning

• Kan informasjon om systemene veie opp for noe av kontrollbehovet?

• Kan brukerne tåle varmere inneklima om sommeren hvis de vet at bygget er
bærekraftig? Kultur/ forventninger

36

Hva bør brukerne selv ha mulighet til å kontrollere?
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• Godt isolert

• Lufttett

• Varmegjenvinning

• Utnyttelse av dagslys

• LED

• Termisk masse i bygget

• Solvarme(?)

• Solstrøm

• Termisk lagring i grunnen?

• Effektive vifter og pumper

• Behovsstyring

37

Framtidens yrkesbygg

• Fleksibilitet

• Dagslys

• Brukerkontroll

• "Tilgivende"
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HOPE: Health Optimisation Protocol for Energy-efficient 

Buildings

38

Undersøkelse av 164 bygninger med tanke på energieffektivitet, komfort og helse

• 3 designråd

• Velg passive løsninger fremfor aktive

• Tenk på  brukernes komfort, behov og adferd

• Tilpass bygningen til lokalt klima

• Unngå tabber!

Roulet & al. 2005
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Airless anbefalinger

39

Perform a comprehensive commissioning of all building systems, just after construction and
before using them.

Additional recommendations for ventilation systems
• No air recirculation, supply only fresh air
• Rotating heat exchangers only where contaminant transfer is not a problem
• Avoid humidification. In any case with clean water and not too high
• Don't filter air through dirt! Change filters regularly.
• Keep ducts clean

Additional recommendations for heating and cooling
• Keep heat exchangers clean
• Droplets catcher downstream cold exchanger
• Use water to transport heat instead of air
• Heat recovery in exhaust air requires airtight building envelope and air ducts.
• Avoid overheating
• Avoid under-cooling

Contract JOR3-CT97-0171, AIRLESS final report, Ph. Bluyssen et al.. TNO, Delft, NL 2001. 
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Utfordringer ved behovsstyring

40

• Design og forutsetninger

• Integrasjon

• Funksjonstesting

• Driftsgrensesnitt

• Robusthet og reparerbarhet

• Brukerforståelse og –aksept
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Erfaringer

41

Fra: Steinar Aasheim  

Sendt: 14. august 2014 16:14 
Til: Thomas Magnusson 
Emne: SV: Er det behov for å rengjøre VAV-enheter på avtrekk? 
 
Vi har dårlige erfaringer med VAV styring med dynamisk trykkstyring. 
På E4, foreldreovernatting, ved Rikshospitalet ble dette installert. Det viste seg etter kort tid at at 
målestavene gikk tett og at avtrekksviftene gikk på 100% og skapte ubalanse i anlegget. 
For å få anlegget til å fungere må målestavene rengjøres minst hver 6 mnd. 
Målestavene er plassert slik at de nesten er umulig å rengjøre på en kostnadseffektiv måte.   
Vi  har derfor låst frekvensomformere på fast pådrag for unngå stor ubalanse i anlegget. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Steinar Aasheim 
 
Avdelingsleder VVS 
Virksomhetsområde Teknisk , Oslo Sykehusservice(OSS) 



SINTEF Byggforsk

Gjennomgang av behovsstyrte anlegg

Dårlig inneklima
Energisparepotensialet er ikke realisert!
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Nøkkel-faktorer ift drift

1. Uklare krav (behovsstyring og grensesnitt) 
2. Uklare ansvarsforhold (samspill)
3. Upresis og ukontrollerbar behovsstyring
4. Uegnede og utilgjengelige komponenter
5. Upresis tilbakemelding ved feil
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Kilde: Nils Fredrik Skau
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Energireduksjon - Energiproduksjon – Energiutveksling

Kilde: Nils Fredrik Skau
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Eksempel på bruk av indikatorer: bedre oversikt
Vi tror det kan utvikles indikatorer som bidra til bedre bygningsdrift. Ulike roller vil ha ulike behov for indikatorer, 
detaljnivå og  tidsperspektiv. Gode oversikter kan identifisere utfordringer og behov for justering

45
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Vanlige problemer med tekniske anlegg
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Feildimensjonerte spjeld

Blødende ventiler

Usiolerte rør og kanaler, varmt og kaldt

Feilkoblede motorer

Innreguleringsfeil

Feilvisende givere

Ødelagte aktuatorer

Blokkerte ventiler

Feilinnstilte tidsbrytere

…
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Liten vits i avanserte bygg som ikke kan bygges, drives eller vedlikeholdes. 

• FDV må være kriterium fra programmering og framover. 

• Krav til verifiserte ytelser i drift

• Toppsystem, daglig drift, brukergrensesnitt forståelig for aktuelle brukere

• Funksjonsbeskrivelse: hvordan skal automatikken faktisk reagere i ulike situasjoner

• Testprotokoller for innregulering og prøvedrift

• "Soft landing" / Life-time commissioning

• Driftdata ->  FM -> kjernevirksomhet

48

Finest på papiret? Noen mulige grep
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Takk for oppmerksomheten!
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Teknologi for et bedre samfunn
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