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Sammendrag:  

Problemer tilknyttet høye temperaturer i passivhus har vært i fokus de siste år. Denne veilederen har til 
formål å drøfte sannsynlig omfang av dette problemet, hvordan passivhus kan designes slik at veldig høye 
temperaturer ikke forekommer samt hvordan tiltak mot høye temperaturer kan forankres i foreskrifter, vei-
ledninger og standarder.  

Denne veilederen er delt i to: 

 Del I som omfatter oppsummering av status i dag fra kartlagte prosjekter samt beregninger og anbefa-
ling for boliger, skole og kontor. 

 Del II som inneholder en utdypning av litteraturstudiet samt anbefalinger for forskrifter, veiledninger 
og standarder.  

Konklusjonene er sammenfallende, dvs. at det er mulig å oppnå god termisk komfort i passivhus med:  

1. Begrensing av vindusareal; god, fortrinnsvis utvendig, solskjerming og reduserte varmelaster  

2. Tilrettelegge for fjerning av varmeoverskudd med ulike klimatiseringsløsninger avhengig av bygnings 
kategori. 

3. Demping av temperatursvingningene med termisk masse. 

Det gis forslag til skjerpede preaksepterte løsninger for å oppfylle termisk komfort i boliger og andre bygg. 
Alternativt må termisk komfort dokumenteres på romnivå. Det er viktig at disse forutsetningene er konsis-
tente med de som benyttes i energiberegningen. 

Det foreslås en rekke FOU temaer knyttet til å utvikle bedre kunnskap om hvordan praktisk oppnå bedre 
termisk komfort i boliger og andre bygg. Det er også behov for standardiserte klimadata for beregning av 
overtemperatur samt metode for beregning av dette. Energistandardene (NS 3031, 3700 og 3701) bør inklu-
dere krav til dokumentasjon av inneklima som er konsistent med dagslys og energiberegningene. 

 
Stikkord gruppe 1: Antall sider: 

Termisk inneklima, inneklima, temperatur, passivhus, termisk komfort 32 
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1. INNLEDNING 

Problemstillingen knyttet til overtemperatur i bygninger kan være aktuell ved oppføring av byg-
ninger på passivhusnivå. Det har vært benyttet som ankepunkt mot den planlagde revisjon av 
byggeforskrifter mht. å tilnærme disse passivhusnivå.  
 
Denne veilederen har til formål å belyse problemets omfang, hvilke tiltak som kan benyttes til å 
redusere/eliminere høye temperaturer og tiltakenes robusthet. Ytterligere foreslås det endringer i 
både forskrifter, veiledninger og standarder. 
 
Veilederen er delt i to deler, hvor del I er henvendt til de som arbeider med design og utførelse 
av bygg. Og del II er henvendt til de som ønsker mer dybdegående forståelse om termisk kom-
fort og temperaturer i passivhus, samt interessenter om hvordan regelverk bør justeres for å 
ivareta temperaturforhold i passivbygg.  
 
Rapportens Del I er strukturert slik: 

 Litt teori, erfaringer og anbefalinger – Hvor det trekkes på erfaringer fra passivhus og 
oppsummeres med anbefalinger til tiltak mot høye temperaturer. 

 CASE-studier – Hvor det presenteres tre tiltakspakker mht. å redusere høye temperaturer i 
passivhus, og deres effektivitet samt robusthet testes på en bolig, en skole og et kontor. 

 
Rapportens Del II er strukturert slik: 

 Litteraturstudie – Hvor forskningsresultater og erfaringer tilknyttet termisk komfort på 
generelt grunnlag, adaptive komfortkriterier, temperaturforhold i passivhus og design av 
passivhus mht. temperaturforhold presenteres. 

 Forslag til standarder og foreskrifter – Hvor det foreslås hvilke endringer er hensyns-
messig å innarbeide i gjeldende standarder og foreskrifter, samt hvilke områder er egnet 
til bruk av adaptive komfortkriterier. 

 Videre arbeider – Hvor det fremlegges anbefalinger til videre arbeider innenfor emnet.  
 
Det inneværende dokument er rapportens del II. 
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2. LITTERATURSTUDIE 

Klimatisering av bygninger er den største posten på energiregnskapet til de fleste bygninger. 
Siden formålet med klimatiseringen først og fremst er å oppnå klimatiske forhold som flest mu-
lig brukere er fornøyd med, er det i et energiperspektiv viktig hvordan akseptable termiske for-
hold defineres og hvordan disse oppnås uten å øke energibehovet, da gjerne ved hjelp av passive 
teknologier.  
 
I dette litteraturstudiet vil det bli gitt en kort introduksjon til termisk komfort og dagens standar-
der i forhold til termisk komfort. Det vil bli diskutert hvilke bygningskategorier som kan omfav-
nes av adaptiv termisk komfort. Videre vil erfaringer om temperaturforhold i passivhus og tiltak 
for å unngå overtemperaturer i passivhus vil bli vurdert. 
 
2.1 Termisk komfort 

Termisk komfort defineres som en tilstand hvor mennesket er tilfreds med de termiske omgivel-
sene og ikke ønsker at omgivelsene verken skal være kaldere eller varmere. Disse komforttil-
standene kan imidlertid være sterkt individuelle og det er dermed ikke mulig å tilfredsstille alle 
på samme tid, men målet er å tilfredsstille flest mulig. Per dags dato finnes det to hovedretninger 
for vitenskapen om termisk komfort (Nicol and Parsons, 2002, Djongyang et al., 2010). Den ene 
retningen baserer seg på teorier om fysiologi og varmebalansen mellom mennesket og dets om-
givelser og den andre retningen bygger på teorier om at mennesker er tilpasningsdyktige i for-
hold til de termiske omgivelsene de befinner seg i, samt at forventningene til de termiske forhol-
dene kan ha betydning for den termiske opplevelsen. 
 
2.1.1 Termisk komfort basert på varmebalansen 

P. O. Fanger har vært en av frontfigurene for varmebalanse retningen, og arbeidet hans har dan-
net grunnlag for dagens mest brukte standarder i forhold til termisk komfort, ASHRAE 55 
(Standard ASHREA, 2004) og ISO 7730 (EN ISO, 2005) som ble internasjonal standard i 1984 
og europeisk standard i 1994. Både ISO 7730 (2005) og ASHRAE 55 (2004) inneholder PMV- 
og PPD modellene som henholdsvis beskriver antatt gjennomsnittlig tilfredshet og antatt prosent 
som er misfornøyd med det termiske inneklimaet. Modellen benyttes til å designe og evaluere 
innendørs termiskkomfort i bygninger og den avhenger av fire inneklimaparametre; lufttempera-
tur, middelstråletemperatur, lufthastighet og luftfuktighet samt to brukerrelaterte faktorer; aktivi-
tetsnivå og bekledning (Fanger, 2006). Fanger (Fanger, 1970) stilte opp likningene for PMV- og 
PPD-indeksene ut i fra en stasjonær varmetransport modell kalibrert ved hjelp av statistisk utle-
dede parameter fra eksperimenter utført i kontrollerte klimarom av mennesker med standardisert 
bekledning som utførte standardiserte aktiviteter mens de var utsatt for ulike termiske forhold. 
Formålet med varmebalansen og menneskets termoreguleringssystem er å opprettholde en noen-
lunde konstant temperatur internt i legemet. Det er nødvendig at varmebalansen er tilfredsstilt 
for å oppnå følelsen av termisk nøytralitet, men det er ikke en tilstrekkelig betingelse. Det er i 
tillegg en betingelse at hudtemperaturen og svettereaksjonen ved det gjeldende stoffskiftet har 
verdier som føles nøytrale. (Fanger, 2006) 
  
Siden publiseringen av PMV-modellen for over 40 år siden har det blitt gjennomført mange 
undersøkelser for å teste eller validere den for mennesker i hverdagslivet (Humphreys and 
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Fergus Nicol, 2002). Noen studier viser til resultater som støtter PMV-modellen mens andre 
studier viser til resultater som er i uoverensstemmelse med PMV-modellen (Oseland, 1994, 
Oseland, 1995, Humphreys and Fergus Nicol, 2002, Becker and Paciuk, 2009, Barlow and Fiala, 
2007). Brager og de Dear (1998) bemerker at en stor begrensning ved bruk av varmebalansemo-
dellene, spesielt ved design av bygninger, er at et aktivitetsnivå og bekledningsisolans må antas, 
og at dette kan være en av årsakene til at studier viser uoverensstemmelser med PMV-modellen.  
Annen kritikk mot varmebalansemetoden er at virkelig forhold i bygninger ofte er dynamiske 
med tanke på termiske forhold og brukernes aktivitetsnivå, mens PMV modellen baserer seg på 
stasjonære forhold (Brager and de Dear, 1998). I tillegg kan ikke-termiske faktorer som forvent-
ninger, demografi, bygningstype og samspill med øvrig inneklima ha innflytelse på opplevelsen 
av termiske forhold. 
 
2.1.2 Adaptiv termisk komfort 

I løpet av de siste tiårene har det blitt gjennomført flere feltstudier for å kartlegge termisk kom-
fort og dette har dannet grunnlaget for ulike formuleringer av adaptiv termisk komfort (de Dear 
and Brager, 2001, Nicol and Humphreys, 2010, McCartney and Fergus Nicol, 2002).  Den 
grunnleggende adaptive likningen er gitt ved (Ferrari and Zanotto, 2012): 

Formel I 

∙ ,  

Hvor: 
 Operativ komforttemperatur 

 Gradienten til funksjonen 

,  Utendørs referansetemperatur 

	 y-avskjærningspunkt 
 
Konstantene a og b er statistisk avledet fra analyse av feltdata. Utendørs referansetemperatur 
refererer til tidligere temperaturforhold som for eksempel kan være en måned eller en uke forut i 
tid. Denne referanseperioden kan variere mellom ulike modeller for adaptiv termisk komfort.  I 
henhold til (Ferrari and Zanotto, 2012) er den statistiske karakteren av den adaptive termiskkom-
fort teorien en stor svakhet siden det egentlig antyder at metoden kun er helt pålitelig ved gren-
sebetingelser liknende de originale studiene. I tillegg bemerkes det i (Ferrari and Zanotto, 2012) 
at den adaptive metoden kun fokuserer på temperaturforhold og undervurderer dermed kanskje 
effekten av andre inneklimaparametre som for eksempel lufthastighet og relativ fuktighet. 
 
Adaptiv termisk komfort ble første gang introdusert som standard i 2004 gjennom ASHRAE 55 
(Bjarne W, 2007). Den adaptive modellen i ASHRAE belager seg på studier av de Dear og Bra-
ger hvor den adaptive algoritmen baserer seg på analyse av over 21 000 datapunkter fra verdens-
omspennende feltstudier (Brager and de Dear, 1998, de Dear and Brager, 2001, de Dear and 
Brager, 2002). Utendørs referansetemperatur for den adaptive modellen i ASHRAE 55 er må-
nedlig gjennomsnittlig utendørstemperatur. I ASHRAE 55 skilles det mellom naturlig ventilerte 
bygninger og bygninger med air-condition siden studier av Brager og de Dear (Brager and de 
Dear, 1998, de Dear and Brager, 2002) viser at det kan være forskjell på tilbakemeldinger om 
termisk komfort mellom bygninger med disse strategiene. I disse studiene rapporteres det at 
resultatene fra bygninger med air-condition passer for det meste godt overens med resultater fra 
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PMV-modellen, mens brukere av naturlig ventilerte bygninger har større toleranse for variasjo-
ner i innendørs termiske forhold hvis de kan ha kontroll over forholdene. 
 
Tredje versjon av ISO 7730 (EN ISO, 2005) har tilføyd et kapittel med informasjon om adapsjon 
som sier at videre rammer for termiske forhold i bygget enn de som beregnes ut i fra PMV-
modellen, kan benyttes for bygninger som er brukerkontrollerte, naturlig ventilerte eller byg-
ninger i varme klimaregioner eller i løpet av varme perioder. 
 
Den europeiske standarden EN 15251 bygger i stor grad på parametere og kriterier fra eksiste-
rende standarder og veiledere (Bjarne W, 2007), men gruppen som jobbet med standarden var 
også opptatt av at den nyeste kunnskapen, spesielt i forhold til den adaptive termiskkomfort 
teorien skulle implementeres i standarden (Nicol and Humphreys, 2010). Den adaptive modellen 
i EN 15251 baserer seg på data fra EU prosjektet SCAT hvor målinger og spørreundersøkelser 
ble gjennomført i 26 europeiske kontorbygg i Frankrike, Hellas, Portugal, Sverige og Storbritan-
nia (Nicol and Humphreys, 2010). Utendørs referansetemperatur er en løpende middelverdi av et 
tidsintervall på 7 døgn. I EN 15251 skilles det mellom bygninger med mekanisk kjøling og uten 
mekanisk kjøling og den adaptive metoden er myntet på bygninger uten mekanisk kjøling.  
 
Nøytrale temperaturer beregnet etter ASHRAE 55 og EN 15251 gir ulike resultat siden 
algoritmene er utledet på bakgrunn av ulikt datasett og med ulike referanseperioder for utendørs 
temperatur. Som nevnt belager standardene seg også på ulike klassifiseringer av bygninger hvor   
ASHRAE 55 er ment for naturlig ventilerte bygninger og EN 15251 er ment for bygninger uten 
mekanisk kjøling. Felles for de to standardene er imidlertid at de er begrenset til bruk i varme 
perioder med temperaturer på henholdsvis 10-32 °C og 10-30 °C. 
 

  
Figur 2-1: Akseptable temperaturintervaller etter adaptiv termisk komfort ASHRAE 55-2004 og EN 15251. 

 
På internasjonal basis har den adaptive metoden for termisk komfort fått mer aksept ettersom det 
har blitt dokumentert at termisk fornemmelse i virkelige bygninger med naturlig ventilasjon eller 
uten kjøling gjerne korresponderer bedre med denne forståelsen av termisk komfort ved varme 
perioder enn med varmebalanseretningen. Selv P. O. Fanger måtte på grunn av kritikken mot 
PMV modellen erkjenne at forventning til innetemperaturer spiller en viktig rolle i forhold til 
termisk fornemmelse, og på grunn av denne erkjennelsen utviklet han i samarbeid med Jørn 
Toftum den utvidede ePMV-modellen (Fanger & Toftum, 2002).  
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Den utvidede ePMV-modellen inneholder en forventningsfaktor e som har en tallverdi i interval-
let 0-1 som tilsvarer lav til høy forventning til det termiske inneklimaet.  Fanger og Toftum 
mener at ePMV-modellen kombinerer det beste fra PMV-modellen og adaptive modellen ved at 
den anerkjenner at forventning til innetemperaturer spiller en viktig rolle i forhold til termisk 
fornemmelse, samtidig som modellen fortsatt baserer seg på et menneskes varmebalanse. Den 
utvidede ePMV-modellen ble testet på et datasett med mer enn 3200 observasjoner fra feltunder-
søkelser fra naturlig ventilerte bygninger i varme klima, og resultatene viste en god overenss-
temmelse mellom observert termisk fornemmelse og forventet termisk fornemmelse ut i fra 
ePMV-modellen (Fanger & Toftum, 2002). 
 
I EN 15251 understrekes det at temperaturgrensene gitt for adaptiv termisk komfort baseres på 
komfortstudier i kontorbygg og at det ikke er tatt hensyn til produktivitet. Studier har vist at 
produktiviteten er direkte påvirket av det aktuelle inneklimaet og at både høye og lave lufttempe-
raturer kan redusere produktiviteten. Mer spesifikt er det rapportert at produktiviteten faller med 
ca. 1 % for hver grad avvikelse fra 21,75 °C (Seppänen et al., 2006, Hanssen, 1997). Andre 
studier har imidlertid funnet at prestasjonsevne økes og sykefraværet reduseres når muligheten 
for individuell regulering av inneklimaet foreligger (Wargocki et al., 2006) (Roelofsen, 2002), 
noe som dermed kan være støttende for bruken av adaptiv termisk komfort som også bygger på 
dette premisset. Det bør imidlertid gjennomføres omfattende forskning som evaluerer termisk 
komfort i henhold til adaptiv termisk komfort samtidig som produktiviteten evalueres for å dra 
noen endelige slutninger om denne sammenhengen.  
 
Som nevnt tidligere er implementeringen av den adaptive fremgangsmåten i termisk komfort 
standarder ofte begrenset til evaluering av sommerforhold i naturlig ventilerte bygninger eller 
bygninger uten mekanisk kjøling. Senere studier har imidlertid rapportert at adapsjon også kan 
gjøre seg gjeldene i bygninger med hybride systemer (Pfafferott et al., 2007) eller selv i klimati-
serte bygninger hvor brukerne har en opplevelse av adaptiv mulighet kan adapsjon 
forekomme(Ferrari and Zanotto, 2012). Dette kan tyde på at det kan være mulig å utvide ram-
mene for bruk av adaptiv komfort standarder, men her trengs det også fremdeles mer forskning. 
 
2.1.3 Termisk komfort standarder og energiforbruk 

I de fleste inneklimaer vil det etterstrebes å oppnå temperaturer som fører til termisk komfort 
(Fanger, 2006). Standarder som angir anbefalte temperaturintervaller for termisk komfort kan 
derfor ha en stor betydning i forhold til energibruket til bygget (Nicol and Humphreys, 2009). I 
EPBD-recast (EU, 2010) er det høye ambisjoner om energieffektivisering i bygningssektoren og 
det er satt mål om at alle nybygg skal være nesten null-energibygninger i løpet av 2020 (artikkel 
9) i tillegg til at det settes krav til kraftig energieffektivisering ved rehabilitering av eksisterende 
bygg (artikkel 7). Det underbygges imidlertid at energieffektivisering ikke skal gå ut over in-
neklimaet (artikkel 4).  
 
Med tanke på energiperspektivet i EPBD kan det være en fordel at bygninger designes etter en 
termisk komfort standard som ikke favoriserer bygninger med mekanisk kjøling og luftbehand-
lingsanlegg (Nicol and Humphreys, 2010) siden disse byggene naturlig nok har et høyere ener-
gibruk enn bygg med passive strategier. Dette betyr ikke at termisk komfort skal nedgraderes, 
men det betyr at bygg kan designes slik at det leggers opp til at brukerne av byggene kan tilpasse 
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omgivelsene sine, og tilpasse seg sine omgivelser. Dermed kan brukerne fremdeles oppleve 
termisk komfort selv om den operative temperaturen kanskje ikke er 22 ˚C til alle tider. Det bør 
imidlertid være mulig å oppnå 22 °C størstedelen av året uten at det medfører økt energibruk. 
Dersom vi opererer med og bygger passivhusmodeller som har et høyt antall timer over 22 °C 
over året er det stor sannsynlighet for at brukerne vil bli misfornøyde og gjøre tiltak. Alle tiltak 
vil medføre betydelig økning i energibruk i forhold til det som opprinnelig ble beregnet. Dette 
kan eksempelvis være fordi det luftes mer, solskjerming brukes mer eller at kjøling etterinstalle-
res. Det er derfor helt avgjørende å etablere standarder for termisk komfort og energibruk som er 
konsistente. Dette er et krav i EN 15251, artikkel 6 og 7. For Norge sitt vedkommende bør dette 
derfor implementeres i grunnlaget for NS 3031. Følgende figur fra (Holth et al 2011)  viser 
varigheten på temperaturen i filene som ligger til grunn for den Norske passivhusstandarden, 
hvor termisk komfort er langt utenfor akseptable grenser i lange perioder for flere bygningskate-
gorier. 
 

 
Figur 2-2: Varighetskurver for operativ temperatur i driftstiden i de filer som ligger til grunn for den norske 

passivhusstandarden.  

 
EU kommisjonen ga CEN mandat til å utvikle et stort antall standarder som støtter opp om im-
plementering av EPBD. Formålet med mandatet til CEN var å sikre en effektiv implementering 
av EPBD og spesielt hjelpe land med begrenset erfaring innenfor energimessig ytelse i bygg til å 
vedta klare og konsise standarder. Et viktig poeng er at bygningsdirektivet krever evaluering av 
inneklima. Det skal ikke være mulig å oppfylle kravene for energimessig ytelse ved å redusere 
innendørs komfort. En viktig CEN-EPBD standard i denne forbindelse er derfor standarden for 
klassifisering av inneklima EN 15251. EN 15251 beskriver inneklimaparametre for dimensjone-
ring og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftens kvalitet, termisk miljø, belys-
ning og akustikk. Som nevnt tidligere har denne standarden implementert adaptiv termisk kom-
fort, som gjør at den også omfavner bygninger uten mekanisk kjøling og gjør det mulig for disse 
bygningene å dokumentere tilfredsstillende termisk komfort ved varme perioder.  
 
Det skal imidlertid nevnes at PMV/PPD-modellen i både ISO 7730, ASHRAE 55 og EN 15251 
opererer med akseptable temperaturintervaller på opptil 6 ˚C mellom nedre temperaturgrense for 
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vinteren og øvre temperaturgrense om sommeren. Dersom hele dette temperaturintervallet be-
nyttes til å regulere varme, kjøling og ventilasjon kan det bidra til signifikant energisparing, 
sammenlignet med et bygg med smalere intervall. Det er imidlertid særlig brukernes forventning 
til termisk inneklima i bygninger med mekanisk kjøling som fører til regulering etter strenge 
faste settpunkt (Fountain et al., 1996). 
 
2.1.4 Hvilke bygningskategorier kan omfattes av adaptiv termisk komfort standard? 

TEK10 § 13-4 Termisk inneklima sier: Termisk inneklima i rom for varig opphold skal tilrette-
legges ut fra hensyn til helse og tilfredsstillende komfort ved forutsatt bruk. Det kreves imidlertid 
ingen dokumentasjon av inneklima. I veiledning til TEK10 § 13-4 er det oppgitt anbefalte verdi-
er for operativ temperatur for ulike aktivitetsnivå. Disse anbefalte verdiene korresponderer med 
verdier utledet av varmebalansemetoden. I veiledning til TEK10 § 13-4 nevnes det imidlertid at i 
boliger uten installert kjøling, bør det aksepteres høyere temperaturer enn de anbefalte interval-
lene i korte perioder siden brukerne har store muligheter for adferdstilpasning, uten at dette 
presiseres nærmere. I de foregående avsnitt illustreres det imidlertid at adferdstilpassning også 
kan forekomme i andre bygningskategorier enn boliger, f.eks. kontorbygg, hvis det legges til 
rette for dette. 
 
I denne sammenheng er hensynsmessig å drøfte hvilke bygningskategorier som kan omfattes av 
den adaptive modellen i EN 15251. Når det diskuteres hvilke bygningskategorier den adaptive 
formen for termisk komfort er passende for, er det viktig å ha i mente hva som er grunnlaget for 
den adaptive retningen; dvs. brukernes forventning til det termiske inneklimaet samt brukerens 
mulighet til å tilpasse seg omgivelsene, f.eks. ved endring i aktivitetsnivå, endring av bekled-
ningsisolans eller påvirkning av omgivelsene. I tillegg er den adaptive algoritmen i EN 15251 
begrenset til å omfatte bygninger uten mekanisk kjøling hvor brukerne har stillesittende aktivi-
tetsnivå mellom 1,0-1,3 met.  
 
I TEK10 er bygninger inndelt i 13 bygningskategorier, og det er hensynsmessig å vurdere gyl-
digheten av den adaptive algoritmen for disse. Det er allerede stor enighet om at brukere av 
boliger har stor grad av tilpasningsmuligheter noe som vil si at både småhus og boligblokker 
gjerne kan omfattes av den adaptive modellen, dette er også allerede implementert i veiledning 
til TEK10 til en viss grad.  
 
Den adaptive algoritmen i EN 15251 er basert på studier av kontorbygninger og det er da klart at 
kontorbygninger bør kunne omfattes av den adaptive modellen så lenge brukerne har visse mu-
ligheter for å tilpasse seg de termiske forholdene. Den adaptive modellen bør i tillegg kunne 
anvendes på bygningskategorier med liknende karakteristikk som kontorbygg, dvs. skolebygg, 
universitet/ høgskole og antakeligvis også noen arealer av en barnehage. Et viktig hensyn her er 
at i åpne kontorlandskap, fellesrom og klasserom kan den enkelte bruker ikke tilpasse klimaet 
akkurat slik han/hun vil ha det. Dette vil begrense anvendbarheten av den adaptive modellen for 
slike områder. For noen bygningskategorier begrenser betingelsene på maksimalt aktivitetsnivå 
bruk av den adaptive modellen, dette kan f.eks. gjelde for lett industri og idrettsbygg. Når det 
gjelder kultur- og forretningsbygg har hver bruker som regel små muligheter for individuell 
termisk tilpasning og i tillegg kan det på grunn av verneverdighet være viktig med stabile klima-
tiske forhold i kulturbygg og klimaanlegg kan dermed være nødvendig for bygg i denne katego-
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rien. Stabile klimatiske forhold er også viktig på sykehus og sykehjem og det kan også her være 
nødvendig med klimaanlegg for disse bygningskategoriene og dette begrenser bruken av den 
adaptive modellen. En oppsummering av disse vurderinger fremgår av Tabell 2-1. 
 

Bygningskategori Passende for adaptiv termisk komfort 
Småhus Ja 
Boligblokk Ja 
Barnehage Jaa

Kontorbygg Jaa 
Skolebygg Jaa 
Universitet / Høgskole Jaa 
Sykehus Nei 
Sykehjem Nei 
Hotell Jab 
Idrettsbygning Ja/Nei 
Forretningsbygning Nei 
Kulturbygning Nei 
Lett industri/ verksted Nei 

   a Passende for cellekontor og små grupperom, ikke passende for åpen planløsning  
                       og forelesningssaler/klasserom.  

     b Passende for hotellrom med vinduer som kan åpnes, ikke passende i fellesarealer. 

Tabell 2-1 Bygningskategorier i TEK, og anvendbarhet av de adaptive kriterier for termiske komfort.  
  

2.1.5 Diskusjon 

En svakhet ved bygningsreglementet i Norge er at det ikke kreves dokumentasjon av inneklima 
som er konsistent med energidokumentasjonen. I en norsk kontekst kan det virke som om det er 
mye skepsis til den adaptive termiskkomfort metoden og at noen har en oppfatning av at adaptiv 
komfort er en nedgradering av termisk komfort som fører til dårligere termiske forhold. Dette er 
imidlertid ikke hensikten med adaptiv termisk komfort. Formålet er at definere en metode som 
passer bedre overens med virkelige forhold og hvordan mennesker opplever de virkelige termis-
ke forholdene. Det er nettopp derfor utledningen av adaptive algoritmer belager seg på feltdata. 
Det virker logisk med en metode som refererer til uteklimaet over de siste dagene siden det 
gjerne er disse forholdene som er avgjørende for brukernes forventninger til inneklima den gjel-
dende dagen og det er også disse forholdene som legges til grunn for blant annet klesvalget en 
tidlig morgen. Det er imidlertid også avgjørende at det er konsistens mellom forutsetninger for å 
oppnå godt inneklima og lav energibruk. Det bør derfor utvikles metodikk som sikrer dette. 
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2.2 Erfaringer om overtemperaturer og termiske forhold i passivhus 

Passivhus er godt isolert fra utendørs klima og enhver varmebelastning vil være vanskelig å 
nøytralisere dersom det ikke er store temperaturgradienter mellom innetemperatur og utetempe-
ratur. I passivhus kan derfor til og med små varmebelastninger føre til økt innendørs temperatur 
som kan påvirke den termiske komforten betraktelig (Mlakar and Strancar, 2011). I det følgende 
gjennomgås erfaringer om temperaturforhold fra passivhusbygg i Norden og Sentral-Europa. Det 
har vært begrenset dokumentasjon å oppdrive fra Norge samt for andre bygningskategorier enn 
boliger, men erfaringene som har vært tilgjengelig gir en illustrasjon av problematikken og indi-
kerer også hvilke løsninger som kan være aktuelle for å unngå problemene. 
 
I en doktoravhandling fra Lund Universitet i Sverige har Ulla Janson fulgt fire passivhusprosjek-
ter fra design til evaluering (Janson, 2010). I denne avhandlingen er det blant annet rapportert 
om temperaturforholdene i flere boliger. Boligprosjektene var lokalisert i Värnamo, Frillesås, 
Lidköping og Alingsås. I Vänermo sør i Sverige ble 40 leieleiligheter i passivhusstandard fer-
digstilt i juni 2006. Målinger fra Värnamo viste at gjennomsnittlige temperaturer i 8 av leilighe-
tene varierte mellom 20,6-26,5 ˚C i perioden 2.februar 2007 til 18.januar 2008. Selv i perioder 
om sommeren med høye gjennomsnittlige utendørs temperaturer ble det ikke målt innendørs 
temperaturer over 29 ˚C, Janson mener dette kan skyldes godt gjennomtenkt solskjerming. 
 

 

Figur 2-3 Foto av passivhusleiligheter i Vänamo samt temperaturmålinger av utendørstemperatur og innen-
dørs temperatur fra 8 leiligheter (Janson, 2010). 

 
I Frillesås sørvest i Sverige ble 12 leiligheter ferdigstilt som passivhus i desember 2006. Tempe-
raturmålinger ble gjennomført i perioden 1. februar 2007-1. februar 2008. Høyeste målte innen-
dørs lufttemperatur i denne perioden var 28,4 °C og gjennomsnittlig lufttemperatur i perioden 
mai-september varierte innenfor intervallet ca. 22-26 °C. I kvalitative intervjuer nevnte noen 
beboere at de hadde problemer med høye innendørs temperaturer. Operativ temperatur ble målt i 
en testleilighet og resultatene viste at operativ temperatur kunne være noe høyere enn målte 
lufttemperaturer bl.a. grunnet høy solinnstråling. Janson påpeker at det er viktig å ta høyde for 
operativ temperatur når inneklima spesifiseres av klienten, siden differansen i operativ tempera-
tur og lufttemperaturer kan forklare at brukerne opplever overtemperaturer selv om lufttempera-
turen ikke er særlig høy (Janson, 2010).  
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Figur 2-4 Foto av Leiligheter i Frillesås samt målinger av innendørs lufttemperaturer i 12 leiligheter og 
utendørs temperaturer (Janson, 2010). 

 
I Lidköping	sørvest	 i	Sverige	ble	en	enebolig	av	passivhusstandard	 ferdigstilt	april	2007.	
Allerede	tidlig	på	sommeren	opplevde	beboerne	høye	temperaturer	i	oppholdsrommet	i	2.	
etg.	Situasjonen	ble	verre	i	løpet	av	sommeren.	Temperaturforholdene	i	oppholdsrommet	
ble	målt	 i	 løpet	av	sommeren	2008.	 I	oppholdsrommet	var	det	 ingen	vinduer	som	kunne	
åpnes	siden	vindusrammene	var	laget	smalest	mulig	mhp.	å	sikre	utsikt.	Dessuten	var	det	
ingen	solskjerming	på	østvendte	vinduer	og	kun	statiske	overheng	på	sørvendte	vinduer.	
Janson	påpeker	at	med	godt	planlagt	solskjerming	kunne	de	høye	temperaturene	sannsyn‐
ligvis	vært	unngått.	Evalueringen	viser	også	at	det	er	viktig	med	vinduer	 som	kan	åpnes	
slik	at	det	kan	luftes	ordentlig	ut,	dette	var	også	et	sterkt	ønske	fra	brukerne.	
	

 

Figur 2-5 Foto av Enebolig i Lidköping samt målinger av temperatur i oppholdsrom i 2. etg. og utendørs. 
(Janson, 2010). 

 
I	Alingsås	på	vestkysten	av	Sverige	ble	en	boligblokk	fra	1970	med	18	leiligheter	renovert	
til	passivhusstandard	som	et	prøveprosjekt,	 renovasjonen	startet	 i	april	2007.	 Innendørs	
temperatur	 etter	 renovasjonen	 ble	målt	 i	 6	 leiligheter	 i	 perioden	 1.	 april	 2009	 ‐	 1.	 april	
2010.	Beboerne	 i	 leilighet	1	og	4	var	 fornøyd	med	 temperaturforholdene	om	sommeren,	
mens	 beboerne	 i	 leilighet	 3	 og	 6	 rapporterte	 om	 høye	 temperaturer	 og	 diskomfort,	 noe	
som	ble	 underbygd	 av	målinger.	 Leilighet	 6	 hadde	 ingen	 solskjerming,	mens	 innvendige	
persienner	var	 installert	 i	 leilighet	3	 (Janson,	2010).	Med	effektiv	 solskjerming	kunne	de	
høye	temperaturer	vært	redusert	og	muligens	også	unngått.			



Erichsen & Horgen A/S  

 

 

     Side 13 / 32         

 

 

Figur 2-6 Foto av renovert leilighetsblokk i Alingsås til passivhusstandard samt målte romtemperaturer for 6 
leiligheter (Janson, 2010). 

 
Utenfor Vejle i Danmark ble det i 2008 bygd 10 ulike hus av passivhusstandard som er fulgt 
nøye opp av Universitetet i Aalborg ved hjelp av målinger og kvalitative spørreundersøkelser 
(Larsen and Brunsgaard, 2010, Brunsgaard et al., 2011). Målinger fra det første året disse husene 
var bebodd viste at det i noen av husene kunne oppstå overtemperaturer store deler av dagen om 
sommeren (Larsen and Brunsgaard, 2010). Husene var ikke planlagt med noen form for passiv 
kjøling bortsett fra at noen av husene er utstyrt med solskjerming. Det konkluderes med at der-
som alle husene hadde hatt god solskjerming samt at husene hadde vært planlagt for nattventila-
sjon kunne overtemperaturene vært unngått (Larsen and Brunsgaard, 2010). Det påpekes også at 
dersom enkle inneklimaberegninger hadde vært gjennomført for disse boligene i designfasen, 
ville overtemperaturproblemet vært oppdaget og boligene kunne vært designet slik at disse prob-
lemene var unngått (Larsen, 2011). Larsen understreker at i en dansk kontekst er det viktigere 
med utvendig solskjerming enn det er ved sørligere breddegrader, siden solen står lavere på 
himmelen i Danmark enn f.eks. sør i Tyskland (Larsen, 2011). Dette vil også være gjeldende i 
Norge og dette er et viktig funn siden erfaringer fra Tyskland, som allerede har lang fartstid 
innenfor design og utføring av passivhus, er ofte utgangspunktet for arbeider med passivhus i 
Norge.    

 

Figur 2-7 Foto av et av passivhusene i veile hvor det har vært problemer med overtemperaturer samt må-
linger av inne og utetemperaturer fra juli 2009 og juli 2010 (Larsen, 2011). 
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I et annet dansk prosjekt, “Bolig for livet”, omhandles et energiproduserende passivhus hvor 
målinger av det termiske inneklima er foretatt (Larsen, 2011). I dette prosjektet er det installert 
utvendig solskjerming som styres automatisk av og på etter solbelastningen. Det er imidlertid 
mulig for beboerne å overstyre den automatiske styringen, hvis de skulle ønske det. I tillegg til 
dette brukes naturlig ventilasjon om sommeren, hybrid ventilasjon i vår- og høstperioder og 
mekanisk ventilasjon om vinteren til å ventilere boligen. Styringen av ventilasjonen skjer auto-
matisk slik at naturlig ventilasjon brukes i så stor grad det er mulig. Larsen påpeker at det er 
viktig at den naturlige ventilasjonen oppbygges slik at boligen også kan ventileres når beboerne 
ikke er hjemme, dvs. med tyverisikrede åpninger. Målinger i boligen viser at det er høye tempe-
raturer store deler av sommeren, som skyldes hovedsakelig at brukernes overstyrte solskjerming 
og den naturlige ventilasjonen. Begrunnelsen for å overstyre solskjermingen var ifølge brukeren 
”for å nyte utsikten” og hovedgrunnen for overstyring av den naturlige ventilasjon var problemer 
med støy på natten, når overlysvinduene automatisk ble åpnet.  Larsen konkluderer likeledes at 
en mer ensartet plassering av vindusarealene på hver fasade vil redusere overtemperaturene og 
forbedre dagslysnivået i boligen. 
 
I (Mlakar and Strancar, 2011) har forfatterne evaluert problematikken rundt overtemperaturer i 
passivhusboliger ved å undersøke et passivhus i Slovenia ved hjelp av målinger og simuleringer. 
Målingene viste at ved bruk av solskjerming og nattventilasjon klarte brukerne av boligen å 
oppnå komfortable temperaturforhold. Det var god overensstemmelse mellom målte og simuler-
te resultater. Simuleringsmodellen ble derfor deretter benyttet for å forutsi hvordan forholdene 
ville vært dersom øst-t og vestvendt fasade ikke var utstyrt med solskjerming eller om nattventi-
lasjon ikke ble benyttet. Simuleringsresultatene viste at innendørstemperatur kunne øke med 
opptil 15 °C dersom solskjerming ikke ble benyttet mot øst og vest og at temperaturen ville bli 
enda høyere dersom nattventilasjon ikke ble benyttet.   
 

 

Figur 2-8 Målte og simulerte temperaturforhold og målt ventilasjonstid i passivhuset i Limbus, Slovenia 
(Mlakar and Strancar, 2011). 
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Figur 2-9 Foto av passivhuset i Limbus, Slovenia (Mlakar and Strancar, 2011). 

 
I et av de første kontorbyggene som ble rehabilitert til passivhusstandard i Tyskland ble det 
gjennomført målinger av lufttemperaturer over en to års periode, 2005-2006, resultatene er gjen-
gitt i (Eicker, 2010). Siden deler av bygget var verneverdig førte dette til noen restriksjoner i 
forhold til forandring av fasaden, noe som vanskeliggjorde implementering av naturlig ventila-
sjon i fasaden. Et ventilasjonsanlegg med lavt trykkfall ble dimensjonert til å sørge for et luft-
skifte på ca. 2 ACH som kunne benyttes til nattventilasjon. PCM ble integrert i tak og vegger i 
andre etasje for å øke den termiske lagringskapasiteten. I løpet av den moderate sommeren 2005 
var det termiske inneklimaet tilfredsstillende, med kun 4,2 % av brukstiden med temperaturer 
over 26 ˚C. Sommeren 2006 var imidlertid varmere og da var det temperaturer over 26 ˚C 10,6 
% av brukstiden, og overtemperaturene forekom spesielt i østvendte rom. Luftskiftet om natten 
på 2 ACH var for lavt til å utlade PCM materialet og det ble dermed ikke effektivt ved varme 
perioder over flere dager. Dette anses som en av hovedgrunnene til de mange timer med høye 
temperaturer. Disse resultatene illustrerer at det er nødvendig med høye luftskiftningstall om 
natten for at termisk masse skal kunne bidra i løpet av dagen, i tillegg er det ved bruk av PCM 
viktig å ha optimale smeltetemperaturer. Det anbefales at smeltetemperaturen på PCM er noen 
grader under øvre grense temperaturen ønskes holdt under, det er imidlertid viktig at smeltetem-
peraturene ikke blir for lave siden det da kan bli vanskelig å utlade PCM materialet (Eicker, 
2010).    
 

 

Figur 2-10 Foto av rehabilitert passivhuskontor i Tuebingen, Tyskland, samt arbeidstimer (8-18) i 2006 hvor 
innendørs lufttemperatur overskrider gitte temperaturer (Eicker, 2010). 
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Selv om flere studier rapporterer om overtemperaturer i passivhus er det viktig at situasjonen 
ikke svartmales, det er nemlig mange studier som også viser til tilfredsstillende inneklima i pas-
sivhus. Mange positive erfaringer er blant annet rapportert gjennom det europeiske prosjektet 
“Cost efficient PassiveHouses as European Standards”, CEPHEUS. Formålet med CEPHEUS 
var å introdusere passivhus til et bredt marked i Europa og både tekniske og brukerrelaterte 
forhold rundt passivhusboliger ble evaluert i prosjektet. 
 
 I 2001 ble det oppført 20 rekkehusleiligheter av passivhusstandard i Lindås utenfor Gøteborg i 
Sverige som en del av CEPHEUS prosjektet. Det er gjennomført flere studier på disse husene. I 
(Sikander et al., 2011) er det blant annet rapportert om oppfølgingsmålinger av Lindås i perioden 
2001-2003 samt en sammenfatning av kvalitative intervjuer med brukerne av boligene. Under-
søkelsen viser gode brukererfaringer. 
 
I (Schnieders and Hermelink, 2006) er det gjengitt resultater av temperaturmålinger fra perioden 
mai-august for over 50 passivhusboliger i Tyskland og Østerrike som inngikk i CEPHEUS pro-
sjektet. Resultatene viser at det er mulig å holde temperaturforholdene innenfor komfortable 
nivåer. En mer dyptgående evaluering av disse resultatene viste at det var spesielt viktig med 
god ventileringsatferd for å oppnå de tilfredsstillende temperaturforholdene i tillegg til at det ble 
sett at bruk av solskjerming var viktig. I en stor andel av husene hvor det ble gjennomført tempe-
raturmålinger ble det også gjennomført en kvalitativ spørreundersøkelse. Resultatene fra denne 
spørreundersøkelse støttet opp om resultatene fra temperaturmålingene ved at 88 % av de spurte 
var tilfreds eller meget tilfreds med inneklimaet om sommeren (Schnieders and Hermelink, 
2006).  
 

 

Figur 2-11: Foto av passivhusleilighetene i Kassel og Hannover, samt gjennomsnittlig innendørs temperatur i 
perioden mai-august og 95 % fraktil (Schnieders and Hermelink, 2006). 

 
Teknisk Ukeblad har rapportert om overtemperaturer store deler av sommerhalvåret i nye lav-
energihus oppført i Lommedalen i Bærum (Tunmo, 2010). Årsaken til de høye temperaturene er 
ikke avklart, men mulige årsaker i dette tilfellet kan være et ventilasjonsanlegg som leverer 
tilluft med høy temperatur om sommeren, høye internlaster og høyt soltilskudd gjennom 
glasspartier (Tunmo, 2011). Disse antatte årsakene underbygger viktigheten av å installere effek-
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tiv solskjerming, begrense interne varmelaster samt at det er viktig med god design av tekniske 
anlegg slik at bl.a. temperaturløft i ventilasjonsanlegget på sommerstid unngås. I svenske og 
danske studier påpekes det at det bør være mulighet for en by-pass av varmeveksling i perioder 
av året når det ikke er varmebehov for å unngå unødvendig høy temperatur på ventilasjonstilluf-
ten (Janson, 2010, Sikander et al., 2011, Larsen, 2011). 
 
Resultatene i de overstående avsnittene viser at det er særs nødvendig med effektiv solskjerming 
og nattventilasjon i passivhusbygg for å oppnå tilfredsstillende termiske forhold om sommeren. 
Dersom solskjerming og lufteluker ikke er automatisert, krever dette en aktiv bruker. Det kan 
derfor være nødvendig med spesiell opplæring av brukerne av passivhusbygninger i forhold til 
hva de kan gjøre for å forhindre overtemperaturer. I tillegg er det selvfølgelig viktig med god 
design for å legge til rette for komfortable temperaturforhold. 
 
Det er imidlertid ikke kun overtemperaturer som har vært erfaringsbaserte problemer fra passiv-
hus. I Danmark har erfaringer vist at det også kan oppstå kuldeproblemer for lavenergibygg om 
vinteren samt at energiregningen ofte blir høyere enn forventet. Erhvervs- og Byggestyrelsen i 
Danmark er derfor i gang med å utvikle en ny bygningsklasse Lavenergiklasse 2020 hvor in-
neklimaproblemene skal løses ved krav til bedre beregninger, bedre ventilering samt overdimen-
sjonerte varmeanlegg (Andersen, 2011). 
 
2.3 Design for å unngå overtemperaturer i passivhus 

Essensen i de foregående avsnitt er at design av bygninger bør gjennomføres iht. følgende priori-
tert rekkefølge unngå høye temperaturer: 
 

1. Forhindre varmetilførsel til rom 

2. Planlegge metode for å fjerne varmeoverskudd 

3. Sørge for tilstrekkelig varmelagring 

Varmetilførsel kan hindres ved at blant annet benytte landskapet rundt bygget, bygningsformen 
og orientering, solskjerming samt at unngå høye interne laster (Santamouris and Argiriou, 1997). 
Varmeoverskudd kan fjernes ved både konduktiv-, konvektiv- og strålingskjøling, hvor konvek-
tiv kjøling ved hjelp av nattventilasjon gjerne er et vanlig valg. Når det gjelder å sørge for til-
strekkelig varmelagring er det viktig at dette alltid kobles sammen med en metode for å fjerne 
varmeoverskuddet, siden erfaringer har vist at termisk masse som ikke blir tømt for varme kan 
føre til høyere innendørs temperaturforhold og dermed økt termisk diskomfort (Eicker, 2010).  
 
I det følgende beskrives de tre hovedpunktene over mer i detalj.    
 
2.3.1 Forhindre varmtilførsel til rom 

2.3.1.1 Vegetasjon 

Vegetasjon og omgivende miljø kan bidra til solskjerming. Vegetasjon som for eksempel løvtrær 
kan bli utnyttet som effektiv solskjerming siden de skjermer bygningen mot direkte solstråler om 
sommeren når varmetilskudd fra solen er uønsket, samtidig som de tillater solstråler å passere 
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om vinteren når varmetilskudd fra solen er ønsket siden det da ikke er løv på trærne. (Heiselberg, 
2007). På den annen side har passivhus svært lavt oppvarmingsbehov slik at solvarmetilskudd 
om vinteren raskt kan føre til overtemperaturproblemer. 
 

 
Figur 2-12: Eksempel på hvordan vegetasjon kan virke som solskjerming. (The American Institute of 
Architects, 2009) 

 
Ved planlegning av solskjermende vegetasjon, må det tas hensyn til at det kan ta lang tid før 
vegetasjon rundt bygget vokser opp slik den kan bidra til solskjerming. Derfor kan det være 
nødvendig å installere et solskjermingssystem i bygget.  
 
2.3.1.2 Solskjerming 

Solskjermingens hovedfunksjon er å unngå overtemperaturer og blending(Dubois and 
Blomsterberg, 2011, Bryn, 2000). For å unngå overtemperatur kan det ideelt sett være ønskelig å 
ha en solskjermende rute som reflekterer all solenergien samtidig som den slipper inn dagslyset, 
-det er imidlertid ikke mulig siden den synlige delen av sollyset inneholder 45 % av energien 
(Uvsløkk, 2001). Det kan fås ruter med et reflekterende belegg på det ytterste glasset og/eller det 
kan benyttes utvendig, mellomliggende eller innvendig solskjerming for å redusere vindusyste-
mets g-verdi og dermed redusere transmittert solenergi. 
  

 
 
 
 
 
 

Figur 2-13: illustrasjon av soltransmisjon gjennom glass (Smidsrød and Bryn, 2007). 
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Ved Universitetet i Lund har de forsket på g-verdier for en stor del av solskjermingsproduktene 
som er på markedet i dag (Wall et al., 2003); både utvendige, mellomliggende og innvendige 
solskjermingssystemer. Utendørsmålinger er gjennomført ved bruk av en dobbel hot-box i full 
skala. En av hot-boxene var utstyrt med solskjerming, mens den andre ble brukt som referanse 
og var derfor kun utstyrt med et bart vindu. g-verdien til solskjermingsproduktene ble estimert ut 

i fra resultatene fra de to målingene: . Resultatene viste store variasjoner mellom g-

verdiene for hver produktgruppe, men generelt sett var resultatene at effektiviteten kan rangeres 
som følger:  

1. Utvendig solskjerming,  
2. Mellomliggende luftet solskjerming 
3. Mellomliggende solskjerming 
4. Innvendig solskjerming 
5. Innvendig luftet solskjerming 

 
For innvendig solskjerming er det essensielt å reflektere den kortbølgede solstrålingen, siden 
absorbert varme i solskjermingen kan bidra til overtemperaturer i rommet. Ved innvendig sol-
skjerming kan varmen avgis både ved stråling og konveksjon på skjermingen og fra begge sider 
av skjermingen. Temperaturen på skjermingen kan derfor bli svært høy hvis det er helt tett rundt 
skjermingen og vesentlig lavere om luftingen rundt er god. Ved mellomliggende solskjerming 
vil all varme måtte avgis fra det innvendige glasset. Vi får derfor her en vesentlig høyere flate-
temperatur, som kan forårsake diskomfort lokalt. 

 

Undersøkelser har vist at redusert g-verdi for en glassfasade fører til økt oppvarmingsbehov i 
kaldt klima (Poirazis et al., 2008, Tzempelikos et al., 2010b), men reduserer imidlertid faren for 
overtemperaturer og eventuelt energibehov for kjøling. Ved fasader av glass kan overtemperatur 
oppstå selv ved kalde vinterdager (Tzempelikos et al., 2010a), det er derfor viktig at termisk 
komfort ved vinduer og glassfasader evalueres. De fleste inneklima- og energiberegningspro-
grammer som brukes i dag benytter veldig forenklede modeller for strålingsforholdt og termisk 
komfort. I (Tzempelikos et al., 2010a) stilles det spørsmål til om dette er en tilfredsstillende 
metode når det gjelder forhold ved en glassfasade hvor temperaturforholdene kan være fluktue-
rende både på grunn av varierende overflatetemperaturer og direkte solinnstråling. I 
(Tzempelikos et al., 2010a) viste eksperimenter og simuleringer, utført på en glassfasade i et 
kontorbygg i Monteral, at overflatetemperaturen på et vindu med en g-verdi på 0,37 kunne 
komme opp i over 30 ˚C på en kald klar vinterdag, noe som kunne føre til en stor grad av ter-
misk diskomfort pga. strålingsasymmetri. Ved bruk av innvendig solskjerming kunne den ter-
miske komforten bedres betraktelig avhengig av solskjermingens egenskaper. Termisk diskom-
fort kunne imidlertid likevel inntreffe store deler av dagen f.eks. ved bruk av persienner med 
lamellvinkel på 0˚ hvor deler av direkte solstråling slapp inn gjennom fasaden og førte til høye 
verdier for strålingsasymmetrien. Resultatene illustrerer viktigheten av å inkludere solstråling i 
beregninger av termisk komfort ved glassfasader. 
 
Flere forskere fastslår at det er viktig å evaluere energibehov, dagslys og termisk komfort samt 
etablere en kontrollstrategi ved valg av solskjerming siden passende løsninger vil være et komp-
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romiss mellom nettopp energibruk, termisk komfort og dagslysbehov (Gugliermetti and Bisegna, 
2006, Tzempelikos et al., 2010b, David et al., 2011, Kuhn, 2006, Nielsen et al., 2011). Resultater 
fra (Nielsen et al., 2011) indikerer at dynamisk solskjerming fungerer bedre enn statisk sol-
skjerming både med hensyn til totalt energibehov og i forhold til å unngå overtemperaturer. 
Samtidig som muligheten for utsyn når det ikke er behov for solskjerming er ivaretas. Nielsen et 
al. (2011) uttrykker derfor at det er viktig å gjennomføre dynamiske og integrerte simuleringer 
tidlig i designprosessen av en bygning for å gjøre det mulig å komme med informative designbe-
slutninger om fasaden. 
 
I (Kuhn, 2006) understreker forfatteren at det er viktig å ta hensyn til realistiske kontrollstrategi-
er når solskjermingsløsninger prosjekteres. Det refererer til erfaringer med bygninger som har 
problemer med overtemperatur som skyldes at bygningsdesignerne, i henhold til beregningsme-
tode i EN13363-1:2003, har antatt at lamellene på persiennene alltid er helt lukket i aktivert 
stilling i sine beregninger. Noe som er lite sannsynlig pga. brukernes ønske til utsyn.  
 
2.3.1.3 Bygningsform og orientering 

Ved hjelp av bygningsformen kan et bygg til dels være selvskjermende mot direkte solinnstrå-
ling. En utbredt måte å bygge passivhus på er å ha små vinduer mot nord og store vinduer mot 
sør for å minimalisere varmetap fra fasaden mot nord og tilrettelegge for soltilskudd fra fasaden 
mot sør (Persson et al., 2006, Schnieders and Hermelink, 2006, Mlakar and Strancar, 2011). 
Persson et al. (2006) har gjennomført en studie om innflytelsen av vindusstørrelse og vindusori-
entering på energibalansen i passivhus i Sverige. Studien konkluderer med at det på grunn av 
godt isolerte fasader og bruk av energiglass i vinduene er et redusert behov for soltilskudd for å 
holde huset varmt om vinteren. Hvis det totale vindusarealet er konstant har vindusstørrelsen 
nord/sør liten innflytelse på maksimalbelastningen for varme. Store vinduer mot sør kan derimot 
føre til overtemperatur om sommeren og solfylte dager om våren og høsten (Persson et al., 
2006). Disse resultatene indikerer at det kan være en fordel å fordele glassarealene mellom fasa-
dene, noe som kan ha positiv effekt på lysforholdene i bygget siden dagslys da kan bli mer jevnt 
distribuert. Liknende konklusjoner er også trukket i (Larsen, 2011).  
 
2.3.1.4 Reduksjon av varmetilskudd fra internlaster 

Varmetilskudd fra internlaster omfatter varmeavgivelse fra personer, elektrisk utstyr og belys-
ning. Med tanke på reduksjon av varmetilskudd fra internlaster er det da selvfølgelig i forhold til 
elektrisk utstyr og belysning at det eksisterer et reduksjonspotensial. Det meste av effekten som 
trekkes av elektrisk utstyr og belysning går over til varme som bidrar til å varme rommet. I var-
me sommerperioder er det ønskelig at varmetilskuddet er så lite som mulig. Det bør derfor vel-
ges belysning og elektrisk utstyr i en god energiklasse.  
 
På dagtid når dagslysforholdene er tilfredsstillende bør dagslys i størst mulig grad utnyttes og 
bruk av kunstig belysning begrenses. Dagslys er en veldig effektiv form for belysning, dvs. at 
den har høye verdier for Lumen/W. Det er imidlertid avgjørende med god regulering av både 
evt. solskjerming og lysstyring for å sikre optimal komfort og energibruk. 
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2.3.2 Planlegge metode for å fjerne varmeoverskudd 

Når en har redusert varmelastene så langt det er mulig er neste trinn å redusere det gjenstående 
varmeoverskuddet. Alle metoder for å fjerne varmeoverskudd har en energikonsekvens, men 
noen mer enn andre. Det er derfor mest robuste å unngå å måtte fjerne varme. De passive tilta-
kene regnes ofte å ha lav innvirkning på energiforbruket og de aktive høyere. De aktive kan 
derimot gi mulighet for gjenvinning av energi og riktig utformet kan de også gi liten belastning. 
Dermed er valget ikke så svarthvitt at passive midler er alltid å foretrekke, men ofte er det for-
delaktig å benytte aktive midler i bunn og passive midler ved høylast scenarioer. 
 
2.3.2.1 Aktiv mekanisk ventilering og kjøling  

Balansert ventilasjon er et viktig hjelpemiddel og har stor effekt i næringsbygg. Fordelen med 
disse er at de leverer ren filtrert luft. Ulempen er at de benytter energi til viftedrift, oppvarming 
og evt. kjøling. Ofte driftes ventilasjonssystemet også om natten i varme perioder. Det er derfor 
viktig med systemer med lav SFP. Kjøling i ventilasjonsanlegget kan imidlertid kombineres med 
en bergvarmepumpe slik at overskuddsenergien lagres og kan gjenbrukes senere. NS3031 stan-
darden tillater 26 °C som setpunkttemperatur for denne formen for kjøling. Det høye setpunktet 
er lite realistisk i forhold til drift av for eksempel virkelig settpunkt på ventilasjonsanlegg og 
fører til urealistisk lavt energiforbruk. 
 
Lokal mekanisk vannbåren kjøling er også en måte å fjerne energien på, men regnes ofte som 
energikrevende. NS3031 standarden tillater 22 °C som setpunkttemperatur for denne formen for 
kjøling. Dette fører til høyere beregnet energibruk. Vannbåren kjøling kan utformes slik at den 
benytter frikjøling fra for eksempel vann eller grunn, det er da kun energi til pumpedrift som går 
med. 
 
2.3.2.2 Lufting med vinduer 

Lufting med vinduer er et kjøletiltak som har vært benyttet i skoler, atrier og boliger. Det er en 
enkel teknologi, men har en rekke utfordringer knyttet til trekk, støy, smuss, allergi og regule-
ring. Det er et klassisk problem at vinduet står åpent for lufting og radiatoren under står på fullt. 
 
Det er derfor tvilsomt om det kan anbefales for andre typer bygg enn boliger. Også for boliger 
vil slike systemer gjøre boligen lite universell ved at dette ikke er noen god løsning for en aller-
giker. En kan derfor vurdere å installere et balansert ventilasjonsanlegg med større kapasitet som 
kan ta høyde for å dekke dette. Anlegget må da regulere på temperatur. Slike avanserte løsninger 
gir imidlertid også en risiko ved at for eksempel settpunktstemperaturer på varme og kjøling kan 
være stilt feil og jobbe mot hverandre. En felles automatikk bør derfor styre alle tekniske syste-
mer. 
 
2.3.2.3 Passiv kjøling med nattventilasjon  

Passiv kjøling med nattventilasjon er et prinsipp som er blitt benyttet gjennom flere hundre år, 
spesielt i varme klimasoner. Behovet har nok vært mindre i nordisk klima pga. lavere dag ute-
temperaturer. Konseptet bygger på at kald luft kjøler ned bygningskroppen i løpet av natten og at 
den avkjølte bygningskroppen ved hjelp av stråling og naturlig konveksjon absorberer og akku-
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mulerer varme som genereres eller tilføres bygningen om dagen slik at temperaturen om dagen 
reduseres (Givoni, 2011, Breesch and Janssens, 2010). Det er da selvfølgelig viktig at det er 
tilstrekkelig mengde termisk masse for å oppnå effektiv kjøling ved hjelp av nattventilasjon 
(Artmann et al., 2008, Givoni, 1991, Kolokotroni et al., 1998, Pfafferott et al., 2003, Yang and 
Li, 2008, Høseggen et al., 2009). Nattventilasjon kan gjennomføres ved hjelp av mekanisk, na-
turlig eller hybrid ventilasjon. Det er imidlertid mange parametere som påvirker effektiviteten til 
nattventilasjon og dette fører til at arkitekter og ingeniører er skeptiske til å anvende denne me-
toden for passiv kjøling, spesielt for yrkesbygg (Artmann et al., 2008). For å redusere usikkerhe-
ten eller i det minste å kvantifisere usikkerheten er det gjennomført mange undersøkelser for å 
evaluere ulike parameteres påvirkning på termisk inneklima og effektiviteten av nattventilasjon. 
Vanlige evaluerte parametere er utendørsklima, luftutvekslingstall, termisk masse og interne 
varmelaster.  

Nattventilasjon er avhengig av utendørs klimatiske forhold siden det er nødvendig med en signi-
fikant temperaturdifferanse mellom lufttemperaturen og temperaturen på bygningsstrukturen for 
å oppnå effektiv konvektiv kjøling av bygningsmassen. I (Artmann et al., 2007a) er klimapoten-
sialet i Europa for passiv kjøling ved hjelp av nattventilasjon evaluert. Evalueringene belager seg 
på en minimums temperaturdifferanse på 3 °C mellom gjennomsnittlig overflatetemperatur i 
rommet og utendørs lufttemperatur. Resultatene viste at det er et stort potensial for nattventila-
sjon som passiv kjøling i Nord-Europa og potensial i Sentral-Europa og Øst-Europa samt noen 
steder i Sør-Europa. Disse resultatene passer godt overens med resultatene fra (Kolokotroni et 
al., 1998) som ved hjelp av simuleringer og målinger viser at det vil være klimatisk gjennomfør-
bart å benytte nattventilasjon for å øke termisk komfort i mange kontorbygg i Storbritannia.  
 
I (Artmann et al., 2008) er utendørs klima, luftskifte, termisk masse, interne laster og varmeover-
føringskoeffisienter evaluert med hensyn til effektiviteten av nattventilasjon. De konkluderer 
med at utendørs klima og luftskiftetallet for nattventilasjon er de viktigste faktorene relatert til 
nattventilasjonens effektivitet, men også at termisk masse og interne laster har en signifikant 
effekt på kjøleytelsen og termisk komfort. I de fleste tilfellene ble det sett at økning av luftskifte 
på opptil 8 ACH kunne føre til signifikant forbedring av termisk komfort, men at luftskifte over 
8 ACH ikke hadde så stor effekt på termisk komfort. Nattventilasjon er derfor velegnet for yr-
kesbygg som ofte ikke er i bruk om natten, der kan nattventilasjon kan gjennomføres med for-
holdsvis høye luftutskiftninger slik at maksimal kjøleeffekt sikres    
 
2.3.3 Sørge for tilstrekkelig varmelagring 

Varmelagring forekommer i alle materialer, men ulike materialer har forskjellig varmelagrings-
kapasitet og varmeledningsevne. Termisk masse kan bidra positivt til innendørs temperaturfor-
hold både vinter og sommer. Om vinteren kan varme fra soltilskudd og interne laster absorberes 
på dagtid og gradvis frigis til rommet om kvelden og natten slik at temperatursvingningene over 
døgnet reduseres og behovet for oppvarming kan bli redusert (Høseggen et al., 2009). Termisk 
masse kan påvirke innetemperaturen om sommeren ved å absorbere varme om dagen og dermed 
bidra til redusert temperatur på dagtid, det er da imidlertid viktig at varmen fjernes om natten 
eller utenfor brukstiden for at den termiske massen også skal kunne yte sin funksjon neste dag 
(Larsen, 2011, Eicker, 2010).  
 
Det er de ytterste 5-10 cm i den termiske massen mot rommet som kan aktiveres som termiske 
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reservoarer over døgnsyklusen. For å utnytte termisk masse i et element på en effektiv måte er 
det viktig å ha både tilfredsstillende konduktivitet inne i elementet og god varmeovergang til 
overflaten (Artmann et al., 2007b). I (Høseggen et al., 2009) er det undersøkt hvilken effekt 
nedsenkede tak har i forhold til energiytelse og termisk komfort. Undersøkelsen viste at effekten 
av kjøling ved hjelp av nattventilasjon økte betraktelig for tak med bar betong sammenliknet 
med nedsenket tak. Rommet med bar betong kunne håndtere betraktelig høyere interne laster i 
brukstiden når det ble benyttet nattventilasjon med luftskifte høyere enn 2 ACH. I tillegg viste 
resultatene at rom med bar betong i taket kunne håndtere samme interne laster med halvert venti-
lasjonsmengde om dagen i forhold til rom med nedsenket tak, forutsatt at nattventilasjonsraten 
var større enn 7 ACH.  
 
I (Artmann et al., 2007b) ble det gjennomført en parameterstudie av den dynamiske varmelag-
ringskapasiteten til bygningselementer. Resultatene viste at den optimale tykkelsen på et element 
er avhengig av varmeoverføringskoeffisienten til elementet. For tykke termisk tunge elementer 
øker varmelagringskapasiteten med økende varmeoverføringskoeffisient opp til 30 W/m2K, 
mens for tynne termiske elementer var varmelagringskapasiteten nærmest konstant for varme-
overføringskoeffisienter over 3 W/m2K. Beregninger i forhold til integrering av faseendrings 
materialer (PCM) viste en signifikant økning av varmelagring for bygningselementene, en 15 
mm tykk gipsplate med 40 % PCM viste for eksempel liknende ytelse som en 100 mm tykk 
betongblokk. 
 
2.3.4 Oppsummert designprosedyre 

Design prosedyren som er gjennomgått i de foregående avsnitt er skissert på Figur 2-14. Noe 
mer utdypende kommentarer til de ulike tiltakene er gitt i de grønne boksene og det refereres til 
litteraturstudiet i del II for mer detaljer rundt de ulike tiltakene. 
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Figur 2-14 Forslag til designprosedyre for å unngå overtemperaturer i passivhusbygg. 

 
  

1. Forhindre 
varmetilførsel til rom

Unngå store ansamlinger 
av glassarealer

Jevn distribusjon av glassarealer kan redusere
risikoen for overtemperaturer samt at det kan ha en
positiv effekt på dagslysforholdene i bygget. Det er
viktig at designere av bygg arbeider med å finne en
løsning hvor glassarealene blir begrenset samtidig
som arkitektoniske kvaliteter bibeholdes.

Benytt dynamisk 
utvendig solavskjerming

Utvendig solskjerming er mest effektiv med
hensyn til reduksjon av soltilskudd. Dynamisk
solskjerming fungerer bedre enn statisk
solskjerming både med hensyn til totalt
energibehov og i forhold til å unngå
overtemperaturer. Samtidig som utsyn og dagslys
bedre sikres vha. dynamisk solavskjerming. Det er
viktig å ta hensyn til realistiske kontrollstrategier
av solavskjerming ved beregning av inneklima og
energi.

Legg til rette for 
dagslysutnyttelse

Dagslys har generelt sett større lysutbytte enn
kunstig belysning. På dagtid når dagslysforholdene
er tilfredsstillende bør dagslyser derfor utnyttes i
størst mulig grad og bruk av kunstig belysning
begrenses. Automatiske styringssystemer som
reagerer på dagslysets luminans kan være en god
løsning.

Benytt energieffektivt 
utstyr med godt 

energimerke

Informer brukerne om at det er viktig at de
benytter energieffektivt elektrisk utstyr og
belysning for å redusere varmetilskudd fra utstyr
og dermed redusere risiko for overtemperaturer.

3. Sørg for tilstrekkelig 
varmelagring

Sørg for eksponert 
termisk masse

Unngå at den termiske massen dekkes til med
tepper eller akustiske plater, da det reduserer
varmetransporten til massen. Det er det i tillegg
en fordel med en viss jevn fordeling av eksponert
termisk masse i bygget.

Benytt termisk masse 
med god konduktivitet 
inne i elementet og god 

varmeovergang til 
overflaten 

For eksempel betong eller tegl. Integrering av
PCM i tynne termiske elementer kan øke
varmelagringskapasiteten til elementet betraktelig.
Bemerk at det er svært viktig å velge et PCM med
riktig smeltepunkttemperatur, samt at noen
parafinbaserte PCM medfører behov for
brannsikringstiltak.

2. Planlegg metode for å 
fjerne 

varmeoverskuddet

Tilrettelegg for kjøling 
med ventilasjon

Det er et signifikant klimapotensial for
nattventilasjon i Norge siden
temperaturdifferansen mellom uteluften og
innendørs overflater kan være betydelige om
natten sommerstid. Ved kombinasjonen termisk
masse/nattventilasjon må dette planlegges slik
at det er tilstrekkelig ventilasjonskapasitet til å
fjerne varmen som er lagret i massen om
natten. For at kjøleeffekten skal være
tilfredsstillende bør luftskifte være på opp mot
2-8 ACH og i en designprosess vil det derfor
være vesentlig å kartlegge både vindpotensialet
og termiske krefter, hvis naturlig ventlasjon
skal benyttes. Det kan også vise seg å være
nødvendig med vifteassister nattventilasjon. I
slike tilfeller bør det gjøres en energivurdering i
forhold til gevinst fra nattkjøling holdt oppimot
energibruk.
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3. FORSLAG TIL STANDARDER OG FORESKRIFTER 

3.1 Komfortkriterier i norsk regelverk  

Kriterier til termisk komfort er dagens Norge primært forankret i byggeteknisk forskrift, veiled-
ningen til denne samt arbeidstilsynets Veiledning om Klima og luftkvalitet. Det benyttes de 
samme kriterier i veiledningen til TEK som i arbeidstilsynets veiledning, og disse er basert på 
Fangers PMV modell om kroppens varmebalanse. 
 
Disse kriteriene beskriver brukernes oppfattelse av det termiske inneklimaet på en tilfredsstillen-
de måte, hvis lokalet er klimatisert ved bruk av aktive midler som for eksempel mekanisk venti-
lasjon med eller uten kjølebatteri, eller ved bruk av lokal romkjøleenheter. Dette er tilfellet i de 
fleste bygg som oppføres i Norge i dag, og det er etter vår vurdering ikke behov for endring av 
denne tilnærming til termisk komfort. Det ville heller være at de eksisterende kriterier ble sup-
plert mht. krav til dokumentasjon av PMV og PPD i rom med solbelastning og/eller høye intern-
laster. 
 
De adaptive komfortkriterier som er diskutert i litteraturstudiet, og beskrevet i detalj i bilag A2 i 
EN 15251:2007, er mer nyansert enn de Fangers komfortmodell, når det kommer til bygninger 
hvor brukeren har stor påvirkningskraft på sin opplevelse av inneklimaet. I standarden sier at 
temperaturkravene gjelder:  

 kun hvor det termiske inneklimaet reguleres primært ved vinduslufting 
 kun hvor det er ingen mekanisk kjøling, inklusiv ventilasjonskjøling 
 kun hvor brukerne er stillesittende, 1,0-1,3 met 
 ikke i bygg med dresskoder 
 muligvis ikke i landskap hvor hver bruker har begrenset kontroll/bestemmelsesmakt over 

vindusluftingen 
 sannsynligvis i boliger, selv om det ikke finnes forskning som bekrefter dette 
 ikke i oppvarmingssesongen 

 
Vi foreslår derfor at veiledningen til TEK oppdateres slik at det legges opp til at temperaturfor-
holdene skal overholde kravene til kategori III i vedlegg A2 i EN 15251 i boliger. Og at samme 
standard kan brukes til dokumentasjon av temperaturforholdene i naturlig ventilerte arbeidsplas-
ser hvor vinduslufting brukes til klimatisering, hvor det er installert hverken ventilasjons- eller 
romkjøling og det er begrenset antall brukere i lokalet.  
 
Vi foreslår derfor følgende oppdeling mht. om de adaptive komfortkriteriene kan brukes:  
 
  



Tiltak mot høye temperatur i passivhus 

 

Side 26 / 32                

 
Bygningskategori Passende for adaptiv termisk komfort 
Småhus Ja 
Boligblokk Ja 
Barnehage Jaa

Kontorbygg Jaa 
Skolebygg Jaa 
Universitet / Høgskole Jaa 
Sykehus Nei 
Sykehjem Nei 
Hotell Jab 
Idrettsbygning Ja/Nei 
Forretningsbygning Nei 
Kulturbygning Nei 
Lett industri/ verksted Nei 

   a Passende for cellekontor og små grupperom, ikke passende for åpen planløsning  
                       og forelesningssaler/klasserom.  

     b Passende for hotellrom med vinduer som kan åpnes, ikke passende i fellesarealer. 

Tabell 3-1 Bygningskategorier i TEK, og anvendbarhet av de adaptive kriterier for termiske komfort. 

 
3.2 Dokumentasjon av termisk inneklima i sommerhalvåret 

Det kreves i dag ikke dokumentasjon av det termiske inneklima i byggeprosjekter. Mens doku-
mentasjon er vanlig i større byggeprosjekter(kontorer, kulturbygg og skoler) er dette særdeles 
uvanlig for boliger. 
 
3.2.1 Boliger 

Det ville være belastende for mindre byggeprosjekter å kreve at det termiske inneklimaet ble 
dokumentert ved dynamiske analyser som de som er benyttet i del I av denne veilederen. Det er 
derfor behov for egnete metoder for dette, som ikke krever store investeringer i tid og ekspertise.   
 
I veiledningen til TEK10 angis en metode for å dokumentere at krav til termisk inneklima er 
oppfylt, hvor det angis 5 tiltak og 2 av dem må gjennomføres for å dokumentere tilfredstillende 
inneklima. Tiltakene er som følger: 

1. redusert vindusareal i solbelastede fasader 
2. eksponert termisk masse 
3. utvendig solskjerming på solutsatte fasader (S,Ø,V) 
4. åpningsbare vinduer som gir mulighet for gjennomlufting  
5. plassering av luftinntak/utforming av ventilasjonsanlegg slik at temperaturstigning i an-

legget på grunn av høy utetemperatur blir minimal ( < 2 °C) 
 
Tiltakene er stort sett sammenfaldende med de anbefalinger som fremgår av litteraturstudiet, og 
er benytter i tiltakspakken for boliger i del I, med unntak av tiltak 5. Det er dog vanskelig å se 
hvordan en kombinasjon av for eksempel 1+2, 2+4 eller 1+4 m.m. skal kunne sikre et godt ter-
misk inneklima. Intensjonen med listen er god, men gjennomføringen er svak. 
 
Vi foreslår derfor at denne listen for boliger revurderes for å ta hensyn til anbefalingene i denne 
veilederen, og at: 



Erichsen & Horgen A/S  

 

 

     Side 27 / 32         

 det stilles krav til maksimal glassandel pr rom 
 det stilles krav til g-verdi på solbelastede fasader 
 det skal tilrettelegges for vinduslufting i alle rom 
 luftinntak skal plasseres/utformes slik at temperaturstigning i anlegget på grunn av høy 

fasadetemperatur blir minimal 
 ytterligere bør det tilrettelegges for eksponert termisk masse hvis det er mulig 

 
Alle disse punkter bør gjennomføres i et prosjekt hvis tilfredsstillende termisk inneklima i som-
merhalvåret skal kunne forventes, alternativt bør det fremlegges dokumentasjon på at det termis-
ke inneklima er bedre enn kategori III i bilag A2 i EN 15251 
 
3.2.2 Andre bygg 

Vi foreslår en preakseptert løsning for bygg hvor energiytelsen dokumenteres iht. energitiltaks-
pakken i TEK, hvor det termiske inneklima i sommerhalvåret anses som sikret hvis:  

 reelle internlaster fra personer, utstyr og belysning i brukslokaler er lavere enn en prede-
finert verdi målt i W/m² 

 det stille krav til maksimal glassandel pr rom 
 det stilles krav til g-verdi på solbelastede fasader 
 luftinntak skal plasseres/utformes slik at temperaturstigning i anlegget på grunn av høy 

fasadetemperatur blir minimal 
 det benyttes ventilasjonskjøling 
 det tilrettelegges for nattventilering, enten mekanisk eller naturlig 
 ytterligere bør det tilrettelegges for eksponert termisk masse hvis det er mulig 

 
Alternativt bør det fremlegges dokumentasjon på at det termiske inneklima overholder kategori 
II i vedlegg A1 eller kategori III i vedlegg A2 i EN 15251. 

 
Et annet alternativ ville være at ved dokumentasjon opp mot energirammen i TEK, ble det stilt 
krav til at det termiske inneklima dokumenteres med den samme soneinndeling som er ellers 
benyttet ved beregningen og reelle laster uten samtidighet. Dermed kan noe mer detaljert infor-
masjon fås, uten betydelig merarbeid.  Dette dokumentasjonskravet kunne med fordel også til-
føyes til NS 3031. Bemerk at en slik dokumentasjon er ikke detaljert nok til å kunne forutsi 
temperaturforhold på rombasis, men kan gi en pekepinn til hvorledes det termiske inneklima blir 
i bygget. Nødvendige tiltak for å oppnå god termisk komfort må tas med i energiberegningene. 
Det må være konsistens i forutsetningene. 
 
3.2.3 Oppsummering 

Det er foreslått endringer på TEK mht. å redusere timer med høye temperaturer i bygg, uten at 
det kreves større utredninger. Det er foreslått områder kriterier bør stilles til, for eksempel 
glassandel, men tallverdi er ikke fastsatt. Mer utredning vil være nødvendig hvis tallverdi skal 
kunne settes med noen sikkerhet.  
 
Dette er et av de temaer som er avdekket behov om videre arbeider på, i løpet av utarbeidelse av 
den inneværende veilederen. Behovet for videre arbeider diskuteres i følgende kapittel. 
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4. VIDERE ARBEIDER 

Ved bearbeidelse av denne veilederen er det i diskusjoner, analyser og litteratursøk funnet økt 
behov for viten om mange aspekter tilknyttet klimatisering av hus i sommerhalvåret. Noen av 
kunnskapshullene krever nybrottsforskning mens andre er mer en tilretteleggelse for lettere 
tilgang til eksisterende viten.  
 
Vi foreslår at de følgende emner vurderes til videre bearbeidning i etterfølgende FOU-oppgaver. 
 
Veiledere om følgende emner kunne vært nyttige: 

 Anbefaling til utforming av vindusåpninger til naturlig ventilasjon, herunder: 
o Tyverisikring 
o Filtrering 
o Forhold mellom plassering, utforming og forventet luftmengde 

 Drift av passivhus med hensyn på å oppnå lavt energibruk og tilfredsstillende inneklima – 
en manual for beboere 

 Veiledning til valg av glass og solskjerming avhengig av solbelastning, vurdering av egne-
te løsninger for lavenergibygg 

 Utnyttelse av termisk masse i lavenergibygg, arkitektonisk integrering og påvirkning på 
inneklimaet 
 

Andre FOU-oppgaver: 
 Klimadata: 

o Det er behov for standardiserte dimensjonerende sommerdøgn for et representa-
tivt antall klimasteder i Norge 

o Det er behov for standardiserte klimafiler for et helt år, som inneholder både var-
me og kalde perioder. Og kan benyttes til dimensjonering av varme- og kjølein-
stallasjoner, samt energiberegninger. Disse filene bør lages for et representativt 
antall klimasteder fordelt over hele landet.  

 Vurdering av forenklede metoder til dokumentasjon av termisk inneklima i sommerhalv-
året med anbefaling om bruk i foreskriftssammenheng 

 Utvikle metoder for konsistent dokumentasjon av dagslys, termisk komfort og energibruk 
 Vurdering av oppvarming av tilluft til naturlig og mekanisk ventilasjon avhengig av 

solstråling til flaten hvorfra luften kommer og utvikling av matematiske modeller for det-
te 

 Jordvarmevekslere 
o vurdering av modeller for beregning av ytelse 
o referansebygg og erfaringer med jordvarmevekslere 

 
Behov for standarder: 

 Det er behov for en standard for dokumentasjon av termisk inneklima, inklusiv hvilke kli-
madata skal benyttes ved dokumentasjonen og dokumentasjon av forutsetninger som er 
benyttet ved beregningen. Noe av dette behovet blir sannsynligvis dekket med nasjonale 
vedlegg til EN 15251. 
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