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Sammendrag 
 

Formålet med dette oppdraget har vært å identifisere mulige tiltak for energioppgradering for 
bebyggelsen i Vestfossen, og vurdere hvilken effekt det vil ha på klimagassutslipp knyttet til 
bygningsmassen over livsløpet dersom de gjennomføres. Klimaeffekten av oppgradering er vurdert 
både sammenliknet med fortsatt drift i dagens tilstand, og sammenliknet med å erstatte dagens 
bygninger med nye. 4 scenarioer for områdeutvikling i Vestfossen er vurdert i analysen: 

Scenario 1: Fortsatt bruk av eksisterende bygningsmasse i dagens tilstand  

Scenario 2: Hensiktsmessig energioppgradering av eksisterende bygningsmasse  

Scenario 3: Riving av eksisterende bygningsmasse og oppføring av ny tilsvarende bygningsmasse 
iht. dagens forskriftskrav og byggestandard, med samme arealutnyttelse som dagens 
bygningsmasse  

Scenario 4: Riving av eksisterende bygningsmasse og oppføring av ny bygningsmasse iht. dagens 
forskriftskrav og byggestandard, med høyere arealutnyttelse enn dagens bebyggelse 

Scenarioene er ment å illustrere et mulig spenn for fremtidige klimagassutslipp knyttet til 
bygningsmassen i Vestfossen, fra ingen utvikling til fullstendig transformasjon.  

Hensikten med analysen har vært å gi innspill til klimavennlige oppgraderingsstrategier. 
Energioppgraderingstiltakene vi har lagt til grunn for analysen er forslag til hva som vil gi god 
energibesparelse i drift uten urealistisk store inngrep eller klimagassutslipp. Hensikten er ikke å 
fremme pålegg til byggeiere om hvilke tiltak de skal gjennomføre, men å vise hvordan og hvor mye 
hver enkelt kan bidra med i stedets klimaregnskap.  

Vi har ikke gjort noen vurdering av hvor omfattende energioppgraderingstiltak som vil være mulig for 
bebyggelsen i Vestfossen innenfor mer formelle rammer for kulturminnebevaring. En slik vurdering 
vil kreve egen fagkompetanse, og det har heller ikke vært oppdragets hensikt å identifisere 
skjæringspunkter mellom klimatiltak og kulturminnevern. 

Klimagassberegningene omfatter energibruk i drift og materialbruk i til oppgradering og 
rehabilitering, oppføring av nybygg, samt til forventet vedlikehold over beregningsperioden. 
Beregninger er utført i tråd med Norsk standard for klimagassberegninger av bygninger, NS 3720, ved 
bruk av Asplan Viaks egenutviklede metodeverktøy for klimagassberegninger av bygninger, ByggLCA, 
og områder, OmrådeLCA. Energiberegninger er gjennomført av Energibygg AS, ved bruk av 
EnergiPortalen. 

Tiltakene vi har lagt til grunn i oppgraderingsscenarioet representerer en relativt omfattende 
oppgradering av bygningenes klimaskall, men med bruk av moderate materialmengder og materialer 
med relativt lave klimafotavtrykk. Analysen viser at en slik oppgraderingsstrategi vil være det mest 
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klimavennlige scenarioet for bygningene vi har vurdert. Dette gjelder både sammenliknet med 
fortsatt drift i dagens tilstand, og sammenliknet med å rive og bygge nytt, også dersom den nye 
bygningsmassen har bedre arealutnyttelse enn den eksisterende. Beregnede utslipp fra oppgradering 
av eksisterende bygningsmasse er 36 % lavere utslipp totalt over beregningsperioden på 60 år, 
sammenliknet med å la bygningene stå uten energioppgraderingstiltak. Å rive og erstatte 
eksisterende bygningsmasse med nye bygg gir 13 % høyere klimagassutslipp enn oppgradering for 
nye bygg med samme arealeffektivitet og 11 % utslippsreduksjon dersom nye bygg har høyere 
arealeffektivitet enn de de erstatter.  

Analysen vi har presentert for Vestfossen er relevant for andre tettsteder som ønsker å legge klima til 

grunn for å vurdere ulike områdeutviklingsstrategier. De overordnede konklusjonene vil være 

overførbare til andre områder med tilsvarende bebyggelse, det vil si stor andel boliger og vekt på 

trebygg.  

Generelt viser analysen at energioppgradering av eldre bygg er et godt klimatiltak, og at 

oppgradering er mer klimavennlig enn å rive og bygge nytt for bygninger der man har gode 

muligheter for å gjøre tiltak som vesentlig reduserer varmetapet. Med gode muligheter mener vi her 

at tiltak kan gjennomføres uten omfattende inngrep eller å tilføre større mengder nye 

byggematerialer. Tradisjonelle trebygg, slik som man finner i Vestfossen, er et eksempel på dette. 

Lave utslipp fra materialbruk til oppgradering kombinert med høy energibesparelse fører til at 

tilbakebetalingstiden for utslipp fra oppgradering, sammenliknet med ingen tiltak, er kortere enn ett 

år.  

 

Tilbakebetalingstiden for utslipp fra å rive og bygge nytt, sammenliknet med fortsatt drift i dagens 

stand uten energioppgradering er rundt 10 år. Med en global målsetning om halvering av de globale 

klimagassutslippene i løpet av de kommende 10 årene som bakteppe, fremstår dermed bevaring 

med hensiktsmessig oppgradering av bygningsmassen i Vestfossen som et svært godt klimatiltak. 

Resultatene indikerer derfor at det å forvalte dagens bygningsmasse på en god måte kan være et 

viktig bidrag til å nå målsetningen i Parisavtalen. 

 

 -

 5 000

 10 000

 15 000

 20 000

 25 000

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
3

2
0

2
5

2
0

2
7

2
0

2
9

2
0

3
1

2
0

3
3

2
0

3
5

2
0

3
7

2
0

3
9

2
0

4
1

2
0

4
3

2
0

4
5

2
0

4
7

2
0

4
9

2
0

5
1

2
0

5
3

2
0

5
5

2
0

5
7

2
0

5
9

2
0

6
1

2
0

6
3

2
0

6
5

2
0

6
7

2
0

6
9

2
0

7
1

2
0

7
3

2
0

7
5

2
0

7
7

2
0

7
9

To
n

n
 C

O
2

-e
kv

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4



 

side 4 av 63 

     

     

     

01 19.06.20 Endelig leveranse MF, VLY, HHT, RA OSD 

VERSJON DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KS 



 

side 5 av 63 

Forord 
 

Asplan Viak har gjennomført klimagassberegninger for utviklingsscenarier for den historiske 
bebyggelsen i Vestfossen på oppdrag for Øvre Eiker kommune. Formålet med oppdraget har vært å 
sammenlikne klimakonsekvensene av bevaring og energioppgradering med å rive og oppføre nye 
bygg iht. dagens forskriftskrav. 

Prosjektgruppen hos Asplan Viak har bestått av Mie Fuglseth, Vidar Lind Yttersian, Håkon Heiervang 
Tennøe, Erlend Brenna Raabe og Renata Aradi. Bjørge Sandberg-Kristoffersen i Energiportalen AS har 
bistått med energiberegninger. Oddbjørn Sandstrand-Dahlstrøm har vært kvalitetssikrer. 

Bernt-Egil Tafjord har vært kontaktperson hos Øvre Eiker kommune. 

 

 

 

 

 

Sandvika, 19.06.2020 

 

 

 

Mie Fuglseth Oddbjørn Sandstrand-Dahlstrøm 
Oppdragsleder Kvalitetssikrer 
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1. BAKGRUNN OG FORMÅL 

1.1. Klimagassberegninger for bygninger i Norge 

Bygg- og eiendomssektoren har stor betydning for at Norge skal nå sine klimamål, både knyttet til 
direkte utslipp fra byggefasen og energibruk i drift, og indirekte utslipp fra forbruk av 
byggematerialer. Byggsektoren står for innkjøp av 40% av materialressursene1. En rapport fra 20062 
beregnet at klimagassutslipp knyttet til bygg- og anleggsmaterialer utgjorde 8 % av nasjonale utslipp. 
I tillegg kommer utslipp i utlandet knyttet til materialer vi importerer. 

Klimagassutslipp fra en bygning forårsakes av forbruk av material- og energiressurser i løpet av 
bygningens levetid, aktiviteter i vedlikehold, konstruksjonsfasen og ved riving av bygningen, og av 
avfallshåndtering av materialer etter endt levetid. Livsløpsvurdering (Life Cycle Assessment, LCA) er 
anerkjent som det mest hensiktsmessige metodiske rammeverket for å vurdere klimagassutslipp, 
fordi LCA gir et mest mulig helhetlig bilde av hvordan utslipp oppstår over livsløpet og gjennom 
verdikjeden. LCA er ofte brukt i sertifiseringsprogrammer for bygninger, som f.eks. BREEAM-NOR. 

Økt bevissthet rundt klimapåvirkning fra bygningsmassen og stadig strengere krav til 
energieffektivitet i lover og regelverk har gitt mer energieffektive bygg. Derfor har byggematerialene 
fått større betydning for byggenes totale miljøpåvirkning, og den relative andelen av totale utslipp er 
økende. Forskning viser at bygninger med høy energieffektivitet har en høyere andel av 
klimagassutslipp fra materialbruk, hvorav ca. 65% kommer fra bygningskroppen3.  

De siste årene har vi imidlertid også sett en økning i klimagassberegninger av norske bygninger. Dette 
kan ha ulike årsaker, men høyere energistandard i nye bygg kan også være en medvirkende årsak. I 
tillegg til at klimagassutslipp forbundet med materialbruk har fått større relativ betydning for 
energieffektive bygninger, kan energioppgraderingstiltak nemlig også føre til at de absolutte 
klimagassutslippene fra materialbruk øker, fordi man trenger mer byggematerialer for å oppføre 
energieffektive bygg. Den optimale isolasjonstykkelsen vil variere med isolasjonstype. For å gjøre 
helhetlige vurderinger av klimaeffekten av å bygge og oppgradere er det derfor nødvendig å se 
klimagassutslipp fra energibruk og materialbruk i sammenheng. 

I 2016 gjennomførte Asplan Viak en analyse4 av eneboligen Villa Dammen, oppført i 1936 og 
oppgradert i 2014/15, på oppdrag for Riksantikvaren. Analysen vurderte klimapåvirkning som følge 
av oppgraderingen, og sammenliknet dette med scenarioer uten oppgradering, samt å rive bygget og 
erstatte det med et nytt boligbygg iht. dagens standard. Dette samsvarer i stor grad med 
problemstillingene som vurderes i denne rapporten, og vi vil derfor trekke på erfaringene fra 
analysen av Villa Dammen både som datagrunnlag og kontekst for å drøfte beregningsresultater. 

1.2. Byggforskserien som kildemateriale i rapporten 

Byggforskserien er forskningsinstituttet SINTEF Community sin plattform for formidling av 
dokumenterte løsninger for prosjektering, utførelse og forvaltning av bygninger, og som oppfyller 
kravene i Byggteknisk forskrift (TEK)5. I Byggforskserien beskrives blant annet norsk, tradisjonell 
byggeteknikk, samt forvaltningskriterier og løsninger for oppgradering av slike bygg. I denne 

                                                           
1 https://www.bygg21.no/contentassets/e6d875b6fa1d457b9d6e2fd50cd02e91/33019_delrapport-
3b_digitalt.compressed.pdf 
2 Byggemiljø, 2007: Byggsektorens klimagassutslipp, revisjon april, 2007 http://www.byggemiljo. no/wp-
content/uploads/2015/01/Notat-klimagassutslipp-fra-byggsektoren21des06rev190407.pdf 
3 https://fmezen.no/wp-content/uploads/2020/05/ZEN-Report-no-24_Klimagasskrav-til-materialbruk-i-
bygninger.pdf 
4 Klimagassberegninger for Villa Dammen (Asplan Viak, 2016) 
https://www.byggogbevar.no/media/6381/klimagassberegninger_villa_dammen.pdf 
5 https://www.byggforsk.no/side/198/hva_er_byggforskserien 

https://fmezen.no/wp-content/uploads/2020/05/ZEN-Report-no-24_Klimagasskrav-til-materialbruk-i-bygninger.pdf
https://fmezen.no/wp-content/uploads/2020/05/ZEN-Report-no-24_Klimagasskrav-til-materialbruk-i-bygninger.pdf
https://www.byggogbevar.no/media/6381/klimagassberegninger_villa_dammen.pdf
https://www.byggforsk.no/side/198/hva_er_byggforskserien
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rapporten er Byggforskserien brukt i utstrakt grad ved beskrivelse av dagens bygningsmasse i 
Vestfossen og ved anbefalinger av tiltak ved energioppgradering. Byggforskseriens innhold er både 
sitert direkte og indirekte.  

1.3. Bebyggelsen i Vestfossen 

Vestfossen er et tettsted i Øvre Eiker kommune i Viken fylke. Vestfossen er markert med rød sirkel på 
kartet under: 

 

Figur 1 Kart som viser plassering for Vestfossen. Kommunegrense for Øvre Eiker er markert med stiplet lilla 
linje. 

 

Vestfossen har tradisjoner som industristed tilbake til 1500-tallet. Fossesholm Herregård var 
hovedgård for en omfattende sagbruksdrift med sin storhetstid på 1700-tallet. Bebyggelsen knyttet 
til Fossesholm er i dag fredet. På slutten av 1800-tallet var Vestfossen preget av fabrikkvirksomhet på 
Vestfos Cellulose og Fredfos Uldvarefabrik. Fabrikkene ble nedlagt på 1970-tallet, og 
fabrikkbebyggelsen benyttes i dag blant annet til kulturformål. Vestfossen har også stor grad av 
trebebyggelse, typisk for en mindre norsk «stasjonsby». 

Øvre Eiker kommune har varslet oppstart av reguleringsplan for Vestfossen sentrum. Innenfor 
plangrensen ligger over 100 bygninger oppført før 1940, som har ulike grader av verneverdi. 
Kommunen ønsker at det skal utføres klimagassberegninger for bygningsmassen på området. Det 
skal også gjøres vurderinger av oppgraderingstiltak for den eksisterende bygningsmassen. Dette skal 
kunne gi innspill til diskusjon knyttet til bevaring av historiske bygninger i Vestfossen. Øvre Eiker 
kommune skal også få utført en kulturhistorisk stedsanalyse, en DIVE-analyse, av stedet, der 
klimagassberegningene presentert i denne rapporten kan benyttes som underlag.  

56 adresser i Vestfossen er valgt ut som relevante for klimagassanalysen. Bygningene som er valgt ut 
er i hovedsak oppført mellom andre kvartal av 1800-tallet og første kvartal av 1900-tallet (utvalget 
omfatter også ett laftet bygg fra 1700-tallet). Bygningsstørrelsen varierer fra 27 m² til 410 m². 
Utvalget omfatter både større og mindre boligbygg, næringsbygg og kombinasjoner av bolig og 
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næring. Hovedvekten av bygningsmassen er trebygg, men utvalget omfatter også noen 
murbygninger. En beskrivelse av hvordan bygningene er valgt ut og kategorisert er gitt i kapittel 
3.1.3, og en komplett oversikt over adressene som er inkludert finnes i Vedlegg 1. 

1.3.1. Byggeskikk i Vestfossen 
Øvre Eiker kommune har gjennomført registrering og verdivurderinger av samtlige bygg oppført før 
1940 og vedtatt en kommunedel for kulturminner (2017). I dette kapitlet redegjør vi overordnet for 
løsningsvalg og materialvalg i dagens bebyggelse i Vestfossen, med utgangspunkt i observasjonene 
gjort på befaring. Dette omfatter ikke antikvariske vurderinger, og dette må således ikke betraktes 
som noen byggeskikkveileder for bebyggelsen. 

1.3.1.1. Trebygg 
Trebyggene i Vestfossen som er gjenstand for klimaanalysen spenner over ulike variasjoner av 
byggeteknisk karakter. Ulike konstruktive teknikker kan ha avgjørende utslag på byggenes 
energioppgraderingspotensial, men de kan være vanskelig å skille fra hverandre uten tilgang på 
produksjonsunderlag eller destruktive metoder som eksempelvis hulltaking eller fjerning av kledning. 
Kartlegging av bygningskonstruksjoner har derfor basert seg på visuelle inspeksjoner på stedet, 
informasjonsinnhenting om byggeår, tidstypisk arkitektur og sammenhold, og ved samtale med 
lokalhistorisk byggeteknisk kompetansepersonell. Det anslås at hovedandelen av trehusbebyggelsen 
er oppført med yttervegger i reisverk. Disse reisverkskonstruksjonene er å betrakte som utfylling av 
grovt bindingsverk i 5-6 tommers tykkelse, se Figur 2. Det er trolig også innslag av 
sinklaftkonstruksjoner i bebyggelsen. Yttervegger i loftsetasje og halv høyde er i stor grad bygget som 
bindingsverk. Trehusbebyggelsen består av noen hus med oppvarmet kjeller, men i størst grad av hus 
med kald kjeller eller kryperom. De fleste husene har normalt oppvarmede plan i to etasjer og delvis 
oppholdsrom på loft, men også her er det varianter med flere og færre etasjer og med uoppvarmet 
loft.  

Impregnert papp som materiale til utvendig vindsperre kom på markedet i 1870-årene, men det 
antas at materialet ikke ble vanlig lokalt i Vestfossen før rundt 1900. Hvilke bygg i Vestfossen som har 
papp og hvilke som ikke har papp, er vanskelig gå avgjøre.  
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Figur 2: Reisverk av plank som utfylling i tungt bindingsverk, uten tetning og kledning. Typisk konstruksjon fra 
rundt 1850.6  

1.3.1.2. Murbygg 
En andel av bebyggelsen i analysen er murbygg. Disse utgjør en vesentlig mindre andel enn 
trebyggene, og blir derfor ikke like utførlig beskrevet her, men medtas i analysen. Murhusene består i 
står grad av konstruktiv yttervegg i tegl, enten utvendig pusset eller upusset. Etasjeskillere og tak er i 

                                                           
6 Illustrasjonen er Fig. 322 hentet fra 
https://www.byggforsk.no/dokument/676/eldre_vegger_av_reisverk_metoder_og_materialer  

https://www.byggforsk.no/dokument/676/eldre_vegger_av_reisverk_metoder_og_materialer
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hovedsak utført med konstruksjoner i treverk. Figur 3 viser typisk detaljering i overgang mellom 
yttervegg, bjelkelag og tak.  

 

Figur 3: Eksempel på tilslutning mellom tak og murvegg.7 

1.3.1.3. Yttertak  
Yttertakenes bærekonstruksjoner er i hovedsak sperretaksvarianter, enten som rene sperretak eller 
som kombinert åstak- og sperretak. Takformene er stort sett saltak med og uten takarker og -opplett.  

  

Figur 4: Typisk hovedtrekk i takform gjeldende for husene i Vestfossen.8 

 

De flestes trehusene er trolig bygget med variasjoner av sperrebind og knevegg. Kneveggen utgjør 
ofte en halv etasje. Fra ca. 1860-årene ble det vanlig å bygge små hus i én og en halv etasje. 
Ytterveggen ble da ført 1,0–1,5 m over loftsgulvet og takkonstruksjonen ble lagt på denne. Figur 5 
viser ulike konstruksjonsprinsipper som kan være aktuelt for byggene i Vestfossen.  

                                                           
7 Illustrasjonen er Fig. 252 fra  
https://www.byggforsk.no/dokument/677/eldre_yttervegger_av_mur_og_betong_metoder_og_materialer  
8 Illustrasjonene Fig. 21 hentet fra 
https://www.byggforsk.no/dokument/682/baerekonstruksjoner_av_tre_for_tak_i_eldre_boligbygninger 

https://www.byggforsk.no/dokument/677/eldre_yttervegger_av_mur_og_betong_metoder_og_materialer
https://www.byggforsk.no/dokument/682/baerekonstruksjoner_av_tre_for_tak_i_eldre_boligbygninger
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Figur 5: Figurene viser sammenføyninger som kan forekomme i takkonstruksjoner i Vestfossen. 9 
 

 

I anledning energioppgraderingspotensialet for takkonstruksjoner er plassering av ny isolasjon i taket 
avgjørende. Omfang og plassering av isolasjonen er avhengig av takets konstruksjon, men også av 
loftsetasjens bruk, takets mulighet for lufteløsninger og innvendig plass i loftsrommet. Trolig er flere 
av loftsetasjene bygget om til oppholdsrom i senere tid og har med det forskjøvet det isolerende 
klimaskillet, se Figur 6.  

 

                                                           
9 Illustrasjonene er hentet fra 
https://www.byggforsk.no/dokument/682/baerekonstruksjoner_av_tre_for_tak_i_eldre_boligbygninger, 
henholdsvis fig. 45 b, fig 5 c, 44 b og 45 a.  

 

https://www.byggforsk.no/dokument/682/baerekonstruksjoner_av_tre_for_tak_i_eldre_boligbygninger
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Figur 6: Dagens klimaskille i ulike takkonstruksjoner. Figuren til vestre viser klimaskille i bygg med oppvarmet 
loftsrom, mens figur til høyre viser kaldt loftsrom. 10 

1.3.1.4. Bjelkelag 
Både loftsbjelkelag og bjelkelag mot kald kjeller og kryperom er antas å være fylt med leire. Typisk 
tverrsnitt på bjelker i bjelkelag er 150 x 200 mm. For hus med kaldt loft kan isolering av tak foregå i 
sin helhet i bjelkelaget. Dette kan gjøres ved å isolere hulrommet i bjelkelaget over stubbeloftsfyllet 
med blåseisolasjon eller annet moderne isolasjonsmateriale eller ved å fjerne eldre stubbeloftsfyll og 
deretter isolere hele rommet.  Figur 7 illustrerer et typisk tverrsnitt av bjelkelag mot henholdsvis loft 
og krypekjeller.  

 

 

Figur 7: Detaljer av bjelkelag mot loft og grunn, begge fylt med eldre isolasjonsmaterialer. Slik ser antakeligvis 
de fleste bjelkelag ut i trehusene og i deler av murhusene.11 

1.4. Oppdragets formål 

Formålet med dette oppdraget har vært å identifisere mulige tiltak for energioppgradering for 
bebyggelsen i Vestfossen, og vurdere hvilken effekt det vil ha på klimagassutslipp knyttet til 
bygningsmassen over livsløpet dersom de gjennomføres. Klimaeffekten av oppgradering er vurdert 

                                                           
10 Illustrasjonen er en revisjon av fig 44 b i Byggforskserien 722.506. 
https://www.byggforsk.no/dokument/682/baerekonstruksjoner_av_tre_for_tak_i_eldre_boligbygninger 
11 Illustrasjonene er henholdsvis Fig. 31 fra https://www.byggforsk.no/dokument/690/etterisolering_av_tretak 
og fig. 411 fra 
https://www.byggforsk.no/dokument/669/etterisolering_av_etasjeskillere_over_kjeller_og_kryperom 

https://www.byggforsk.no/dokument/682/baerekonstruksjoner_av_tre_for_tak_i_eldre_boligbygninger
https://www.byggforsk.no/dokument/690/etterisolering_av_tretak
https://www.byggforsk.no/dokument/669/etterisolering_av_etasjeskillere_over_kjeller_og_kryperom
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både sammenliknet med fortsatt drift i dagens tilstand, og sammenliknet med å erstatte dagens 
bygninger med nye.  

Motivasjonen for å gjennomføre denne vurderingen er å gi innspill til klimavennlige 
oppgraderingsstrategier, uten å gi konkrete føringer om hvilke tiltak som skal gjennomføres av den 
enkelte bygningseier. 

1.4.1. Scenarioer som vurderes 
4 scenarioer for områdeutvikling i Vestfossen er vurdert i analysen: 

Scenario 1: Fortsatt bruk av eksisterende bygningsmasse i dagens tilstand  

Scenario 2: Hensiktsmessig energioppgradering av eksisterende bygningsmasse  

Scenario 3: Riving av eksisterende bygningsmasse og oppføring av ny tilsvarende bygningsmasse 
iht. dagens forskriftskrav og byggestandard, med samme arealutnyttelse som dagens 
bygningsmasse  

Scenario 4: Riving av eksisterende bygningsmasse og oppføring av ny bygningsmasse iht. dagens 
forskriftskrav og byggestandard, med høyere arealutnyttelse enn dagens bebyggelse 

Dagens bygningsmasse i Vestfossen en blanding av eldre og nyere bygg, der de eldre byggene har 
gjennomgått ulik grad av rehabilitering. En slik blanding av gradvis utskifting og oppgradering over tid 
vil være en forventet naturlig utvikling de fleste steder. Således fremstår de 4 scenariene hver for seg 
alle som relativt usannsynlige utviklingsløp. Det er hverken rimelig å forvente at dagens 
bygningsmasse vil forbli uberørt eller at samtlige bygg jevnes med jorden og erstattes med nye på en 
gang. Hensikten med analysen er imidlertid ikke at noe scenario skal fremholdes som det ønskede 
eller mest hensiktsmessige, men at de 4 scenarioene skal representere ytterpunkter for mulige 
utviklingsløp for området. Ingen av scenarioene vil derfor isolert sett fremstå som en sannsynlig 
fremtidsutvikling, men er ment å illustrere et mulig spenn for fremtidige klimagassutslipp knyttet til 
bygningsmassen i Vestfossen, fra ingen utvikling til fullstendig transformasjon. 

1.5. Rapportens oppbygning 

Dette kapitlet har presentert bakgrunn og formål for analysen og gitt en innføring til hva rapporten 
skal besvare.  

Kapittel 2 gir en overordnet vurdering av ulike muligheter for energieffektiviseringstiltak i eldre bygg 
og presenterer hvilke ulike tiltakspakker vi anbefaler for bebyggelsen i Vestfossen, og som vi har lagt 
til grunn i oppgraderingsscenarioet i analysen. 

Kapittel 3 redegjør for metodikken som er lagt til grunn i analysen og presenterer de ulike 
scenarioene i detalj, inkludert datagrunnlag og forutsetninger som er benyttet. 

Resultatene av analysen presenteres i kapittel 4, mens de viktigste funnene drøftes i kapittel 5. 
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2. KLIMAVENNLIG OPPGRADERING AV ELDRE BYGG 

I dette kapitlet presenterer vi en overordnet vurdering av ulike tilnærminger og tiltak som kan 
benyttes i energieffektivisering av eldre bygg. Oversikten er ikke komplett, og det vil også være 
mange andre tiltak som kan gjennomføres for å øke energistandarden. Vi har imidlertid valgt ut- og 
omtaler de tiltakene vi vurderer som mest relevante i kontekst av denne analysen. 

2.1. Energieffektiviseringstiltak i eldre bygg 

Når eldre bygninger skal etterisoleres er det flere hensyn må tas, deriblant virkning av endret 
varmetap, økonomi, utseende, arealbruk og ventilasjon12. I denne rapporten omtales fortrinnsvis 
tiltak som gir en vesentlig lavere varmetap uten å endre bygningenes fasadeuttrykk i stor grad. Det er 
sjelden økonomisk å gjøre omfattende etterisoleringstiltak hvis man ikke likevel skal gjøre andre 
tiltak, som for eksempel skifte tekking på taket, eller skifte innvendig eller utvendig kledning.  

Etterisolering reduserer varmetap. Redusert varmetap gir redusert oppvarmingsbehov, hvilket gir 
redusert energiforbruk og endrer temperaturfordelingen i de aktuelle bygningsdelene. Dette endrer 
også relativ fuktighet i bygningsdelens materialer og kan endre fuktigheten i lufta på kald side av 
bygningsdelen.  Fire bygningsdelskategorier er normalt gjenstand for etterisolering, disse er 
yttervegg, gulv, tak og vinduer. I tillegg vil fokus på lekkasjetetting av utettheter i overgang mellom 
bygningsdelene være av høy verdi for reduksjon av byggets varmetap.   

Ulike bygg vil ha ulikt potensial for etterisolering. Gode løsninger for etterisolering av bygg må ta 
hensyn til byggets egenart. Eksempler på faktorer som påvirker muligheter for etterisolering kan 
være:  

• lengde på byggets takutstikk 
• ytterveggens plassering på grunnmur 
• bærekonstruksjonens byggeteknikk 
• nærhet til omkringliggende bygg eller offentlige kommunikasjonsarealer.  

 

På bakgrunn av begrenset innsyn i byggtekniske løsninger for de undersøkte husene, og av hensyn til 
oppdragets omfang, har det vært behov for å begrense beskrevne etterisoleringstiltak til 
bygningskonstruksjonene som oftest går igjen blant de undersøkte husene i Vestfossen. Løsningene 
som presenteres i de neste delkapitlene gjelder i første omgang reisverkskonstruksjoner med og uten 
oppvarmet del på loft, og med krypkjeller eller kald kjeller.  

 

 

  

                                                           
12 https://www.byggforsk.no/dokument/679/etterisolering_av_yttervegger_av_tre 

https://www.byggforsk.no/dokument/679/etterisolering_av_yttervegger_av_tre
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2.1.1. Etterisolere yttervegg av reisverk 
På reisverksvegger er utvendig kledning vanligvis 
montert mot et hulrom på mellom 35 og 70 mm 
uten forhudningspapp mot hulrommet13. 

For å hindre kaldluftinfiltrasjon bør man derfor 
fjerne kledningen før man etterisolerer. Spikerslag 
monteres horisontalt eller vertikalt, avhengig av 
om det er stående eller liggende kledning. 
Mineralullen legges direkte mot den eventuell 
gammel papp som ligger på utsiden av planken. 
Utenpå isolasjonen monterer man vindsperre av 
rullprodukt med klemte skjøter eller vindtette 
plater. Man må tette omhyggelig i topp og bunn 
av veggen. Man bør bruke en vindsperre med lav 
dampmotstand. Utenpå vindsperren etableres et 
luftesjikt med utlekting, før utvendig kledning 
monteres. Figur 8 viser prinsipiell løsning for 
etterisolering av reisverksvegg. 

Bruk av dampsperre i moderne 
bindingsverksvegger er et viktig kriterium for 
tilstrekkelig fuktsikring i nyere bygg. Eldre 
reisverksvegger er derimot så massive i forhold til 
nyere, lette bindingsverksvegger at det 
erfaringsmessig likevel går bra å etterisolere disse 
veggene uten å legge inn ny dampsperre. Det er 
imidlertid svært viktig at veggen også har god 
lufttetting i overganger mot andre bygningsdeler, 
slik at ikke luftlekkasjer innenfra og utover i 
veggen fører til skadelig oppfukting. 

 

 Figur 8: Etterisolering av yttervegg av reisverk.14 

 

2.1.2. Utskifting av vinduer 
Vinduene er vanligvis den delen av ytterveggen med høyst varmetap, luftlekkasjer og 
lydgjennomgang15. Ved energioppgradering av huset bør man vurdere å bytte til nye vinduer med 
bedre U-verdi, eller om de gamle vinduene kan repareres og forbedres med nye ruter eller ved 
innsetting av varevinduer på innsiden av de gamle. Ved bytting av vinduer anbefales det av hensyn til 
energieffektivitet at det installeres vinduer med U-verdi ≤ 1,0 W/m²K.  

Hvis man etterisolere yttervegg og samtidig beholde det opprinnelige utseendet på 
vindusomramningen i ytterveggen, bør vinduene flyttes ut i veggen. Det er også sikrest for å unngå 
vannlekkasjer og fuktskader. Varmetapet blir derimot litt mindre og vinduene blir mindre utsatt for 

                                                           
13 https://www.byggforsk.no/dokument/679/etterisolering_av_yttervegger_av_tre 
14 Illustrasjonen er fig. 51 fra https://www.byggforsk.no/dokument/679/etterisolering_av_yttervegger_av_tre 
15 https://www.byggforsk.no/dokument/680/utskifting_av_vinduer 

https://www.byggforsk.no/dokument/679/etterisolering_av_yttervegger_av_tre
https://www.byggforsk.no/dokument/679/etterisolering_av_yttervegger_av_tre
https://www.byggforsk.no/dokument/680/utskifting_av_vinduer
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nedbør om de blir stående i den opprinnelige posisjonen. Det krever imidlertid at det monteres en 
ekstra membran under det nye vannbrettbeslaget.  

2.1.3. Etterisolering av tak 
Flere forhold er viktig å ta stilling til når taket skal etterisoleres, deriblant plassering av isolasjonen, 
lufting av taket og tetthet i konstruksjonen.  

Etterisoleringen vil endre temperaturforholdene i taket16. De delene av taket som blir liggende 
utenfor isolasjonssjiktet vil bli kaldere. Faren for oppfukting på grunn av kondens kan da øke, spesielt 
hvis det er luftlekkasjer fra romsiden og opp i takkonstruksjonen. Det er derfor viktig å gjøre nøye 
vurderinger plassering av isolasjonssjikt og bruk av dampsperre. Ved å plassere mest mulig av 
isolasjonen på utsiden av bærekonstruksjonene, vil man redusere faren for fuktproblemer. Isolasjon 
på utsiden er også mest gunstig varmeteknisk sett, fordi det gir færre kuldebroer.  

Tretak over oppvarmede rom må luftes, både for å hindre at snø smelter og fryser til is ved 
takutstikket, og for at fukt skal kunne tørke ut. Ved etterisolering reduseres behovet for å lufte bort 
varme for å hindre snøsmelting, mens luftebehovet for å hindre fuktskader kan øke noe. Effektiv 
lufting krever at uteluft strømmer gjennom en luftspalte eller et kaldt loft utvendig for 
varmeisolasjonen. For at taket skal kunne tørke ut, må det bare være dampåpne materialer mellom 
isolasjonen og luftspalten/kaldt loft. Tre og andre råteutsatte materialer må aldri stenges inne 
mellom to damptette sjikt, fordi det medfører stor fare for mugg- og soppangrep. For å sikre god 
utlufting, må spalten/loftet ha åpninger mot det fri både ved raft og møne/gavl slik at 
høydeforskjellen mellom åpningene blir størst mulig.  

God lufttetthet oppnår man ved hjelp av innvendig dampsperre og utvendig vindsperre, eller 
kombinert vindsperre/undertak. Nye og riktig monterte tettesjikt i forbindelse med etterisolering 
gjør bygningen tettere, og behovet for ventilasjon kan dermed øke.  

2.1.3.1. Uoppvarmet loftskonstruksjon 
I bygg med uoppvarmede loftskonstruksjoner etterisoleres isoleres loftsbjelkelaget. Ved å isolere fra 
oversiden kan man unngå å forandre himlingen på romsiden17. Tilleggsisolasjonen bør legges direkte 
på stubbeloftsfyllet, se Figur 9. Eventuelle golvbord bør fjernes først dersom det ikke gjøres spesiell 
lufttetning langs kantene, fordi uteluft kan strømme gjennom luftspalten under golvbordene og 
redusere isolasjonsevnen. Stubbeloftsfyllet kan også fjernes og erstattes med isolasjon, men 
fjerningen er arbeidskrevende og vil gi redusert lydisolasjon. Kontinuerlig isolasjonssjikt i hele takets 
bredde gir færrest kuldebroer og best resultat. Hvis isolasjonstykkelsen er 200 mm eller mer, bør 
man bruke isolasjonsplater med papir på oversiden for å redusere faren for ekstra varmetap på 
grunn av naturlig konveksjon i isolasjonssjiktet. 

 

                                                           
16 https://www.byggforsk.no/dokument/690/etterisolering_av_tretak 
17 https://www.byggforsk.no/dokument/690/etterisolering_av_tretak 

https://www.byggforsk.no/dokument/690/etterisolering_av_tretak
https://www.byggforsk.no/dokument/690/etterisolering_av_tretak
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Figur 9: Bjelkelag med stubbeloftsfyll, isolert fra oversiden. Figuren viser to alternative isolasjonsmaterialer, 
utblåst løsull (til venstre) og plater (til høyre). Vindsperra legges løst med litt overmål sideveis inn i fakket og 
ned til himlingen. Er himlingen utett eller dampåpen, må man montere dampsperre og ny himling.18 
 

 

Lufteåpninger i raft og møne eller gavelvegg må ivaretas. Nær lufteåpninger ved raftet må 
isolasjonen beskyttes mot inntrenging av kaldluft ved å montere en vindsperre eller spesielle 
kartongplater.  

2.1.3.2. Oppvarmet loftsetasje  
Når loftsrommet skal være oppvarmet, bør isolasjonen legges i selve takplanet19. Dette skyldes at det 
er vanskelig å få en god fuktteknisk løsning med kontinuerlig damptett sjikt og lufting av kalde soner 
på loft med både kalde og varme rom. En løsning med all isolasjon i takplanet blir dessuten mer 
energieffektiv og frigir mer rom fordi eventuelle knevegger som ikke behøver å begrense loftsplanet. 
For bygg med delvis oppvarmet loft innebærer dette imidlertid et skifte i isolasjonssjiktet, se  

 

Figur 10: Isolasjonssjikt før (venstre) og etter (høyre) etterisolering av tak for bygg med oppholdsrom på loft.20 

  

                                                           
18 Illustrasjonen er Fig 32 fra https://www.byggforsk.no/dokument/690/etterisolering_av_tretak 
19 https://www.byggforsk.no/dokument/690/etterisolering_av_tretak 
20 Illustrasjonen er revidert fig 44 b fra 
https://www.byggforsk.no/dokument/682/baerekonstruksjoner_av_tre_for_tak_i_eldre_boligbygninger 

https://www.byggforsk.no/dokument/690/etterisolering_av_tretak
https://www.byggforsk.no/dokument/690/etterisolering_av_tretak
https://www.byggforsk.no/dokument/682/baerekonstruksjoner_av_tre_for_tak_i_eldre_boligbygninger
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Etterisolering i takplanet kan løses på ulike måter, men det er naturlig å trekke et skille mellom 
løsninger hvor med det gamle, damptette takbelegget befares og løsninger hvor dette fjernes til 
fordel for kombinert vindsperre og undertak. I begge tilfeller bør eventuell isolasjon i knevegger 
fjernes.   

Når isolasjon legges mellom sperrer og- eller åser er det enklest å få til en fullgod løsning om arbeidet 
skjer samtidig med at taktekningen skiftes eller tas ned midlertidig21. Alt arbeidet med luftingen kan 
da gjøres utenfra og hele rommet mellom taksperrene eller åsene kan fylles med isolasjon helt opp 
til taktroen. Det gamle, damptette takbelegget må først fjernes og erstattes med et nytt, dampåpent 
undertak. Med dampåpent undertak slipper man å etablere luftespalte og åpninger på undersiden av 
taktroen, noe som kan være svært vanskelig og arbeidskrevende, spesielt i murbygninger, i åstak og i 
tak med mange takflater. Med kombinert vindsperre og undertak montert utenfra sparer man et 
tettesjikt og får langt færre skjøter som samtidig er godt klemte og tette. Over undertaket lektes det 
opp et luftesjikt før taket tekkes med takstein. Figur 11 og Figur 12 viser løsning for etterisolering 
delvis eller helveis imellom bærekonstruksjonen. I begge tilfeller er gammelt, damptett undertak 
byttet ut med kombinert undertak og vindsperre.  

 

  

Figur 11: Etterisolert sperretak til venstre, etterisolert sperretak med åser til høyre. Begge varianter innebærer 
riving av gammelt damptett takbelegg. I et rent sperretak har det blir nedforet på innvendig side for å oppnå 
tilfredsstillende isolasjonstykkelser.22 

 

 

                                                           
21 https://www.byggforsk.no/dokument/690/etterisolering_av_tretak 
22 Illustrasjonene er hentet fra henholdsvis fig. 723 a og b fra 
https://www.byggforsk.no/Document/Index/643/#. 

https://www.byggforsk.no/dokument/690/etterisolering_av_tretak
https://www.byggforsk.no/Document/Index/643/
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Figur 12: Vertikalsnitt ved etterisolert sperretak i trehus (til venstre) og murhus (til høyre).23 

2.1.4. Tetting av overganger mellom bygningsdeler 
I forbindelse med etterisolering av bygningsdeler bør det tettes i overgang mellom de ulike 
bygningsdelene24. Det er i møte mellom bygningsdelene byggets luftlekkasjer ofte er størst. 
Luftlekkasjer gir strømninger av varm, fuktig luft som bidrar til økt varmetap og økt fare for 
kondensering i de etterisolerte materialsjiktene. Som tettematerialer i overganger mellom vinduer, 
gulv og yttervegg kan det være aktuelt å bruke teip, PE-folie, fugemasse eller fugeskum. Folier og 
duker må klemmes kontinuerlig i skjøten.  

2.2. Anbefalte tiltakspakker 

Følgende energioppgraderingstiltak er lagt til grunn for analysen: 

• Etterisolering av yttervegg 
o Utvendig etterisolering med 50-100 mm utlektet isolasjonstykkelse 

• Etterisolering av tak 
o 15 cm isolering av bjelkelag mot kaldt loft 
o 15 cm isolering av sperre- og eller åstak 

• Etterisolering av gulv  
o 15 cm isolering av bjelkelag mot krypekjeller og kald kjeller 

• Nye vinduer  
o Nye vinduer med U-verdi = 1,0 W/m²K  

Det er en betydelig variasjon i de ulike byggenes praktisk gjennomførbarhet med hensyn til 
oppgradering av ulike bygningsdeler. For ethvert bygg som inngår i analysen er dette forsøkt 
hensyntatt ved spesifikk vurdert tilpasning av egnede tiltak.  

For murhus med upusset teglfasade anser vi isolering av yttervegg som usannsynlig. På generell basis 
har innvendig isolerte murvegger høyere risiko for fuktskader og det kreves en grundig faglig 
vurdering i hvert enkelt tilfelle. Plassering av isolasjon på varm side av teglsten vil gi et skifte i 
veggens temperatursjikt. På teglens innvendige overflate vil temperaturen bli lavere, hvilket øker 
sannsynligheten for høy luftfuktighet og kondensering av varm inneluft. I tillegg vil hele 

                                                           
23 Illustrasjonene er henholdsvis fig 621 og fig 64 b fra 
https://www.byggforsk.no/dokument/690/etterisolering_av_tretak  
24 https://www.byggforsk.no/dokument/679/etterisolering_av_yttervegger_av_tre 

https://www.byggforsk.no/dokument/690/etterisolering_av_tretak
https://www.byggforsk.no/dokument/679/etterisolering_av_yttervegger_av_tre
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teglstenssjiktet få lavere temperatur og således dårligere uttørkingsmuligheter etter oppfukting ved 
nedbør. Dette vil gi ytterveggen dårligere vilkår for uttørking. Også sannsynligheten for frostskader 
øker ved økt oppfukting og lavere temperaturer i teglstenen. Vi vil derfor i denne analysen anse det 
som usannsynlig å etterisoleremurvegger innvendig. Utvendig etterisolering av upusset tegl er på den 
andre siden en bedre løsning med hensyn til energibruk og fare for fuktskader, men vil endre byggets 
originale fasadeuttrykk i stor grad. Vi anser det derfor som uaktuelt å etterisolere upusset teglverk 
utvendig. For vinduer, gulv og tak vil etterisoleringstiltakene for murbygg i stor grad tilsvare tiltakene 
for trehus. 

2.3. Betydning av adferd for energibruk 

Brukeradferd er en avgjørende faktor for energibruk i bygninger. I en gjennomgang av internasjonal 
litteratur på emnet, samt en sammenlikning av målt og beregnet energibruk (iht. standardfaktorer) i 
norske og svenske passivhusboliger og norske energimerkede boliger, fant Borg (2015)25 at reelt 
energibruk generelt er lavere enn beregnet forbruk for gamle boliger. Man fant også at reelt 
energiforbruk i passivhus og lavenergibygg generelt lå høyere enn beregnede verdier. Dette indikerer 
en risiko for at man med energiberegninger iht. energiberegningsstandarden NS 3031 overestimerer 
energibruk i drift for eldre boligbygg. Eldre bygg er mindre tette og dermed har høyere varmetap enn 
moderne boliger. Variasjon i forutsetningene for beregnet romoppvarmingsbehov gir derfor større 
utslag for eldre bygg enn nye, ettersom det forutsettes at en større del av energien til oppvarming 
går tapt. 

I forbindelse med prosjektet «Klimagassberegninger for Villa Dammen» ble det gjennomført 
energiberegninger der man la til grunn et alternativt sett med standardiserte inndata (kalt Skjematisk 
Nøysom Beboer, SNB) for å bedre representere faktisk forbruk i eldre boliger26. Hovedforskjellene 
mellom SNB og NS 3031 var redusert driftstid for ventilasjon, lavere energibruk til varmt tappevann, 
og større bruk av temperatursoning. Iht. skjematisk nøysom beboer definerte man dessuten 
halvparten av BRA som delvis oppvarmet eller uoppvarmet, i stedet for at hele arealet antas å være 
fullt oppvarmet, slik som iht. NS 3031. Dette er en sannsynlig forutsetning i eldre boligbygg, der 
soverom, yttergang, kott o.l. ofte er uoppvarmet eller delvis oppvarmet. For eldre boligbygg, som er 
dårligere isolert og mindre tette enn nye bygg, er det dessuten vanlig med mer utstrakt bruk av 
temperatursoning i fyringssesongen.  

Energiberegninger med SNB-faktorer ga 41 % lavere beregnet energibruk for bygg uten oppgradering 
og 45 % lavere beregnet energi for oppgardert bygg i analysen av Villa Dammen. Faktisk målt 
energibruk i boligen etter oppgradering viste 59 % lavere energibruk enn beregningene med NS 
3031, som dermed indikerte at SNB ikke overvurderte effekten av beboeradferd.  

Ettersom det ikke er gjennomført komplette energiberegninger i SIMIEN for byggene i denne 
analysen, har det heller ikke vært anledning til å vurdere hvordan bruk av inngangsverdiene for 
skjematisk nøysom beboer ville påvirket analyseresultatene. Det er imidlertid relevant å drøfte en 
mulig effekt av beboeradferd på forventet energibruk i eksisterende boliger i forbindelse med 
drøfting av resultatene i kapittel 5.3. 

                                                           
25 Borg, Alexander; NTNU, 2015: «Relationships Between Measured and Calculated Energy Demand in the 
Norwegian Dwelling Stock» 
26 Verdiene i «Skjematisk nøysom beboer» ble utarbeidet av utviklet Husbanken ved seniorrådgiver Vegard 

Heide Vegard Heide i forbindelse med prosjektet “Bærekraftig klimaforbedring av eldre hus” (2016, 
Fortidsminneforeningen). 
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3. METODIKK OG FORUTSETNINGER FOR 
KLIMAGASSBEREGNINGENE 

3.1. Fremgangsmåte 

3.1.1. Avgrensning av bygningsmassen 
En oversikt over hvilke bygninger som er vurdert i analysen er vist på kartet under: 

 

Figur 13 Temakart over Vestfossen med bygninger som er inkludert i analysen. 
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Utvelgelsen av hvilke bygninger på området som skulle omfattes av analysen ble gjort i samråd med 
oppdragsgiver i Øvre Eiker kommune. Bebyggelse som allerede er vedtaksfredet (fortrinnsvis 
herregården på Fossesholm, som driftes som museum) ble utelatt på bakgrunn av at det ikke vil være 
relevant å vurdere scenarioene som er lagt til grunn for analysen. Den gamle industribebyggelsen i 
tegl ble også utelatt på dette grunnlaget, i tillegg til at bebyggelsen skiller seg såpass mye fra 
hovedmassen av bygninger på området, og dermed ville gi lite sammenliknbare og overførbare 
resultater.  

Totalt omfatter analysen 56 bygg, fordelt på: 

• 41 eneboliger 
• 5 forretningsbygg 
• 5 kombinert leilighet- og forretningsbygg 
• 3 leilighetsbygg 
• 1 rådhus/kulturbygg 
• 1 jernbanestasjon 

Hovedvekten av byggene, 48 av 56, er oppført i treverk, mens de resterende er mur/teglbygg. 

En fullstendig oversikt over hvilke adresser i Vestfossen som er inkludert i analysen er gitt i Vedlegg 1. 

3.1.2. Befaring 
For å få en god vurdering av bygningsmassens tilstand som grunnlag for å vurdere tiltak, er det gjort 
en overordnet tilstandskartlegging av bygningene som er inkludert i analysen.  

Tilstandskartleggingen er gjennomført gjennom befaring av bygningsmassen i Vestfossen som er 
inkludert i analysen27. Befaringen ble gjennomført til fots den 20.04.2020, ved visuell utvendig 
inspeksjon av byggene. Ettersom befaringen ble gjennomført i under korona-pandemien våren 2020, 
var det av smittevernhensyn ikke mulig å vurdere tilstanden innvendig i byggene.  

Følgende elementer ble vurdert: 

• Type utvendig kledning (tre, tegl, mur/pusset tegl, asbestplater) 
• Tilstand/utseende på fasade (maling, grunnmur, sprekker/avskalling, åpenbare skader) 
• Tilstand på vinduer – kategorisert som følger: 

1. Vinduer av eldre type (ikke isolerglass), U-verdi antatt 4-8 W/m2K 

2. Isolerglass installert etter 1970 (?), U-verdi rundt 2 W/m2K 

3. Nyere isolerglass, U-verdi under 2 W/m2K 

• Kjeller i bruk som oppvarmet areal eller forutsatt kald kjeller 
• Loft i bruk som oppvarmet areal eller kaldt loft (vurdert på bakgrunn av om vinduer er satt 

inn i loftsetasje eller ikke – dersom det kun er synlige lufteluker i loftsetasjen er det forutsatt 
kaldt loft). 

 

Muligheter for utvendig etterisolering er inndelt i to kategorier 5 cm og 10 cm utvendig isolasjon. 
Potensiell tykkelse er vurdert på bakgrunn av byggets utseende, og plass under takutspring. Der 
fasaden allerede bygger noe ut over grunn mur, og/eller dybden på takutspring er liten, er det ikke 
forutsatt at det vil være mulig med 10cm isolasjon, fordi dette vil gi en uønsket estetisk konsekvens 
og/eller medføre behov for konstruktive endringer på taket. I denne sammenheng er det også et 
vesentlig poeng at eldre bygg vanligvis ikke har luftet kledning. Ved utvendig etterisolering vil det 
derfor være nødvendig å etablere luftet kledning i tillegg til å etterisolere, for å unngå 
fuktproblematikk. Dette medfører at man vil bygge fasaden mer ut enn dersom byggene hadde hatt 
luftet kledning fra før. Dette gjør det mindre sannsynlig med 10 cm etterisolering. 

                                                           
27 5 adresser ble ikke inspisert gjennom fysisk befaring – se Vedlegg 1. 
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For alle bygg der det er antatt kald kjeller/kaldt loft, forutsettes det at det er mulig å etterisolere 
etasjeskiller i hhv. gulv og tak. 

Grunnet at de fleste av byggene er relativt små, er innvendig etterisolering vurdert som 
uhensiktsmessig, da dette tiltaket vil redusere bruksarealet. 

Overordnet tilstandsvurdering er vurdert iht. en skala 1-6: 

1. Svært dårlig forfatning, behov for umiddelbare tiltak for fortsatt bruk 
2. Dårlig forfatning, behov for tiltak i løpet av kort tid for å videreføre dagens bruk 
3. Lite velholdt bygg, behov for vedlikehold i løpet av neste 3 år for å videreføre dagens bruk 
4. Relativt velholdt bygg, behov for vedlikehold i løpet av neste 5 år for å videreføre dagens 

bruk 
5. Velholdt bygg, behov for normalt vedlikehold over neste 60 år 
6. Nylig rehabilitert bygg 

 
Følgende observasjoner kan trekkes frem på bakgrunn av befaringen: 
Det synes å være mer relevant å legge byggenes tilstand til grunn for vurdering av resterende levetid 
enn byggeår. Det kan imidlertid være aktuelt å kategorisere de eldste byggene, dvs. byggeår andre 
kvartil 1800 eller eldre, i en egen kategori, ettersom så høy alder må forutsettes å ha innvirkning på 
resterende levetid for bæresystem. 

Bygninger i tilstandskategori 1-3 er vurdert i risikosone for riving, mens bygg i tilstandskategori 4-6 er 
vurdert som relativt velholdt, og i attraktiv tilstand, og derfor ikke i umiddelbar risiko for riving. Av de 
totalt 56 byggene falt 11 bygg innenfor tilstandskategori 1-3. 

Energiløsning er ikke vurdert på befaring, men det fremgikk at flere bygg hadde installert 
varmepumpe. 

3.1.3. Oppgraderingskategorier 
På bakgrunn av informasjon om bruksformål, størrelse og materialbruk, samt vurdering av tilstand 
fra befaring, har vi gruppert bygningene i 8 hovedkategorier for energioppgraderingstiltak, som vist i 
Tabell 1. Disse kategoriene er lagt til grunn for hvilke tiltak som er forutsatt i beregninger av energi- 
og materialbruk i scenario 2 (se kapittel 3.3.2). 

Kategoriene skiller ikke på bruksformål, da dette ikke er vurdert å ha betydning for hvilke 
energieffektiviseringstiltak som kan gjennomføres. Bruksformål er imidlertid hensyntatt i 
energiberegningene, samt i forutsetninger om materialbruk til vedlikehold og i nybygg. 

Tabell 1 Kategorisering av bygningsmassen iht. oppgraderingstiltak i scenario 2 

Hovedkategori 
Antall bygninger 
i kategori  Beskrivelse 

1 8 

Bygninger som har delvis etterisolert yttervegg og har relativt nye 
vinduer, men der det ikke anses som økonomisk gunstig eller realistisk 
mulig å gjennomføre ytterligere energieffektiviseringstiltak.    

2 3 

Bygninger som har delvis etterisolert yttervegg og har relativt nye 
vinduer, der det er vurdert som gjennomførbart og økonomisk gunstig 
å etterisolere yttervegg noe mer, samt etterisolere mot kjeller og loft. 

3 21 

Bygninger som har delvis etterisolert yttervegg og har vinduer som er 
noe eldre. Her er det økonomisk gunstig og realistisk å etterisolere 
yttervegg mer, oppgradere vinduer, samt etterisolere mot kjeller og 
loft. 

4 8 
Bygninger hvor det eneste tiltaket som forutsettes gjort er utskifting 
av originale vinduer, men der nåværende vinduer er noe eldre. Det 
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forutsettes full etterisolering av yttervegger, utskifting av vinduer, 
samt etterisolering mot kjeller og loft. 

5 8 

Bygninger hvor det eneste tiltaket som forutsettes gjort er utskifting 
av originale vinduer, men der nåværende vinduer er noe eldre. Videre 
er det ikke mulig å foreta en full etterisolering av yttervegger, men det 
forutsettes å installere nye vinduer, og etterisolere mot kjeller og loft. 

6 2 

Bygninger hvor det eneste tiltaket som forutsettes gjort er utskifting 
av originale vinduer, men der nåværende vinduer er noe eldre. Det 
forutsettes å foreta en delvis etterisolering av yttervegger, installere 
nye vinduer, samt etterisolere mot kjeller og loft. 

7 1 

Bygninger hvor det er gjort en delvis etterisolering av yttervegg og 
hvor vinduene er gamle. Det forutsettes å installere nye vinduer og 
etterisolere tak og loft.  

8 5 

Bygninger hvor det ikke er gjort noen oppgraderingstiltak. Det 
forutsettes etterisolering av yttervegger, installasjon av nye vinduer, 
samt etterisolering mot kjeller og loft. 

 

Beregnet energiforbruk for hvert bygg er sterkt avhengig av bygningsstørrelse. For hver av 
kategoriene er det derfor gjennomført beregninger for ulik bygningsstørrelse (BRA), som er tilpasset 
byggene tilhørende hver kategori.  

Detaljerte beskrivelser av tiltak er gitt i kapittel 2. Konkrete beregningsforutsetninger knyttet til tiltak 
for hver oppgraderingskategori er gitt i Vedlegg 2. 

3.2. Beregningsmetodikk og underlagsdata 

3.2.1. Energiberegninger 
Funn fra befaringen (se kapittel 3.1.2), samt samtale med Jo Sellæg er brukt som grunnlag for å 
definere forutsetninger for beregnet energibruk per bygningskategori. Energiberegningene er 
gjennomført av energirådgiver Bjørge Sandberg-Kristoffersen i Energibygg AS ved bruk av verktøyet 
EnergiPortalen.  

EnergiPortalen28 benytter egenutviklede beregningsmodeller for å vurdere effekten av tiltak. 
Beregningen er basert på 21 ”boligmodeller” som inneholder energidata basert på byggeperiode, 
type bolig, størrelse og antatte oppgraderinger siden oppføring. Boligmodellene ble utviklet for 
«Potensial og barrierestudien – Bolig» på oppdrag for Enova i 2012. Modellene er basert på statistikk 
om, og historisk utvikling i byggeteknikk, i den norske boligmassen. Annen beregningsdata er hentet 
fra en rekke offentlige kilder, våre egne statistiske undersøkelser samt data fra Enova, Sintef, SSB og 
Prognosesenteret. Beregningsmetodikken er basert på Norsk standard for energiberegninger – 
NS:3031. Effekten av generelle energitiltak (generiske produkt som varmepumpe, peisovn mv.) er 
hentet fra NS:3031. Ettersom Øvre Eiker kommune benytter EnergiPortalen for sine innbyggere, har 
det vært mulig å hente ut informasjon om energibruk i boligbyggene på området ved bruk av 
verktøyet.  

Tiltakene presentert i kapittel 2 for hver av bygningskategoriene er brukt som grunnlag for å beregne 
resulterende energibehov etter oppgradering i scenario 2. For scenario 3 og 4 er øvre grenser for 
energibehov iht. TEK 17 lagt til grunn for de respektive bygningskategoriene. Energirammene i TEK 17 
definerer forskriftskrav til beregnet energibehov per m² fordelt på forskjellige energiposter 

                                                           
28 http://energiportalen.no/ 
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(oppvarming, tappevann, teknisk utstyr, etc.). Tappevannsbehovet for eneboliger og boligblokker i 
TEK 17 ligger på 30 kWh/m². Dette er høyt, noe som reflekteres i nye SN-NSPEK 303129, hvor 
tappevannsbehovet er redusert. Det samme fremkommer av beregningene gjort i EnergiPortalen 
hvor tappevannsbehovet ligger i gjennomsnitt på 24,7 kWh/m². Med bakgrunn i dette er 
tappevannsbehovet for nye bygg i beregningene som følger TEK 17 redusert til 24,7 kWh/m².  

Det er forutsatt at alle scenarioer og bygningskategorier vil ha det samme energibehovet i alle årene 
beregningene gjelder for. Naturlig vil energibehovet i realiteten variere, både som følge av 
sesongvariasjoner, at effekten av tiltak både vil kunne avta (for eksempel ved at isolasjonsevnen over 
tid svekkes) og at ytterligere tiltak vil bidra til ytterligere energieffektivisering (eksempel dersom nye 
vinduer har bedre isolasjonsevne enn det som er standard per i dag). I tillegg vil brukeradferd ha 
betydning for faktisk energibruk – se kapittel 2.3. Dette er imidlertid en usikkerhet som knytter seg til 
energiberegninger generelt, og dermed ikke noe som svekker integriteten til denne analysen spesielt. 

For energiberegning er det lagt til grunn elektrisk oppvarming med panelovner. Det er forutsatt eldre 
panelovner for bygg i scenario 1 og 2, mens det er forutsatt nye panelovner for bygg i scenario 3 og 
4. Det vil si at det er lagt til grunn elektrisk oppvarming. Eldre panelovner har noe dårligere 
virkningsgrad enn nye panelovner. Det er ikke lagt til grunn at noen av byggene har varmepumpe 
eller bruker ved som kilde til varme.  

I Vestfossen er det et delvis utbygd fjernvarmenett, tilhørende Øvre Eiker Fjernvarme. Det er totalt 
tre av de aktuelle byggene i denne analysen som er tilknyttet dette fjernvarmenettet. I alle 
scenarioene beholdes fjernvarme som oppvarmingskilde for disse byggene, med tilhørende 
virkningsgrad for oppvarming via fjernvarme. 

3.2.2. Klimagassberegninger 
Klimagassberegningene omfatter energibruk i drift og materialbruk i til oppgradering og 
rehabilitering, oppføring av nybygg, samt til forventet vedlikehold over beregningsperioden. 
Beregninger er utført i tråd med Norsk standard for klimagassberegninger av bygninger, NS 3720, 
som angir metodiske retningslinjer for klimagassberegninger av bygg.  

Transport i drift av brukere av bygningene er ikke medregnet. Ettersom plasseringen av 
bygningsmassen ikke endrer seg mellom de ulike scenarioene, og det ellers ikke er vurdert noen 
tiltak som påvirker transportadferd, ville utslipp fra transport blitt regnet likt for alle scenarier. 
Dermed har det ingen betydning for sammenlikningen av scenariene hvorvidt transport medregnes. 
Ettersom det heller ikke foreligger gode reisevanedata for området, ville det å inkludere 
transportutslipp kun introdusert større usikkerhet i analyseresultatene. 

Det er gjennomført klimagassberegninger både for enkeltbygg og på områdenivå. Klimagassutslipp 
fra materialbruk til oppgradering av enkeltbygg er gjennomført ved bruk av Asplan Viaks 
metodeverktøy for klimagassberegninger for bygninger, ByggLCA. Asplan Viaks standard 
referansebygg er lagt til grunn for beregning av utslipp knyttet til materialbruk i oppføring og drift av 
nye bygg iht. dagens forskriftsnivå. Modellbyggene ble utformet i forbindelse med utredninger av 
referansenivå for klimagassutslipp i Teknisk Byggforskrift og for nye bygg i Oslo, hhv. på oppdrag for 
Direktoratet for Byggkvalitet og Oslo kommune, Klimaetaten. Modellbyggene har en nøktern 
bygningsutforming og standard løsningsvalg. Løsningsvalg i modellbyggene er beskrevet i Vedlegg 4. 

                                                           
29 SN-NSPEK 3031 vil erstatte SN/TS 3031 fra 2016 som frem til nå, 2020, er en standard brukt for beregninger 
av bygninger energibehov og energiforsyning. https://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/energi-og-
klima/2020-nyheter/beregning-av-bygningers-energibehov-og-energiforsyning-norsk-spesifikasjon/  

https://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/energi-og-klima/2020-nyheter/beregning-av-bygningers-energibehov-og-energiforsyning-norsk-spesifikasjon/
https://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/energi-og-klima/2020-nyheter/beregning-av-bygningers-energibehov-og-energiforsyning-norsk-spesifikasjon/
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Nøkkeltall for utslipp knyttet til materialbruk for modellbyggene som er lagt til grunn er gitt i Tabell 2.  

Tabell 2 Nøkkeltall for klimagassutslipp fra materialbruk for oppføring og drift over 60 års analyseperiode av 
nye bygg iht. dagens standard  

Bygningskategori 

Klimagassutslipp (kg CO2e/m²) 

Utbygging (A1-A3) Transport til byggeplass (A4) Utskifting over 60 
års levetid (B4-B5) 

Småhus 153,2 30,1 12,3 

Boligblokk 330,1 62,2 18,7 

Forretningsbygg 228,4 41,5 17,2 

 

Klimagassberegningene på områdenivå er gjennomført ved bruk av Asplan Viaks egenutviklede 
metodeverktøy for klimagassberegninger av på områdenivå, OmrådeLCA. OmrådeLCA er utviklet for 
å se utslipp fra materialbruk, energibruk i drift og transport knyttet til utbygging av et område i et 
helhetlig perspektiv (som forklart over, er transport ikke inkludert i denne analysen), og bygger på 
forutsetningen om et gitt behov for utbygget areal, fordelt på ulike bygningstyper. Formålet med 
analysen er således å vurdere hva som er den mest klimavennlige måten å oppfylle det nødvendige 
behovet for utbygget areal på. Analysen tar altså hensyn til konsekvenser av utbygging, både 
innenfor det analyserte området, og konsekvenser av scenariene for nødvendig utbygging andre 
steder, for å dekke det totale behovet (det som ikke bygges ut på området, må bygges andre steder, 
hvis behovet for areal overstiger områdets kapasitet). For denne analysen er dette relevant ettersom 
det skal vurderes hvilken innvirkning økt arealeffektivitet i ny bebyggelse påvirker klimaeffekten av å 
rive å bygge nytt, sammenliknet med bevaring/oppgradering – se kapittel 3.3.4 for detaljer. 

Klimagassutslipp fra energibruk i drift av eksisterende bygg er basert på energiberegningene (se 
kapittel 3.2.1), samt forutsetninger om energiløsning i hvert scenario. Det er ikke lagt til grunn noen 
endring i energibruk i drift over beregningsperioden, men utslippsfaktor for elektrisitetsforbruk 
gjenspeiler en utvikling i tråd med EUs mål om nullutslipp fra elektrisitetsproduksjon i 205030. I 
hovedberegningene er utslippsfaktor gjennomsnittlig europeisk produksjonsmiks lagt til grunn, men 
det vises også resultater der norsk produksjonsmiks er lagt til grunn, i tråd med retningslinjene i NS 
3720. Det er verdt å merke at gjennomsnittlig utslippsfaktor regnet over 60 år i NS 3720 ligger svært 
tett opp til utslippsfaktor for elektrisitet som benyttes i BREEAM-NOR, FutureBuilt og ZEB, mens 
utslippsfaktor for norsk miks har en mye lavere utslippsverdi. 

Utslipp fra fjernvarme er regnet på bakgrunn av sammensetningen av energibærere i 
fjernvarmemiksen for Øvre Eiker Fjernvarme31. Varme fra avfallsforbrenning er regnet som 
utslippsfritt, i henhold til NS 372032. Elektrisitetsforbruk som inngår i fjernvarmemiksen følger 
utslippsfaktorer brukt for elektrisitet. 

Gjennomsnittsverdier over 60 år for utslipp fra strøm og fjernvarme er gitt i Tabell 3: 

Tabell 3 Utslippsfaktorer for elektrisitet og fjernvarme benyttet i klimagassberegninger (gjennomsnittsverdier 
over 60 års beregningsperiode) 

Energibærer 
Utslippsfaktor (gram CO2-
ekv./kWh) Kilde 

Elektrisitet 117 NS 3720, EU28+NO 

Fjernvarme 53 
Øvre Eiker Fjernvarme, via 
Fjernkontrollen.no 

                                                           
30 EU28+NO, Europeisk forbruksmiks. Lineær funksjon fra dagens forbruksmiks til nær null i 2050. Er et av to 
scenarioer fra NS 3720 for strømmiks. 
31 Øvre Eiker Fjernvarme er et datterselskap av Vardar Varme, https://www.fjernkontrollen.no/vestfossen/  
32 Utslipp fra avfallsforbrenning tilskrives den som genererer avfallet. 

https://www.fjernkontrollen.no/vestfossen/
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3.2.3. Systemgrenser, beregningsperiode og levetider 
Hovedprinsippet i LCA er at man betrakter utslipp over hele livsløpet for analyseobjektet. Dersom 
man for eksempel avgrenser beregninger til kun å vurdere utslipp i utbyggingsfasen, for å redusere 
usikkerheten knyttet til forutsetninger om fremtidig drift, risikerer man å premiere bruk av mindre 
robuste materialer og produkter med lave produksjonsutslipp på bekostning av kort levetid. 

Klimagassutslipp fra materialbruk inkluderer materialbruk til oppgradering og oppføring av nye bygg, 
samt vedlikehold og utskifting over beregningsperioden. Utslipp fra materialbruk inkluderer 
transport av materialer til byggeplass. Livsløpsfaser som er inkludert iht. NS-EN 15804 er A1-A4, B4-
B5 og B6:  

 

Figur 14 Livsløpsfaser og moduler for livsløpsvurderinger av bygninger i henhold til NS-EN 15804:2012 og NS-EN 
15978:2011 

 

Utslipp fra transport av materialer til byggeplass i A4 og B4/B5 regnet iht. standard distanser, basert 
på distanse til standard produksjonsland (definert spesifikt for hver produktkategori basert på 
erfaring). Det er forutsatt at byggevarer typisk vil ha opprinnelsessted innenfor Europa. Dette er 
basert på erfaring, og materialsammensetningen som er lagt til grunn i modellbyggene33. Fordi det 
ikke foreligger data som gjøre det mulig å gjøre generelle forutsetninger om fordeling av transport 
mellom ulike transportmidler samlet for ulike materialtyper, er det er forutsatt at all transport skjer 
med lastebil. 

Standard beregningsperiode for klimagassberegninger av bygninger i Norge er 60 år, iht. NS 3720. 
dette sikrer sammenliknbarhet på tvers av ulike analyser. 60 år beregningsperiode er derfor lagt til 
grunn for alle scenarier.  

Dette kan virke uhensiktsmessig for bygningsmasse som allerede har stått i 50-150 år, og ettersom 
noe av hensikten med vurderingene i denne rapporten er å belyse gode tiltak for å kunne forlenge 
levetiden til eldre bygg. Usikkerheten rundt forventet levetid for nye bygg som oppføres i dag er 
imidlertid like stor, og i tillegg er det svært usikkert hvordan byggene vil avhendes etter endt faktisk 
levetid. Der er imidlertid nødvendig å benytte en fast beregningsperiode som er lik for alle scenarier, 

                                                           
33 Naturstein er et eksempel på en materialtype som ofte fraktes fra Asia, på grunn av kostnadshensyn. Det er 
imidlertid ikke forutsatt at det benyttes naturstein i modellbyggene. Utover naturstein er det ikke grunnlag for 
å peke på materialgrupper der man vanligvis vil velge leverandører utenfor Europa. 
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for å avgrense tidsrommet for drift og vedlikehold av byggene. Dette omfatter energibruk i drift per 
år og kommende utskiftinger og øvrig vedlikehold. Beregningsperioden har også betydning for 
sammenlikning av utslipp per år, ettersom totale utslipp da fordeles på beregningsperioden. For å 
presentere resultatene på en mest mulig nyansert måte, vil vi derfor angi beregnede utslipp både 
som sum over beregningsperioden, og fordelt per år.  

Vi har valgt å holde avhendingsfasen utenfor analysen, ettersom det både virker urimelig å legge til 
grunn at samtlige bygg vil rives etter 60 år, og at avhendingsutslippene vil være omtrent tilsvarende 
alle scenarier. Avhending av eksisterende bygningsmasse er imidlertid medregnet i scenario 3 og 4, 
fordi dette vil være en konsekvens av å erstatte dagens bygningsmasse med nye bygg. 

Klimagassutslipp fra materialbruk omfatter selve bygningskroppen (hovedpost 2 i NS 3451 
Bygningsdeltabell), men ikke tekniske installasjoner VVS- og elektroinstallasjoner. Dette skyldes at 
det per i dag er begrenset tilfang av EPD’er for tekniske systemer, sammenliknet med andre 
byggevareprodukter. Inventar og materialbruk i utendørsområder er heller ikke medregnet. 

Utskifting av bygningsdeler med kortere levetid enn 60 år er medregnet iht. forventet levetid i de 
respektive byggene – dette er beskrevet for hvert scenario under. Forventet levetid for 
bygningselementer er vurdert med utgangspunkt i Sintef Byggforsk datablad 700.320 Intervaller for 
vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, samt erfaringstall og EPD-informasjon. Der det er rimelig 
at en sammensatt bygningsdel vil måtte skiftes i sin helhet, selv om de ulike bestanddelene hver for 
seg har ulik forventet teknisk levetid, har vi lagt til grunn en felles levetid for bygningsdelen. Dette er 
for eksempel tilfelle for våtromsvegger, der det må forventes at våtromsmembran og fliser skiftes 
samtidig.  

3.2.4. Tidsaspekt for utslipp 
I standard LCA regnes effekten av alle klimagassutslipp likt, uavhengig av stedet eller tidspunktet de 
inntreffer. Denne tilnærmingen kalles også statisk utslippsberegning. Dette vil si at man vekter et 
utslipp fra installasjon av en komponent på byggeplass i dag likt som et fremtidig utslipp knyttet til 
utskifting av den samme komponenten. I motsetning til i økonomiske analyser, diskonterer man altså 
ikke utslipp i LCA. Dette har sammenheng med at beregning av den mest brukte indikatoren for 
klimapåvirkning (Global Warming Potential, GWP) allerede benytter en tidshorisont for å regne 
klimaeffekten av et gitt utslipp34. Innenfor den valgte tidshorisonten kan man imidlertid ikke skille på 
effekten av utslipp på bakgrunn av når de oppstår med en statisk beregningsmetodikk. 

IPCCs femte hovedrapport35 understreker betydningen av tidlige utslippsreduksjoner. Tidlige tiltak er 
nødvendige for å begrense temperatureffekten av de globale utslippene over tid. I tillegg er det stor 
usikkerhet rundt konsekvensene av å nå såkalte vippepunkter, der selvforsterkende effekter i det 
globale klimasystemet kan føre til at oppvarmingen skjer i enda høyere tempo enn det man hittil har 
observert. Dette er argumenter for å vektlegge tiltak som reduserer klimagassutslippene raskt, som 
for eksempel å bevare eller rehabilitere bygningsmasse fremfor å rive og bygge nytt, selv om vi kan 
bygge mer energieffektivt, fordi det tar tid før utslippene fra utbyggingen veies opp av utslippskutt i 
drift. I analysen av Villa Dammen viste beregningene at å rive boligen og erstatte den med et nytt 
bygg iht. dagens standard først ville gi klimagevinst etter ca. 50 år. Andre aspekter ved 

                                                           
34 GWP regnes som akkumulert strålingspådriv som følge av et klimagassutslipp, regnet over over en gitt tid, 
relativt til pådrivet for CO2 over samme tidsperiode. Den valgte tidshorisonten fungerer som en avgrensning av 
vurderingen av oppvarmingspotensialet, slik at klimapåvirkning etter tidshorisontens slutt ikke tas hensyn til. 
Dette betyr at korte tidshorisonter legger større vekt på miljøpåvirkninger som skjer nært i tid. Den vanligste 
tidshorisonten for GWP er 100 år, men det publiseres også GWP-faktorer for 20 og 500 år av FNS Klimapanel 
(IPCC, International Panel on Climate Change). 
35 https://www.ipcc.ch/report/ar5/ 
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klimagassberegninger for materialbruk i bygninger som er spesielt tett knyttet til forutsetninger om 
tidsaspekt er opptak og utslipp for biobaserte materialer og fremtidig effekt av avfallshåndtering. 

Det finnes alternative metodiske tilnærminger innen LCA som kan benyttes for å ta inn tidsjustert 
vekting av klimagassutslipp innenfor beregningsperioden for et utbyggingsprosjekt. Man kan benytte 
en såkalt dynamisk beregningsmetodikk36, der den beregnede klimaeffekten av utslipp og opptak 
avhengig av når i analyseperioden de oppstår. I dynamisk LCA vektlegges effekten av utslipp som 
skjer i dag vektlegges tyngre enn utslipp som skjer lenger frem i tid, ved bruk av justeringsfaktorer 
iht. hvilket år utslipp/opptak oppstår. Med denne metodikken kan man ta hensyn til klimagevinsten 
av å forlenge byggets levetid ved å oppgradere. I klimagassberegningene for Villa Dammen ble en slik 
dynamisk beregningsmetodikk benyttet, i tillegg til tradisjonell LCA. Resultatene viste at tidsjustering 
av utslipp påvirker beregningsresultater for materialbruk, spesielt for bygg med mye tre, fordi 
trevirket kan regnes som et midlertidig karbonlager i byggets levetid. Imidlertid vil denne 
midlertidige lagringseffekten være mye mindre enn den motsvarende effekten av å regne med CO2-
utslipp fra vedfyring, sammenliknet med å regne det som klimanøytralt, slik standard LCA-praksis er. 

I denne analysen har vi ikke gjort slike dynamiske beregninger for å vurdere tidsaspektet for utslipp. 
Imidlertid har vi gjort beregninger av «tilbakebetalingstiden» for utslipp fra oppgradering/nybygg, 
som grunnlag for drøfting av hvorvidt bevaring kan ansees som klimatiltak med rask effekt. 

3.3. Beregningsscenarioer 

3.3.1. Scenario 1: Fortsatt drift i dagens tilstand 
Nullscenarioet representerer et ytterpunkt der det ikke gjennomføres noen ytterligere 
oppgraderingstiltak på området, og at bygningene i all hovedsak bevares slik de fremstår i dag. Det 
forutsettes derfor at gjennomføres nødvendig vedlikeholdsarbeid, samt utskifting av bygningsdeler 
med kortere levetid enn 60 år, for å opprettholde tilstanden slik den er i dag. Sammenliknet med nye 
bygg (se Tabell 7), er det lagt til grunn at noen innvendige komponenter i eldre bygg vil være mer 
bestandige enn i nye bygg, og dermed ikke ha behov for fullstendig utskifting – dette gjelder tregulv 
og innerdører. 

Med tanke på at vinduene i flere av de eksisterende byggene allerede er eldre enn 30 år er det 
utfordrende å si noe om hva som vil være realistisk tidspunkt for utskifting. Det er derfor valgt å 
inkludere utskifting av vinduer etter 35 år, ettersom dette er forventet levetid for vinduer i dag. Det 
er ikke forutsatt at dette har noen påvirkning på energibruk i byggene, selv om dette mest sannsynlig 
vil føre til lavere oppvarmingsbehov gitt at man bytter til vinduer med lavere u-verdi. Ettersom det 
ikke er mulig å vite hvilken u-verdi som vil være standard for vinduer om 30 år, er dette behandlet 
likt for alle scenarier, og en eventuell usikkerhet knyttet til dette vil derfor ha liten betydning for 
sammenlikningen. 

Materialbruk knyttet til kosmetisk oppussing er ikke medregnet for noen av scenarioene, ettersom 
denne typen oppgradering i mindre grad gjennomføres med bakgrunn i vedlikehold, og det ikke er 
grunnlag for å skille på mengden oppussing som vil gjennomføres i et eldre bygg vs. et nytt.  

Forutsetninger for utskiftinger og vedlikeholdsaktiviteter gjennom beregningsperioden i Scenario 1 er 
gitt i Tabell 4: 

Tabell 4 Forutsetninger for utskifting og vedlikehold for eksisterende bygningsmasse  

Element Beskrivelse Vedlikeholds-intervall (år) 

Maling, innvendig Maling på innvendige vegger  12 

Maling, innvendig Maling, himling 15 

Maling, utvendig Maling av utvendig kledning  10 

                                                           
36 Dynamisk LCA-metodikk introdusert av Levasseur et. al. i 2010 
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/Es9030003 

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/Es9030003
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Vinduer Utskifting  35 

Ytterdør Utskifting 30 

Keramisk flis Utskifting 25 

Gulvbelegg Reparasjon, utskifting av 10% av dekkeareal  40 

Takstein Reparasjon, utskifting av 10% av takareal  30 

Utvendig kledning Reparasjon, utskifting av 10% av kledningsareal 30 

Balkong 
Reparasjon, utskifting av 50% av trevirke i 
balkongkonstruksjon 30 

Grunnmur Reparasjon, utskifting av 10% av mørtel 30 

 

Materialmengder som legges til grunn for beregning av utslipp fra utskifting og vedlikehold er hentet 
fra klimagassberegninger for Villa Dammen og beregnede materialmengder i nybygg. 

For de byggene som i dag forsynes av fjernvarmenettet er det lagt til grunn utslipp beregnet fra 
energimiks for lokal fjernvarmeleverandør. Øvrige bygg er forutsatt forsynt 100% med strøm fra 
panelovner eldre enn TEK 97. Energibehovet er ellers hentet fra beregninger gjort av energibygg. Her 
er det noen verdier som er korrigert for antall personer. For bygninger som ikke benyttes 100% som 
bolig (enten en blanding av småhus og forretning, eller som bare benyttes til forretning), har vi tatt 
utgangspunkt i beregnet energibruk fra Energiportalen, men benyttet en korrigeringsfaktor basert på 
Enovas byggstatistikk37 og SSB38 for å anslå nivå for energibruk i drift. Enovas byggstatistikk er brukt 
for å finne energibruk for forretningsbygg eldre enn 1950, mens statistikk for energibruk for boliger 
fra før 1950 fra SSB er brukt. Den relative forskjellen i energiforbruk per kvm mellom disse er brukt 
som den nevnte korrigeringsfaktoren.  

Basert på tilstandskartleggingen gjennomført på befaring er 11 av 56 bygninger vurdert å være i 
risikosonen for riving basert på dagens tilstand. Med fortsatt drift uten noen form for 
oppgraderingstiltak vurderer vi det som usannsynlig at alle byggene vil kunne opprettholde drift som 
i dag over de kommende 60 årene. Dermed er det rimelig å forutsette at en viss andel av bygningene 
vil komme til å rives i løpet av beregningsperioden. Som en konservativ forutsetning har vi avgrenset 
andelen som forutsettes revet til bygg som faller under tilstandskategori 1 og 2, som beskrevet i 
kapittel 3.1.2. Dette omfatter 4 bygg. Det er utfordrende å vurdere når det er sannsynlig at byggene 
eventuelt ville rives, men som en forenkling er det lagt til grunn at dette inntreffer etter 15 år for alle 
4 bygg. Byggene som rives forutsettes erstattet med nye tilsvarende bygg etter dagens standard, 
med lavere energibehov. Forutsetninger for nybygg er beskrevet i kapittel 3.3.3. 

3.3.2. Scenario 2: Oppgradering av eksisterende bygningsmasse 
I scenariet med oppgradering av eksisterende bygningsmasse har vi lagt til grunn at de anbefalte 
tiltakspakkene beskrevet i kapittel 2.2 gjennomføres for de ulike bygningskategoriene som angitt i 
Tabell 1.  

Materialbruk i oppgradering er anslått på bakgrunn av bygningsgeometri (areal av yttervegg, gulv, tak 
og vinduer) for bygninger som er plukket ut som representative indikatorbygg per 
oppgraderingskategori og for ulike bygningsstørrelser innenfor hver kategori. Materialmengder per 
tiltak er beregnet av bygningsfysiker og benyttet som grunnlag for klimagassberegninger i ByggLCA. 

Tabell 5 Bygningselementer medregnet i klimagassberegninger for materialbruk til oppgradering 

Bygningsdel Tiltak Elementer inkludert 

Yttervegger Utvendig etterisolering 

Konstruksjonsvirke (stendere) 

Isolasjon (glassull) 

                                                           
37 Enovas byggstatistikk 2016, Enova, 2016 
38 https://www.ssb.no/statbank/table/10579/tableViewLayout1/ 
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Dampsperre 

Vindsperre 

Utvendig panel 

Maling 

Yttertak, flatt tak Etterisolering av tak 

Isolasjon (glassull) 

Vindsperre 

Yttertak, skrått tak Etterisolering av tak 

Dampsperre 

Konstruksjonsvirke (stendere) 

Isolasjon (glassull) 

Vindsperre 

Takstein (50% utskifting) 

Gulv Etterisolering av gulv 

Vindsperre 

Isolasjon (glassull) 

Parkett (50% utskifting) 

Vinduer Utskifting Vindu (u-verdi 1,0) 

 

En komplett oversikt over materialmengder som er lagt til grunn for de ulike oppgraderingstiltakene 
er gitt i Vedlegg 5. 

Vedlikeholdsbehov i oppgraderte bygg forutsettes å være tilsvarende som for bygg uten 
oppgradering – se Tabell 4. Dermed forutsettes det på samme måte som i scenario 1 at man 
opprettholder byggets tilstand etter oppgradering gjennom hele beregningsperioden. Ettersom det 
forutsettes oppgradering av samtlige bygg 

3.3.3. Scenario 3: Rive og bygge nytt 
I scenario 3 legges det til grunn at samtlige bygninger rives og erstattes med nye bygg med samme 
størrelse iht. dagens forskriftskrav.  

Klimagassutslipp fra materialbruk i nybygg er beregnet fra nøkkeltall per areal iht. bygningstype 
basert på dagens bruksmønster, som vist i Tabell 6: 

Tabell 6 Forutsetninger om bygningstype for nybygg 

Bruksmønster i dag Nybygg, kategori 

Bolig, enebolig Småhus 

Bolig, leiligheter Boligblokk 

Forretning Forretningsbygg 

Kombinert forretning og bolig 50/50 boligblokk og forretningsbygg 

Annet Forretningsbygg 

 

Nøkkeltall for klimagassutslipp fra materialbruk er hentet fra Asplan Viaks referansebyggmodell, 
beskrevet i kapittel 3.2. Energibruk i nye bygg er anslått til øvre ramme for energibehov per 
bygningskategori iht. dagens forskriftsnivå (TEK 17) – se kapittel 3.2.1. 

Nye eneboliger forutsettes bygget uten kjeller, selv om de eksisterende byggene de erstatter per i 
dag har kjeller. Tidligere ble kjellere gjerne brukt til oppbevaring av matvarer, som vaskerom, til 
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oppbevaring osv. I dag har man ikke de samme behovene for kalde kjellere som oppbevaringsarealer, 
og det er mer vanlig at det i stedet bygges sportsboder/garasjer og evt. anneks til slike formål39. 
Kjeller vurderes heller ikke som attraktive oppholdsrom, på grunn av begrensede muligheter for 
lysinnslipp. Utbygging av ny kjeller krever dessuten relativt omfattende og kostbare grunnarbeider. 
På bakgrunn av dette vurderes det som mer sannsynlig at nye eneboliger oppføres uten kjeller. 

Utslipp fra materialbruk til vedlikehold av boligblokker og næringsbygg er regnet på grunnlag av 
forventet levetid for bygningskomponenter i nye bygg oppført etter dagens standard. For småhus har 
vi lagt til grunn at det gjøres delvis utskifting/reparasjoner i løpet av levetiden, på samme måte som 
for eksisterende bygg. Levetider som er lagt til grunn for utskifting av elementer i nybygg over 
beregningsperioden er gitt i Tabell 7: 

Tabell 7 Levetider for bygningskomponenter i nybygg 

Element Beskrivelse 

Vedlikeholdsintervall (år) 

Småhus 
Boligblokk, 
forretningsbygg 

Maling, innvendig Maling på innvendige vegger  12  12 

Maling, innvendig Maling, himling 15 15 

Maling, utvendig Maling av utvendig trekledning  10  10 

Vinduer Utskifting  35  35 

Ytterdør Utskifting 30 30 

Innerdører Utskifting 40 40 

Gipsplater i vegg og himling, standard Utskifting 40 40 

Parkett Utskifting 40 40 

Linoleum Utskifting  20 

Vinyl gulvbelegg Utskifting  20 

Innvendig gulvteppe Utskifting  8 

Glassfasade Utskifting  30 

Utvendig trekledning Utskifting  40 

Utvendig trekledning, småhus 
Reparasjon, utskifting av 10% av 
kledningsareal 30  

Keramisk flis Utskifting 25 25 

Asfaltpapp på tak Utskifting  20 

Takstein 
Reparasjon, utskifting av 10% av 
takareal  30  

Balkong 
Reparasjon, utskifting av 50% av 
trevirke i balkongkonstruksjon 30  

Grunnmur 
Reparasjon, utskifting av 10% av 
mørtel 30  

 

Utslipp forbundet med riving av eksisterende bygningsmasse er beregnet iht. nøkkeltall per 
bruttoareal fra prosjektet «Klimagassberegninger for Villa Dammen». I dette prosjektet ble det gjort 
beregninger av riving og avfallshåndtering for et trebygg med oppbygning antatt mye tilsvarende 
bebyggelsen i Vestfossen. Det finnes generelt lite erfaringstall for klimagassutslipp fra riving av bygg, 
ettersom denne fasen ofte ikke er inkludert i klimagassberegninger, og det har ikke vært mulig å 
oppdrive nøkkeltall for riving av murbygg med tilsvarende detaljeringsgrad som for Villa Dammen. 
Ettersom hovedvekten av bygningsmassen (85%) som er inkludert i beregningen er trebebyggelse, 
vurderes det likevel som tilstrekkelig å forutsette utslipp fra rivefasen per areal tilsvarende som for 
Villa Dammen for samtlige bygg i scenario 3 og 4. 

                                                           
39 https://www.hedalm-anebyhus.no/hvorfor-bygges-ikke-nye-hus-med-kjeller/ 
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3.3.4. Scenario 4: Rive og bygge nytt med høyere arealeffektivitet 
Høyere arealeffektivitet modelleres ved at leilighetsbygg med lavere antall m² per beboer erstatter 
eneboliger, men at bebygd areal på området er tilsvarende som i scenario 1, 2 og 3. Dette gir en 
endret funksjonell enhet for beregningen, sammenliknet med scenario 1, 2 og 3, fordi man får plass 
til flere beboere på samme utbygde areal. For å ha en rettferdig sammenlikning må man 
opprettholde samme funksjon, dvs. samme antall bosatte, i alle scenarier. Derfor har vi lagt til grunn 
at behovet for boliger til det antallet bosatte som ikke «får plass» på området i scenario 1-3, 
sammenliknet med scenario 4, møtes ved at man bygger nytt et annet sted. 

Tabell 8 viser en sammenligning av hvor mye plass som trengs per beboer boende i enebolig og 
leilighet. Tabellen viser at en beboer i leilighet i gjennomsnitt bor på 83% av arealet til en beboer i 
enebolig. 

Tabell 8 Arealeffektivitet for bolig i form av enten enebolig eller leilighet40 

 Enebolig Leilighet 

Areal per bolig 123,6 78,2 

Beboere per bolig 2,1 1,6 

Areal per beboer 58,9 48,9 

Relativ arealeffektivitet 100 % 83 % 

 

Med en forutsetning om at alle småhus/eneboliger blir erstattet med leiligheter i scenario 4, betyr 
dette at det trengs ca. 1400 m² med bolig i scenario 1, 2 og 3 for å oppnå samme funksjon av totale 
beboere. 

Øvrige beregningsforutsetninger er tilsvarende som for scenario 3. 

                                                           
40 https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/fobbolig/hvert-10-aar/2013-02-26, 
https://www.ssb.no/statbank/table/06513/tableViewLayout1/ 
 

https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/fobbolig/hvert-10-aar/2013-02-26
https://www.ssb.no/statbank/table/06513/tableViewLayout1/
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4. RESULTATER FRA KLIMAGASSBEREGNINGENE 

4.1. Totale resultater for området 

Beregnede klimagassutslipp i tonn CO2-ekvivalenter for den totale vurderte bebyggelsen i Vestfossen 
er presentert i Tabell 9 og Figur 15. Resultatene er gitt for de 4 beregningsscenarioene og per 
livsløpsfase (riving av eksisterende bygningsmasse, materialbruk til utbygging/oppgradering, 
materialbruk til drift og vedlikehold, elektrisitetsforbruk i drift, fjernvarme).  

Tabell 9 Beregnede klimagassutslipp (tonn CO2-ekv.) totalt for bygningsmassen i Vestfossen, per scenario. D&V 
= drift og vedlikehold 

 

Riving 
Materialer, 
utbygging 

Materialer, 
D&V  Elektrisitet  

Fjern-
varme SUM 

Differanse, 
relativt til 
Scenario 1 

tonn CO2-ekvivalenter 

Scenario 1 29 353 843 20 459 1 844  23 528  0 % 

Scenario 2 0 398 810 12 765 1 089  15 063  -36 % 

Scenario 3 673 3 969 1 139 10 799 483  17 063  -27 % 

Scenario 4 673 5 196 1 190 9 152 483  16 694  -29 % 

 

Beregningene viser at oppgradering av eksisterende bygningsmasse gir 36 % lavere utslipp totalt over 
beregningsperioden på 60 år, sammenliknet med å la bygningene stå uten energioppgraderingstiltak. 
Å rive og erstatte eksisterende bygningsmasse med nye bygg gir også klimagevinst sammenliknet 
med å ikke gjennomføre noen tiltak, men noe mindre gevinst enn oppgradering. Sammenliknet med 
oppgradering, fører det å rive og bygge nytt til hhv. 13 % høyere utslipp for nye bygg med samme 
arealeffektivitet og 11 % høyere utslipp dersom nye bygg har høyere arealeffektivitet enn de de 
erstatter.  

 

Figur 15 Beregnede klimagassutslipp (tonn CO2-ekv.) totalt for bygningsmassen i Vestfossen, per scenario og 
fordelt per livsløpsfase. D&V = drift og vedlikehold 

 

Det fremgår tydelig av resultatene at energibruk i drift har størst betydning for beregnede utslipp. 
Energibruk står for 92-95 % av totale utslipp over analyseperioden i scenario 1 og 2, og 68 % av 
utslippene i scenario 3 og 60 % av utslippene i scenario 4. At energibruk står for en såpass høy andel 
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av utslipp for nybygg henger sammen med at det er lagt til grunn ren elektrisk oppvarming for bygg 
som ikke er tilknyttet fjernvarmenettet, og at energibehov i drift er regnet som maksimale tillatte 
verdier iht. TEK 17. Betydningen av disse forutsetningene er vurdert med følsomhetsvurderinger i 
hhv. kapittel 4.5.1 og kapittel 4.5.2. 

Utslipp knyttet til materialbruk i utbygging og drift og vedlikehold står for 5 % i scenario 1, 8 % i 
scenario 2, 30 % i scenario 3 og 38 % i scenario 4. Årsaken til at scenario 4 har høyere materialutslipp 
enn scenario 3 er at det er lagt til grunn utbygging av moderne leilighetsbygg, som både krever mer 
materialer per m² og bruk av materialer med høyere klimafotavtrykk enn småhus (se kapittel 3.3.4). 

Hvis man deler utslippene inn etter når de skjer i tid, står utslipp i utbyggingsfasen (materialbruk til 
oppgradering/nybygg og riving av eksisterende bygg i scenario 3 og 4) for 3 % av utslippene i scenario 
2, 27 % av utslippene i scenario 3 og 35 % av utslippene i scenario 4. 

Akkumulerte utslipp over beregningsperioden for de 4 scenarioene er vist i figur Figur 16: 

 

 

Figur 16 Akkumulere klimagassutslipp over 60 års beregningsperiode for alle beregningsscenarier 

 

Utslippskurvene for nybyggscenarioene starter høyere enn kurvene for scenario 1 og 2, som følge av 
utslippene i utbyggingsfasen, men har en slakere stigning, på grunn av lavere energibruk og dermed 
mindre utslipp per år i drift. Kurven for scenario 1 krysser kurven for scenario 3 i år 2029 og kurven 
for scenario 4 i år 2031, som indikerer at tilbakebetalingstiden for utslipp fra å rive og bygge nytt, 
sammenliknet med fortsatt drift i dagens stand er rundt 10 år. 

Kurven for scenario 4 krysser kurven for scenario 3 i år 2040, men kurvene ligger relativt tett 
gjennom hele beregningsperioden. 

Kurven for scenario 2 ligger over kurven for scenario 1 gjennom hele beregningsperioden, som tilsier 
at tilbakebetalingstiden for utslipp fra oppgradering, sammenliknet med ingen tiltak, er kortere enn 
ett år. Mot slutten av analyseperioden nærmer kurven for scenario 2 seg kurvene for 
nybyggscenarioene, men skjæringspunktet inntreffer ikke i løpet av beregningsperioden på 60 år.  

4.2. Resultater per oppgraderingskategori 

Beregnede klimagassutslipp for de 8 ulike oppgraderingskategoriene (se kapittel 3.1.3) er presentert i 
Tabell 10. Verdier er angitt både som kg CO2-ekvivalenter per areal og per areal og år i 
beregningsperioden. Raden merket «Nye bygg i år 15» angir utslipp fra oppføring av nye bygg som 
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erstatter eksisterende bygg som forutsettes revet i scenario 1 (se kapittel 3.3.1), mens raden «Ekstra 
bygg» angir utslipp fra ny bygningsmasse som oppføres for å ivareta det totale antall beboere 
definert av scenario 4 (se kapittel 3.3.4).  

Tabell 10 Sammenlikning av klimagassutslipp per oppgraderingskategori for de 4 vurderte 
beregningsscenarioene  

SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 SCENARIO 4 

kg CO2-
ekv./m² 

kg CO2-
ekv./m²/
år 

kg CO2-
ekv./m² 

kg CO2-
ekv./m²/
år 

kg CO2-
ekv./m² 

kg CO2-
ekv./m²/
år 

kg CO2-
ekv./m² 

kg CO2-
ekv./m²/
år 

Kategori 1 1 505 25 1 505 25 1 078 18 1 210 20 

Kategori 2 1 368 23 888 15 1 078 18 1 220 20 

Kategori 3 1 557 26 937 16 1 179 20 1 252 21 

Kategori 4 2 025 34 958 16 1 124 19 1 214 20 

Kategori 5 1 604 27 1 080 18 1 289 21 1 293 22 

Kategori 6 2 041 34 1 038 17 1 226 20 1 309 22 

Kategori 7 1 686 28 1 065 25 1 055 18 1 167 19 

Kategori 8 1 877 31 952 16 1 125 19 1 207 20 

Nye bygg i 
år 15 

184 3 - - - - - - 

Ekstra 
bygg 

928 15 881 15 889 15 - - 

 

Figur 17 gir en sammenlikning av utslipp i hvert scenario for hver kategori: 

 

 

Figur 17 Sammenlikning av klimagassutslipp per oppgraderingskategori for de 4 vurderte 
beregningsscenarioene 

 

Scenario 1 uten tiltak gir høyest utslipp for alle kategorier, med unntak av kategori 1, der scenario 1 
og 2 kommer likt ut. Dette skyldes at det ikke er forutsatt noen ytterligere oppgraderingstiltak for 
bygg i kategori 1, fordi byggene i denne kategorien allerede har gjennomført 
energioppgraderingstiltak.  

Sammenlikningen viser at det varierer hvilke scenarioer som kommer best ut for de ulike 
oppgraderingskategoriene. Dette henger direkte sammen med hvilke oppgraderingstiltak som er lagt 
til grunn for hver kategori (se Tabell 1 og Vedlegg 2). Tiltak per kategori og resulterende beregnet 
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reduksjon i energibruk, og i klimagassutslipp i scenario 2, sammenliknet med scenario 1, er gitt i 
Tabell 11: 

Tabell 11 Reduksjon i levert energi og klimagassutslipp som følge av oppgraderingstiltak, per kategori 

Oppgraderings-
kategori 

Oppgraderingstiltak Differanse mellom scenario 2 og scenario 1 

Utvendig 
etterisolering 

Bytte 
vinduer 

Etterisolering 
tak/ gulv Levert energi Klimagassutslipp 

1 
ingen (5 cm 
fra før) - - 0 % 0 % 

2 + 5 cm -  15 cm -37 % -35 % 

3 + 5 cm Ja 15 cm -41 % -40 % 

4 10 cm Ja  15 cm -56 % -53 % 

5 ingen Ja  15 cm -30 % -33 % 

6 5 cm Ja  15 cm -50 % -49 % 

7 
ingen (5 cm 
fra før) 

Ja (fra 
original) 15 cm -38 % -38 % 

8 10 cm 
Ja (fra 
original) 15 cm -57 % -49 % 

 

De største besparelsene i energibruk finner vi for kategori 8, 4, 6 og 3. Dette tilsvarer kategoriene der 
vi har forutsatt de mest omfattende tiltakspakkene, dvs. en kombinasjon av utvendig etterisolering 
og utskifting av vinduer, i tillegg til etterisolering av tak og gulv. Følgelig er det også for disse 
kategoriene vi finner de største forskjellene i utslipp mellom scenario 1 og 2.  

Oppgradering (scenario 2) gir lavest beregnede levetidsutslipp for kategori 2, 3, 4, 5, 6 og 8. For 
kategori 7 ligger scenario 2 og 3 omtrent likt. Som nevnt over kommer scenario 1 og 2 likt ut for 
kategori 1, som følge av at det er forutsatt at tilsvarende oppgraderingstiltak allerede er gjennomført 
for byggene i denne kategorien. 

Den største forskjellen mellom oppgradering og nybygg finner vi for kategori 3. Utslipp i scenario 2 er 
ca. 20 % lavere enn i scenario 3. Dette skyldes både at beregnet effekt på energibruk som følge av 
tiltak er relativt høy for bygningene i kategori 3 (-40 % i snitt), men også at en del av bygningene i 
denne kategorien delvis benyttes til forretning, slik at det forutsettes at dagens trehus vil erstattes 
med kombinerte forretnings-/leilighetsbygg dersom man river og bygger nytt. Fordi denne typen 
bygninger vil kreve mer materialer og materialer med høyere klimagassutslipp per m² nybygg enn 
småhus, er det beregnet høyere materialutslipp i scenario 3 for bygg. Her det relevant å merke seg at 
hele 21 av de 56 vurderte bygningene faller inn under kategori 3. Dermed har resultatet for kategori 
3 stor betydning for konklusjonen om at oppgradering kommer såpass mye bedre ut enn å rive og 
bygge nytt.  

Scenario 4, nybygg med økt arealeffektivitet, kommer dårligst ut av de to nybyggscenarioene for alle 
kategorier, med unntak av for kategori 5, der utslippene i scenario 4 er tilnærmet like som i scenario 
3. Dette skyldes at kategori 5 i hovedsak omfatter bygningskategorier utenom bolig, slik at 
betydningen av å erstatte småhus med leilighetsbygg får mindre betydning.  

4.3. Klimagassutslipp fra materialbruk 

Klimagassutslipp knyttet til riving og materialbruk i de 4 scenarioene er gitt i Tabell 12 og Figur 18. 
Kolonnen «Nye bygg utenfor, og i scenario 1» angir utslipp som er forbundet med ny bygningsmasse 
utenfor området i scenario 1-3, samt nye bygg som erstatter bygg som forutsettes revet i løpet av 15 
år scenario 1 på bakgrunn av tilstandsvurderingen. 
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Tabell 12 Beregnede klimagassutslipp (tonn CO2-ekvivalenter, total for 60 års beregningsperiode) knyttet til 
riving og bruk av byggematerialer  

Riving Materialer, 
utbygging 

Materialer,     
D&V 

Nye bygg 
utenfor, og i 
scenario 1 

SUM, materialer og 
riving 

Differanse, 
relativt til 
Scenario 1 

(tonn CO2-ekvivalenter) % 

Scenario 1 29 0 689 508 1 225 0 % 

Scenario 2 0 160 726 323 1 208 -1 % 

Scenario 3 673 3730 1054 323 5 781 372 % 

Scenario 4 673 5196 1190 0 7 059 476 % 

 

 

Figur 18 Beregnede klimagassutslipp forbundet med bruk av byggematerialer til oppgradering og ny 
bygningsmasse, inkludert riving av eksisterende bygningsmasse 

 

Når man ser isolert på klimagassutslippene fra materialbruk fremgår det tydelig at utslippene 
forbundet med oppgraderingsprosessen er svært små i det store bildet. Dette skyldes både at 
oppgraderingstiltakene vi har lagt til grunn medfører relativt små materialmengder, sammenliknet 
med å oppføre et komplett nytt bygg, og at materialene som benyttes (i hovedsak trevirke og 
glassull, se vedlegg 5 for detaljer) har relativt lavt klimafotavtrykk. Utslipp knyttet til 
oppgraderingstiltak i scenario 2 utgjør i størrelsesorden 3-4 % av utslipp forbundet med å oppføre 
nye bygg. Det er også interessant å merke at utslippene knyttet til oppgradering i scenario 2 kun 
utgjør i størrelsesorden 24 % av utslippene forbundet med riving av eksisterende bygningsmasse i 
scenario 3 og 4, med de forutsetningene vi har lagt til grunn. Beregningene av utslipp fra riving er 
imidlertid forbundet med vesentlig høyere usikkerhet enn de øvrige materialberegningene, slik at 
denne konklusjonen bør leses med noe forsiktighet.  

De lave utslippene fra oppgradering og at vi har lagt til grunn at enkelte av de eksisterende 
bygningene har en tilstand per i dag som gjør det sannsynlig at de vil rives i løpet av de kommende 
60 årene, fører samlet sett til at totale utslipp knyttet til materialbruk og riving er lavere i scenario 2 
enn i scenario 1. 

Relativt til nybyggscenarioene er materialutslippene i scenario 1 og 2 tilnærmet like. 
Materialutslippene (ekskludert utslipp forbundet med riving) i scenario 3 og 4 er hhv. ca 4 og 5 
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ganger høyere enn materialutslippene i scenario 1 og 2. Forskjellen skyldes i hovedsak høyere utslipp 
i utbyggingsfasen. Materialutslipp knyttet til drift og vedlikehold av nybyggene er rundt 40 % høyere 
enn i scenario 2, som skyldes at de nye boligbyggene er forutsatt å ha en større grad av mindre 
bestandige overflatematerialer som krever utskifting i løpet av 60 år (i hovedsak gipsplater), mens de 
eldre boligbyggene er forutsatt å ha mer solide innvendige materialer som ikke nødvendigvis må 
skiftes i sin helhet. Som nevnt i kapittel 3.3.1, er materialbruk knyttet til kosmetisk oppussing ikke er 
medregnet for noen scenarioer. 

Årsaken til at materialutslippene i scenario 4 er høyere enn i scenario 3, er som nevnt over at det er 
forutsatt utbygging av moderne leilighetsbygg i stedet for småhus, som fører til høyere totale 
materialutslipp, selv om arealeffektiviteten er høyere i scenario 4 enn i scenario 3. 

4.4. Kartpresentasjon 

Beregnede utslipp for de inkluderte byggene på området er også illustrert i temakart for hvert 
scenario, gitt i Figur 19. Utslippsintensitet per bygg, gitt som tonn CO2-ekv./m², er illustrert på en 
fargeskala fra lys gul til mørk lilla, der lysere farger indikerer lavere utslipp og mørkere farger 
indikerer høyere utslipp per areal. Av hensyn til lesbarhet er fargeskalaen tilpasset hvert scenario – 
spenn for øvre og nedre verdi er vist i høyre hjørne av hvert kart. Dette medfører at fargene ikke er 
fullt sammenliknbare på tvers av hvert scenario. Merk også at beregnede utslipp i hvert scenario er 
knyttet til de ulike oppgraderingskategoriene, og ikke representerer individuelle beregninger for 
hvert bygg. 

For å ta hensyn til forskjell i arealeffektivitet i scenario 4 vs. scenario 1-3 i beregningene, har vi valgt å 
legge til arealer med nybygg i scenario 1-3, for å holde funksjonen som er grunnlaget for 
sammenlikning lik i alle scenarioene – se kapittel 3.3.4. Ettersom det ikke er knyttet noen konkret 
plassering til disse «tilleggsarealene» i scenario 1-3, har vi valgt å justere utslippene i scenario 4 ned 
tilsvarende utslippene knyttet til disse arealene i kartpresentasjonen, i stedet for å illustrere 
utslippene som en vilkårlig adresse i scenario 1-3.  
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Figur 19 Temakart som viser beregnede utslipp for inkludert bebyggelse i Vestfossen. Merk at skala for utslipp 
varierer mellom scenarioene, slik at fargeangivelsene ikke er fullt sammenliknbare mellom hvert scenario. 
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4.5. Følsomhetsvurderinger 

4.5.1. Utslippsfaktor for elektrisitet 
Iht. NS 3720 presenterer vi også totale analyseresultater for beregninger der utslippsfaktor for 
elektrisitet er satt tilsvarende norsk strømmiks41. Fordi elektrisitetsforbruk står for en så stor andel av 
beregnede utslipp, fører lavere utslippsfaktor for elektrisitet til at beregnede utslipp blir ca. 50-80 % 
lavere enn i hovedresultatene.    

Med lavere utslipp fra elektrisitet vil materialbruk få større betydning for beregnede utslipp, slik at 
scenarioene med nybygg kommer vesentlig dårligere ut, sammenliknet med scenario 1 og 2, dersom 
utslippsfaktor for strøm regnes iht. norsk miks. Valg av en lavere utslippsfaktor for strøm forsterker 
dermed konklusjonen om at det er mer klimavennlig å oppgradere enn å rive og bygge nytt for 
bygningene i Vestfossen. Forskjellen mellom scenario 1 og 2 endrer seg ikke tilsvarende, men 
gevinsten av å oppgradere blir noe lavere med lavere utslipp fra strøm (29 %, sammenliknet med 36 
% i hovedresultatene), som følge av at gevinsten fra redusert energibruk etter oppgradering blir noe 
mindre. 

 

Figur 20 Beregnede klimagassutslipp (tonn CO2-ekv.) totalt for bygningsmassen i Vestfossen, per scenario og 
fordelt per livsløpsfase når norsk elektrisitetsmiks er lagt til grunn iht. NS 3720 
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4.5.2. Energibruk i nye bygg 
Vi har lagt til grunn at energibruk i drift av nye bygg vil tilsvare forskriftsnivå (TEK 17). Ettersom TEK 
17 trådte i kraft relativt nylig, finnes det foreløpig lite data som sier noe om hvor sannsynlig det vil 
være at energibruk i nye bygg som oppføres faktisk vil tilsvare forskriftsnivå.   

Derfor har vi gjort en følsomhetsvurdering for 10 % økning/reduksjon i energibruk for nye bygg, for å 
vurdere hvordan endringer i denne parameteren påvirker resultatene. Her er utslippsfaktor for strøm 
regnet lik som i hovedresultatene. 

Resultatene inkludert følsomhetsvurderinger for scenario 3 og 4 er vist i Figur 21: 

 

 

Figur 21 Beregnede klimagassutslipp (tonn CO2-ekv.) totalt for bygningsmassen i Vestfossen, per scenario og 
fordelt per livsløpsfase, med følsomhetsvurdering for 10 % endring i energibruk i drift av nye bygg 
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Resultatene viser at en 10 % endring i energibruk i nybygg fører til at totale utslipp i scenario 3 og 4 
endrer seg med ca. 6 %. Dette er ikke en stor nok endring til å endre konklusjonene presentert i 
kapittel 4.1-4.3, men dersom energibruk i nybyggene hadde vært 10 % lavere, ville forskjellen 
mellom oppgradering (scenario 2) og å rive og bygge nytt vært relativt liten.  

4.6. Vurdering av analysens robusthet 

Følsomhetsvurderingene viser at analyseresultatene er sterkt avhengige av forutsetningene som er 
lagt til grunn for å regne utslipp fra energibruk, og forutsetningene for beregning av energibruken i 
seg selv. Imidlertid må det vesentlige endringer til for å endre konklusjonene som er presentert. 
Dermed vurderes de overordnede konklusjonene om rangering av scenarioene etter utslipp som 
robuste.  

Oppgraderingskategoriene vi har benyttet i analysen er satt med utgangspunkt i 
konstruksjonsprinsipp og muligheter for oppgraderingstiltak for den eksisterende bygningsmassen, 
og skiller ikke på bruksformål. Når vi sammenlikner med å rive dagens bygninger og erstatte dem 
med nye har imidlertid bruksformålet vesentlig betydning, fordi materialbruk i moderne bygg i større 
grad varierer mellom bygningskategorier enn det gjør for de eksisterende bygningene i Vestfossen. 
Dermed påvirker variasjon mellom bruksformål innad i oppgraderingskategoriene forskjellen i 
beregnet resultat mellom oppgraderingsscenarioet (scenario 2) og nybyggscenarioet uten økt 
arealeffektivitet (scenario 3). Dette gjør det mer utfordrende å sammenlikne klimaeffekten av 
oppgradering med å rive og bygge nytt. Dette betraktes som en svakhet i analysen, men vurderes 
ikke som utslagsgivende for konklusjonene slik de er presentert. 
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5. DRØFTING OG KONKLUSJONER 

5.1. Hva er klimavennlig oppgradering av eldre bygg? 

Ønske om bevaring av kulturhistoriske verdier vil ofte begrense omfanget av 
energieffektiviseringstiltak for eldre bygg. Hvor tålegrensen går vil variere med ambisjonsnivået for 
bevaring. I denne rapporten har vi kun sett på hvilke energieffektiviseringstiltak som vil være mulige 
og gjennomførbare for de vurderte byggene, uten spesielle hensyn til bevaringsverdi. Dermed har vi 
ikke gjort noen vurdering av hvor omfattende energioppgraderingstiltak som vil være mulig for 
bebyggelsen i Vestfossen innenfor mer formelle rammer for kulturminnebevaring. En slik vurdering 
vil kreve egen fagkompetanse, og det har heller ikke vært oppdragets hensikt å identifisere 
skjæringspunktet mellom klimatiltak og kulturminnevern. 

Utgangspunktet for analysen har vært å identifisere hvilke tiltak for energioppgradering som er 
mulige og hvilken effekt de vil kunne ha dersom de gjennomføres. Tiltakene vi har presentert er 
forslag til hva som vil gi god energibesparelse i drift uten urealistisk store inngrep eller 
klimagassutslipp. Hensikten har ikke vært å fremme pålegg til byggeiere om hvilke tiltak de skal 
gjennomføre, men å vise hvordan og hvor mye hver enkelt kan bidra med i stedets klimaregnskap.  

Tiltakene vi har lagt til grunn representerer en relativt omfattende oppgradering av bygningenes 
klimaskall. Dette gjenspeiles i en høy beregnet energibesparelse for oppgraderte bygg. For 
boligbygget Villa Dammen ble det gjennomført tiltak som er mye mindre inngripende, men som også 
resulterte i en mindre reduksjon i beregnet energibruk enn det vi har beregnet for byggene i 
Vestfossen. Dermed er også beregnet klimaeffekt av oppgradering ulik i de to analysene. Vårt 
budskap er likevel ikke «oppgradér slik eller la være».  

I analysen av Villa Dammen viste beregningene at forskjellen i levetidsutslipp var større mellom Villa 
Dammen uten oppgradering og oppgradert bygg, enn mellom oppgradert bygg og et nytt standard 
referansebygg. Dette resultatet stemmer også for vår analyse. Dette er et eksempel på det som ofte 
kalles «loven om økende grensekostnad», som beskriver fenomenet at gevinsten av et tiltak avtar 
med økende investering. Dette gjelder for eksempel for isolasjonsmengde i boligbygg – forbedringen 
av veggens totale isolasjonsevne øker mye med de første 10 cm med isolasjon, men etter hvert som 
isolasjonstykkelsen økes, reduseres energibesparelsen per cm installert. Dette betyr at det ikke 
nødvendigvis er slik at større tiltak er det mest kostnadseffektive - eller i dette tilfellet 
utslippseffektive. Omfattende rehabilitering av bygg medfører mer materialbruk, som reduserer 
netto gevinst av tiltaket. Mange små tiltak kan også gi god energibesparelse.  

Skjæringspunktet for klimaeffekt mellom oppgradering og å rive og bygge nytt, dvs. hvor stor 
forbedring av energiprestasjon som skal til for det blir mer klimavennlig å oppgradere enn å rive og 
bygge nytt vil ligge et sted mellom de veldig skånsomme tiltakene gjennomført for Villa Dammen og 
den mer konvensjonelle men også mer inngripende tiltakspakken vi har vurdert i denne analysen. 

Analysen viser at oppgraderingstiltakene vi har lagt til grunn vil kunne løfte energistandarden til et 
nivå som er sammenliknbart med moderne bygg oppført etter dagens standard. Den eneste 
oppgraderingskategorien der oppgraderingsscenarioet ikke gir lavest levetidsutslipp er den 
kategorien der vi ikke har forutsatt at det gjennomføres tiltak, fordi tilsvarende tiltak allerede er 
gjennomført.  

Når tiltakene vi har lagt til grunn også kan gjennomføres ved bruk av relativt enkle løsninger og med 
materialer med lavt klimafotavtrykk, gir dette i sum en stor besparelse i utslipp fra energibruk 
sammen med en lav økning i utslipp fra materialbruk. Generelt kan man dermed si at det vil være 
mer klimavennlig å oppgradere enn å rive og bygge nytt for de bygningene der man har gode 
muligheter til å gjøre tiltak uten altfor store inngrep. Spesielt viser etterisolering av yttervegg seg å gi 
stor klimagevinst. Her bør det imidlertid påpekes at vi ikke har undersøkt effekten av å etterisolere 
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gulv og tak isolert, ettersom dette tiltaket er lagt til grunn for samtlige bygg der det er forutsatt at 
tiltak gjennomføres. 

Resultatene gjenspeiler vurderingene vi har gjort av mulighetene for energioppgraderingstiltak for 
den eksisterende bygningsmassen. For de bygningskategoriene der vi har vurdert at mulighetene for 
tiltak er gode, er det beregnet en betydelig energibesparelse som følge av oppgradering. At 
hoveddelen av de vurderte bygningene faller under denne kategoriseringen er dermed et viktig 
premiss for analysen.  

I denne sammenhengen er det relevant å trekke frem at hoveddelen av bygningene som er vurdert 
er oppført i tre. Trebygg har større handlingsrom for tiltak, og det er mindre krevende å få til en 
vesentlig energieffektiviseringseffekt enn for murbygg. Vi har ikke inkludert teglbyggene i Vestfossen 
i analysen, og det er rimelig å tro at vi ikke hadde lagt til grunn tilsvarende oppgraderingstiltak for 
disse byggene dersom de hadde vært en del av analysen. Samtidig er det også andre faktorer ved 
disse byggene, knyttet til bruksformål og energibruk til riving som ville hatt betydning for 
resultatene, og det er ikke mulig å konkludere på utfallet av en tilsvarende analyse for teglbyggene 
uten å gjøre flere beregninger. 

Fordi de eksisterende bygningene er relativt like i byggeskikk og materialbruk, med utstrakt bruk av 
tre, er mulighetsrommet for energioppgraderingstiltak også relativt likt, uavhengig av om bygningen 
benyttes til bolig eller forretning (eller en kombinasjon). Dersom man skal erstatte dagens bygg med 
nye, er det rimelig å forutsette at materialbruken vil variere i større grad med bruksformål. For 
småhus vil nye boliger være liknende dagens, mens moderne leilighetsbygg og forretningsbygg vil 
kreve mer materialer, og typisk materialer med høyere klimafotavtrykk, enn bebyggelsen som 
oppfyller disse funksjonene i dag. Dette peker på at også hensiktsmessig oppgradering og bevaring av 
den delen av bebyggelsen i Vestfossen som ikke er eneboliger er et spesielt godt klimatiltak. 

5.2. Tidsaspekt for klimatiltak 

Tidsperspektivet for å redusere globale klimagassutslipp for å unngå de mest alvorlige 
konsekvensene av klimaendringene er kort. Vi har forpliktet oss til å halvere utslippene våre i løpet 
av de neste 10 årene gjennom Parisavtalen.  

I rapporten «A Powerhouse definition based on global warming potential» beskriver Powerhouse-
alliansen derfor en strategi for hvordan fremtidens bygg skal kunne være i tråd med en målsetning 
om maksimal global temperaturøkning på 1,5ºC iht. scenarioene til IPCC. I henhold til denne 
strategien må budsjettrammen for utslipp fra nye byggeprosjekter vil bli strammere over tid, som vist 
i Figur 22. Som vist, medfører dette at bygninger oppført etter 2040 må vise til netto negative utslipp. 
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Figur 22 Målbane for utslipp fra nye Powerhouse byggeprosjekter, som fremsatt av Powerhouse-alliansen. Gul 
linje viser budsjett for klimagassutslipp per m² over 60 års beregningsperiode i tråd med IPCCs SR 1.5 P1 
scenario. Oransje linje viser den nåværende utviklingen i beregnede klimagassutslipp for bygg i Norge. 

 

Et effektivt tiltak for å redusere klimagassutslipp fra nye byggeprosjekter er ombruk av bygningsdeler 
og enkeltmaterialer. Den mest effektive formen for ombruk vil likevel være fortsatt bruk av 
bygningskroppen i sin helhet, gjennom levetidsforlengende tiltak og nødvendig oppgradering for å 
redusere energiutslipp i drift.  

Vår analyse viser at energioppgradering lønner seg klimamessig, sammenliknet med å ikke 
gjennomføre noen tiltak, og har umiddelbar effekt (tilnærmet ingen tilbakebetalingstid). Dette 
skyldes at materialene som vi har lagt til grunn for rehabiliteringstiltak (trevirke, glassull) har svært 
lave klimagassutslipp i produksjonsfasen. 

Tilbakebetalingstiden for utslipp knyttet til å oppføre ny bygningsmasse er lenger enn 60 år, 
sammenliknet med å oppgradere slik vi har foreslått. Hvis man sammenlikner fortsatt drift av 
byggene uten tiltak med å rive og bygge nytt, vil det ta minst 10 år før utslippene fra oppføring av 
nye bygg veies opp av forbedret energiprestasjon og dermed lavere utslipp i drift. Resultatene 
indikerer derfor at det å oppgradere og forvalte dagens bygningsmasse på en god måte kan være et 
viktig bidrag til å nå målsetningen i Parisavtalen. 

5.3. Betydning av forutsetninger for energibruk 

Energibruk står for den klart største delen av beregnet klimapåvirkning. Dette betyr at 
forutsetningene som er lagt til grunn for å anslå energibruken i de ulike scenarioene har stor 
betydning for analyseresultatene. 

I denne analysen har vi ikke vurdert innvirkning av ulike energiløsninger som en del av mulig 
oppgraderingstiltak. For å unngå at forutsetninger om energiløsning påvirker resultatene har vi 
derfor lagt til grunn at all romoppvarming i samtlige scenarioer skjer enten med direkte elektrisitet 
eller med fjernvarme, tilsvarende som for dagens bygg. Det vil også kunne være rimelig å forutsette 
at det vil installeres varmepumpe som en del av energiløsningen i nye bygg. I så fall vil energibehovet 
til oppvarming kunne halveres, ettersom varmepumper har gjerne har effektfaktor (COP) på over 2. 
Samtidig er installasjon av varmepumpe også et vanlig tiltak for å redusere energibruk i 
eksisterende/eldre bygg. På befaring observerte vi at flere boligeiere i Vestfossen hadde installert 
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varmepumpe. Det ville være interessant å vurdere hvordan forutsetning om bruk av varmepumpe 
både i nye bygg og som en del av oppgraderingen av eksisterende bygg hadde påvirket analysen, 
men det har ikke vært rom for å gjøre slike vurderinger i denne omgang. 

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet er av stor betydning, som kan sees i kapittel 4.5.1. Ved å velge 
en helnorsk strømmiks vil «alltid» det å rehabilitere eller fortsette som i dag være det mest 
lønnsomme når det kommer til klimagasser. Da vi er koblet til det europeiske kraftmarkedet, kan det 
argumenteres for at å bruke en norsk-europeisk strømmiks, slik det ligger til grunn i hoved 
beregningene i denne analysen, er en mer riktig fremgangsmåte enn å velge en hel-norsk strømmiks.  

Vi har lagt til grunn at energibruk i drift av nye bygg vil tilsvare forskriftsnivå (TEK 17). Det finnes 
foreløpig lite data som sier noe om hvor sannsynlig det vil være at energibruk i nye bygg som 
oppføres faktisk vil tilsvare forskriftsnivå. Følsomhetsvurderingen viser at energibruk i nye bygg må 
være betydelig lavere (mer enn 10 %) enn hva vi har forutsatt for at konklusjonene skal endre seg. 
Dersom vi sammenlikner TEK 17-kravet med passivhusstandard, er passivhusnivå for energibruk 10 % 
lavere enn TEK 17-nivå for boligblokk, og 19 % lavere enn TEK 17-nivå for småhus. Dermed kan man si 
at for et område slik vi har sett på, med hovedvekt av boligbygg, vil energistandarden i nye bygg 
måtte nærme seg passivhusnivå for at det skal kunne lønne seg klimamessig å rive og bygge nytt i 
stedet for å oppgradere. I tillegg vil det å bygge etter passivhusstandarden kreve noe mer 
materialbruk enn TEK 17, som igjen vil øke utslippene noe totalt sett. 

Som beskrevet i kapittel 2.3, er det også grunn til å forvente at faktisk energibruk i eldre boliger vil 
være høyere enn det som beregnes i standard energiberegninger. Denne effekten vil i hovedsak være 
aktuell å vurdere for boligbygg, ettersom brukere i bygg med andre bruksformål enn bolig har 
vesentlig mindre mulighet til å påvirke på energibruk. Fordi vi har lagt til grunn oppgraderingstiltak 
som løfter energistandarden i eksisterende bygg til et nivå som er sammenliknbart med moderne 
standard, kan man stille spørsmål ved hvorvidt det vil være rimelig å forvente en betydelig slik effekt 
for oppgraderte bygg.  

5.4. Betydning av arealutnyttelse 

I vår analyse gir det kun en moderat klimagevinst å bygge med høyere arealutnyttelse, sammenliknet 
med å erstatte dagens bebygde areal med bygg av samme type. Dette skyldes at vi har forutsatt at 
det må bygges boligblokker for å få en høyere arealutnyttelse, sammenliknet med eneboliger.  

En standard boligblokk vil både kreve mer materialer per areal å oppføre enn et småhus, og vil bestå 
av materialer som har et høyere klimafotavtrykk enn en typisk norsk enebolig.  

Alternativt kunne man benyttet samme utslippstall per areal for nye bygg i scenario 3 og 4. Dette 
ville tilsvare å legge til grunn at dagens boligbygg erstattes med bygninger som oppføres med samme 
løsningsvalg som standard moderne eneboliger, men med mindre areal per beboer. Dette vurderer vi 
som et usannsynlig scenario. At 86 % av byggene vi har vurdert helt eller delvis benyttes som bolig er 
en sentral faktor som bidrar til denne konklusjonen. 

Her må det også påpekes at hvor mye mer arealeffektive nye leiligheter vil være sammenlignet med 
dagens boliger er av en stor betydning, fordi både materialbruk og energibruk blir påvirket av denne 
forutsetningen. Økes arealeffektiviteten med 10 % vil også utslipp knyttet til energibruk og 
materialer reduseres med 10 %.  

Metodikken som er benyttet for å vurdere effekten av ulik arealutnyttelse i denne analysen har 
tidligere også blitt brukt til å vurdere fortetting i bysentrumsområder. I disse tilfellene har 
konklusjonen ofte vært at det er gunstig i et klimaperspektiv å rive eksisterende bygningsmasse i 
sentrumsnære områder, dersom man erstatter den med bygningsmasse med høyere 
energieffektivitet og høyere arealutnyttelse. For å forstå hvorfor denne analysen kommer frem til 
motsatt konklusjon, må vi se på hva vi forutsetter om effektene av fortetting.   
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I vår analyse har vi i hovedsak sett på bygninger som helt eller delvis benyttes som bolig. Dersom vi i 
stedet i større grad hadde vurdert kontorbygg, kan det tenkes at scenario 4 ville kommet noe bedre 
ut, gitt at man hadde lagt til grunn en vesentlig høyere arealeffektivitet for nye bygg enn i 
eksisterende kontorbygg som rives. Dette skyldes at potensialet for å øke arealeffektiviteten vil være 
større for kontorbygg enn for boliger. I kontorbygg kan man oppfylle samme funksjon på et mindre 
areal (mindre kontorplass per person). Mindre boliger oppfyller ikke samme funksjon som større på 
samme måte, og det er urimelig å forutsette at beboerne vil verdsette nye boliger med mindre plass 
per person tilsvarende som eksisterende bygg med bedre plass på samme plassering. 

Den analyserte bygningsmassen i Vestfossen består i hovedsak av boligbygg, og potensialet for 
arealeffektivisering er dermed totalt sett begrenset. I scenario 4 har vi forutsatt at eksisterende 
boliger erstattes med leilighetsbygg med samme bruttoareal men med plass til noe flere beboere. 
Alternativt kunne vi forutsatt at man erstattet dagens småhusbebyggelse med større boligblokker 
der man hadde fått plass til et langt høyere antall beboere på mindre grunnflate. Dette vil være et 
naturlig utviklingsscenario i bynære områder med høyt press på areal. Begrensningen på areal i og 
rundt Vestfossen skyldes i imidlertid i større grad at det ikke kan bygges ut nye boliger på areal som 
kan benyttes til jordbruk (som følge av nyere politiske retningslinjer). Derfor har ikke 
høyhusbebyggelse like stor relevans som utviklingsscenario i Vestfossen sammenliknet med 
utbygging i og rundt de større byene. 

Forutsetningen om bebyggelse utenfor området som er nødvendig for å ivareta samme funksjon i 
alle scenarioer har ingen betydning for rangeringen mellom scenario 1, 2 og 3, fordi det er det 
samme tilleggsarealet som er ekstra i hvert scenario. Dersom vi hadde regnet med transportutslipp 
for brukerne av byggene, kunne valget av plassering for bygg utenfor området påvirket resultatene i 
større grad. 

Transportutslipp og fortetting rundt kollektivknutepunkt som klimastrategi er et viktig moment i 
denne typen analyser når man ser på mer bynære områder. Transport er derfor er et viktig moment 
som bør inkluderes i klimagassvurdering av områdeutvikling når man sammenlikner utbygging på 
ulike beliggenheter. I analysen av Vestfossen har det ikke vært aktuelt å vurdere ulik plassering av 
bygningsmassen, og dermed har transport ikke vært vurdert.  

Fortetting rundt kollektivknutepunkt kan trekkes frem som et moment i analysen av Vestfossen med 
argument om at det vil være mer klimavennlig å bygge boliger nært en togstasjon. På den annen side 
kan man ikke forutsette at plassering av boliger nært togstasjonen i Vestfossen vil ha samme effekt 
for å redusere bilbruk til fordel for kollektivtransport som det for eksempel vil være å bygge ut 
boliger i tilknytning til togstasjonen i Sandvika. Dette fordi den øvrige kollektivdekningen er svært 
forskjellig, samt at nærheten til Oslo medfører at beboere i Sandvika sentrum vil ha langt bedre 
forutsetninger for å redusere sin avhengighet av bil enn det beboere i Vestfossen har. 

5.5. Overføringsverdi til andre områder  

Analysen vi har presentert for Vestfossen er relevant for andre tettsteder som ønsker å legge klima til 
grunn for å vurdere ulike områdeutviklingsstrategier. De overordnede konklusjonene vil være 
overførbare til andre områder med tilsvarende bebyggelse, det vil si stor andel boliger og vekt på 
trebygg. Dersom resultatene skal benyttes for å vurdere klimakonsekvens av ulike utviklingsstrategier 
på bygningsnivå, kan beregnede utslipp per m² per oppgraderingskategori legges til grunn.  

I denne sammenheng er det viktig å understreke at de 4 beregningsscenarioene representerer 
ytterpunkter for mulig områdeutvikling, og illustrerer spenn for fremtidige klimagassutslipp knyttet 
til bygningsmassen i Vestfossen, fra ingen utvikling til fullstendig transformasjon. På befaringen 
observerte vi at virkeligheten vil være en kombinasjon av alle scenarioene, og omfatter både 
oppgradering, bevaring og nybygg. Det har dessverre ikke vært mulig innenfor rammene av dette 
oppdraget å vurdere et tilleggsscenario som er en kombinasjon av de øvrige. Dette er også 
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utfordrende ettersom det innebærer å spå hvilke bygg som vil rives, og hvilke som vil oppgraderes, 
og hvordan nye bygg vil utformes. 

Hensikten med å gjøre vurderinger av typen vi har presentert må likevel være å gi innspill til hva som 
vil være en ønsket utvikling, i dette tilfellet med utgangspunkt i reduksjon av klimagassutslipp. Basert 
på vår analyse fremstår en strategi som legger vekt på å ta vare på og oppgradere bygningsmassen i 
Vestfossen i tråd med moderne behov som den beste for klimaet.   
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VEDLEGG 1: OVERSIKT OVER VURDERTE BYGNINGER 

Følgende adresser er inkludert i analysen: 

Cappelens gate 11 

Cappelens gate 13 

Cappelens gate 15 

Cappelens gate 17 

Cappelens gate 19 

Cappelens gate 21 

Cappelens gate 3 

Cappelens gate 5 

Cappelens gate 6 

Cappelens gate 8 

Fossgata 3 

Fossgata 33 

Fossgata 61 (1) 

Fossgata 61 (2) 

Fredfossgata 11-15 

Fredfossgata 20 

Hammergata 1 

Hammergata 2 

Hammergata 3 

 

Hammergata 4 

Jernbanegata 5 

Jernbanegata 8 

Jernbanegata 10 B 

Jernbanegata 12 

Jernbanegata 14 

Jernbanegata 20 

Skistadgata 1 

Skistadgata 3 

Smalgangen 1 

Smalgangen 2 

Smalgangen 3 

Smalgangen 4 

Smalgangen 5 

Smalgangen 6 

Storgata 16 

Storgata 21 (og 23) 

Storgata 22 

Storgata 26/28/30 

 

Storgata 27-33 

Storgata 40 

Storgata 43 (og 45) 

Storgata 47 

Storgata 50 

Storgata 51 

Storgata 72 

Storgata 74 

Storgata 80 

Storgata 86 

Storgata 88 

Strømnesgata 1 

Strømnesgata 10 

Støabakken 8 (storgata 37) 

Støabakken 12 (1) 

Støabakken 12 (2) 

Støabakken 16 

Hammergata 7 

 

Følgende bygg har beliggenhet relativt langt unna de øvrige, og ble derfor ikke vurdert på befaring 
20.04.2020, av hensyn til tidsbruk. Disse byggene er derfor vurdert på bakgrunn av annen 
informasjon): 

• Fossgata 33 (småhus)  
• Fossgata 61 (1) (småhus)  
• Fossgata 61 (2) (småhus)  
• Fredfossgata 11-15 (leiligheter)  
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VEDLEGG 2: KATEGORISERING AV BYGNINGER 

Tabellen under viser forutsetningene som er lagt til grunn for beregning av energibruk i eksisterende 
bygg, iht. oppgraderingskategori. Tiltak i scenario 2 angir verdier etter at tiltakene er gjennomført.  

 
 Eksisterende bygg, scenario 1 Tiltak lagt til grunn i scenario 2 

Hoved-
kategori 

Under-
kategori 

Areal 
[m²] 

Etter-
isolering 
vegg 

U-
verdi 
vindu 

Etter-
isolering 
tak/ 
gulv 

Infil-
trasjon-
stall 

Etter-
isolering 
vegg 

U-
verdi 
vindu 

Etter-
isolering 
tak/ 
gulv 

Infil-
trasjons-
tall 

1 

1,1 125 5 cm 1 - 5 - - - - 

1,2 175 5 cm 1 - 5 - - - - 

1,3 250 5 cm 1 - 5 - - - - 

2 2,1 175 5 cm 1 - 5 10 cm - 15 cm 4,5 

3 

3,1 125 5 cm 2 - 5 10 cm 1 15 cm 4,5 

3,2 175 5 cm 2 - 5 10 cm 1 15 cm 4,5 

3,3 320 5 cm 2 - 5 10 cm 1 15 cm 4,5 

4 

4,1 125 - 2 - 5,5 10 cm 1 15 cm 4,5 

4,2 175 - 2 - 5,5 10 cm 1 15 cm 4,5 

4,2 350 - 2 - 5,5 10 cm 1 15 cm 4,5 

5 
5,1 75 - 2 - 5,5 - 1 15 cm 5 

5,2 350 - 2 - 5,5 - 1 15 cm 5 

6 
6,1 175 - 2 - 5,5 5 cm 1 15 cm 4,5 

6,2 350 - 2 - 5,5 5 cm 1 15 cm 4,5 

7 7,1 175 5 cm 2,6 - 5 - 1 15 cm 4,5 

8 

8,1 75 - 2,6 - 5,5 10 cm 1 15 cm 4,5 

8,2 175 - 2,6 - 5,5 10 cm 1 15 cm 4,5 

8,3 338 - 2,6 - 5,5 10 cm 1 15 cm 4,5 

 



 

side 54 av 63 

VEDLEGG 3: BEREGNET ENERGIBRUK 

Tabell 13 viser gjennomsnittlig energiforbruk per oppgraderingskategori for hvert av de fire 
beregningsscenarioene. 

Tabell 13 Gjennomsnittlig energiforbruk per oppgraderingskategori for hvert av scenarioene 

Oppgraderingskategori SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 SCENARIO 4 

1  192   192   108   91  

2  177   112   108   91  

3  205   121   109   96  

4  271   120   113   101  

5  337   257   108   91  

6  255   138   130   124  

7  223   137  108   91  

8  295   125   108   91  

 

De samme resultatene som presentert i Tabell 13 er og presentert grafisk i Figur 23 og i Figur 24, hvor 
de og er presentert relativt til scenario 1. Den omfattende rehabiliteringen i scenario 2 kan sees i 
tabellene og grafene å nesten tilsvare det å bygge nytt (scenario 3 og 4) når det kommer til 
energibruk for noen av bygningskategoriene. 

 

Figur 23 Gjennomsnittlig energiforbruk per oppgraderingskategori for hvert av scenarioene 
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Figur 24 Gjennomsnittlig energiforbruk per oppgraderingskategori for hvert av scenarioene, verdier relativt til 
scenario 1 

 

Beregnet levert energi per areal fordelt per energipost (romoppvarming, tappevann, teknisk utstyr 
og belysning) for hhv. scenario 1 og scenario 2 er gitt i Tabell 14 og Tabell 15. Beregnet reduksjon i 
levert energi til oppvarming i scenario 2, relativt til scenario 1 er gitt i Tabell 16. 

Tabell 14 Beregnet levert energi per areal fordelt per energipost i scenario 1, per oppgraderingskategori 

Hovedkategori Underkategori Areal 

SCENARIO 1, kWh/m² 

Romoppvarming Tappevann 
Teknisk 
utstyr Belysning 

1 

1,1 125 141 25 18 18 

1,2 175 133 24 18 17 

1,3 250 125 24 18 15 

2 2,1 175 118 24 18 17 

3 

3,1 125 154 25 18 18 

3,2 175 148 24 18 17 

3,3 320 138 23 17 13 

4 

4,1 125 233 25 18 18 

4,2 175 213 24 18 17 

4,3 350 193 23 17 13 

5 
5,1 75 269 30 18 20 

5,2 350 193 23 17 13 

6 
6,1 175 213 24 18 17 

6,2 350 193 23 17 13 

7 7,1 175 165 24 18 17 

8 

8,1 75 281 30 18 20 

8,2 175 226 24 18 17 

8,3 338 197 23 17 13 
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Tabell 15 Beregnet levert energi per areal fordelt per energipost i scenario 2, per oppgraderingskategori 

Hovedkategori Underkategori Areal 

SCENARIO 2, kWh/m² 

Romoppvarming Tappevann 
Teknisk 
utstyr Belysning 

1 

1,1 125 141 25 18 18 

1,2 175 133 24 18 17 

1,3 250 125 24 18 15 

2 2,1 175 54 24 18 17 

3 

3,1 125 67 25 18 18 

3,2 175 63 24 18 17 

3,3 320 58 23 17 13 

4 

4,1 125 67 25 18 18 

4,2 175 63 24 18 17 

4,3 350 57 23 17 13 

5 
5,1 75 189 30 18 20 

5,2 350 105 23 17 13 

6 
6,1 175 79 24 18 17 

6,2 350 67 23 17 13 

7 7,1 175 79 24 18 17 

8 

8,1 75 75 30 18 20 

8,2 175 63 24 18 17 

8,3 338 58 23 17 13 

 

Tabell 16 Reduksjon i levert energi til romoppvarming per m2 i scenario 2, sammenliknet med scenario 1 

Hovedkategori Underkategori Areal 

Reduksjon i 
levert energi 
som følge av 
oppgradering 

Reduksjon i levert 
energi til 

romoppvarming som 
følge av oppgradering 

1 

1,1 125 0 % 0 % 

1,2 175 0 % 0 % 

1,3 250 0 % 0 % 

2 2,1 175 -37 % -55 % 

3 

3,1 125 -40 % -56 % 

3,2 175 -41 % -57 % 

3,3 320 -42 % -58 % 

4 

4,1 125 -56 % -71 % 

4,2 175 -55 % -70 % 

4,3 350 -55 % -70 % 

5 
5,1 75 -24 % -30 % 

5,2 350 -36 % -46 % 

6 
6,1 175 -49 % -63 % 

6,2 350 -51 % -65 % 

7 7,1 175 -38 % -52 % 

8 

8,1 75 -59 % -73 % 

8,2 175 -57 % -72 % 

8,3 338 -56 % -71 % 
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Nøkkeltall som er lagt til grunn for energibruk i nye bygg som oppføres etter dagens forskriftskrav 
(TEK 17) er gitt i Tabell 17: 

Tabell 17 Nøkkeltall for energibehov i nye bygg, iht. TEK 17 

Energipost  

Energibehov (kWh/m² BRA) 

Småhus Boligblokk Kontor Kontor/boligblokk 

Direkte el 33 34 83 59 

Oppvarming 69 52 61 57 

Kjøling 0 0 33 17 

Sum 102 87 178 132 
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VEDLEGG 4: DOKUMENTASJON AV LØSNINGSVALG I NYBYGG 

Løsningsvalg i nybygg er dokumenter per bygningskategori. %-andeler angir % av areal for den 
aktuelle bygningsdelen. 

I den reviderte versjonen publikasjon 37, publisert november 2019, er nivået for bransjereferanse 
satt tilsvarende nivå for lavkarbonklasse C i versjon fra 2015, mens selve klassifiseringen lavkarbon C 
er fjernet. Fordi bransjereferansenivå i publikasjon 37 nå må ansees å være representativ for 
standard betong i dagens marked, er denne verdien lagt til grunn for betong i modellberegningene, 
både for plasstøpt betong og prefabrikerte betongelementer/hulldekker. 

SMÅHUS 

Bygningsdel Løsningsvalg 

22 Bæresystemer Søyler: 

100% Limtresøyler 

Bjelker: 

90% trebjelker 

10% stålbjelker 60% resirk 

23 Yttervegger Reisverk: 

80% Bindingsverksveggsystem: trestenderverk 250 mm, glassull, malt trekledning, 
vindsperre, dampsperre 

20% murt lettklinkerblokk: leca murblokk 200 mm, mørtel, puss 15mm, maling, 250 
mm k virke, 250 mm mineralull, gipsplate, dampsperre 

Kledning: 

70% malt trekledning 

30% murstein med mørtel 

 

50 m² 3 lags vindu med aluprofil 

2,5 m² ytterdør 

24 Innervegger 60% 100 mm bindingsverk: gipsplate 1 lag, maling, K virke, mineralull, gipsplate 1 
lag 

30% leca vegg: leca murstein 150 mm, mørtel 15 mm på hver side, maling 

10% innvendig dør (28 m²)  
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25 Dekker Trebjelkelag: Høvellast (K-virke 223 mm), mineralull 225 mm, gips, sponplate, 
avretting 20 mm 

Gulvbelegg: 

70% Parkett med membran 

15% vinyl 

15% keramisk flis 

Himling: 

100% gipsplater 

Gulv på grunn: 

EPS: 250 mm, betong lavkarbon C B35: 300 mm, dampsperre, armering 90% resirk 
(90 kg/m3), avretting 20 mm 

26 Yttertak Tretak: dampsperre, K virke 300 mm, glassull, OSB-plater, PVC membran, lekter 23 
mm  

28 Trapper og 
balkonger 

Betongtrapp innvendig, trebalkong 

 

BOLIGBLOKK 

Bygningsdel Løsningsvalg 

22 Bæresystemer Søyler: 

100% stålsøyle hulprofil 10% resirk 

Bjelker: 

100% stålbjelker HILUT, 60% resirk 

23 Yttervegger 47 % Klimavegg m/utvendig vindsperre (GU-X), bindingsverk med trestender og 
mineralull, dampsperre, 1 lag innvendig gips 

14% Betongvegg 200mm, mineralull, utvendig vindsperre (GU-X), utlekting, maling 
på innside 

8% Lettklinker 200 mm, mineralull, utvendig vindsperre (GU-X), utlekting, 
dampsperre, mørtel mellom lettklinker, mørtel og maling på innside 

Kledning: 

70 % teglkledning 

30% malt trekledning 
 

3 lags vindu med aluprofil 

Ytterdører i stål 
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24 Innervegger Bærende innervegger: 

19 % Betongvegg 150mm 

3 % Betongvegg 250mm 

7 % lettklinker, murpuss + malt 

Ikke-bærende innervegger: 

54 % 100mm bindingsverksvegg, mineralull, 1 lag gips hver side, stålstender 

Kledning og overflate: 

Murpuss + maling på 100 % av betong- og lettklinkervegger 

15 % Keramisk flis, flislim og membran 

 

Tredører 

25 Dekker Frittbærende dekker: 

100 % Hulldekke B30 265 mm, betong B35 lavkarbon C 50 mm, 50 mm armert 
påstøp + 20 mm avrettingsmasse 

Gulv på grunn: 

100 % 100mm betong + 200mm EPS, dampsperre 

Gulvbelegg: 

60% Parkett med membran 

20% vinyl 

20% keramisk flis 

Himling: 

100% malte gipsplater 

26 Yttertak 100 % 250 mm EPS, 50 mm trykkfast steinull, asfalttekking, to lag 

28 Trapper og 
balkonger 

Betong  

 

FORRETNINGSBYGG 

Bygningsdel Løsningsvalg 

22 Bæresystemer Søyler: 

67 % Stålsøyler (hulprofil) 

33 % betongsøyler 

Bjelker: 

67 % Stålsøyler (valseprofil) 

33 % betongbjelker 
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23 Yttervegger Bærende yttervegger: 

11 % Betongvegg 200mm, 250 mm steinull, utvendig vindsperre (GU-X), utlekting, 
maling på innside 

10 % Lettklinker 200 mm, 250 mm steinull, utvendig vindsperre (GU-X), utlekting, 
dampsperre, mørtel mellom lettklinker, mørtel og maling på innside 

Ikke-bærende yttervegger: 

27 % Klimavegg m/utvendig vindsperre (GU-X), bindingsverk med trestender og 
250 mm steinull, dampsperre, 1 lag innvendig gips 

Kledning: 

32 % teglkledning 

32 % fibersementplater 

9 % glassfasade 
 

3 lags vindu med aluprofil 

Ytterdører i stål 

24 Innervegger Ikke-bærende innervegger: 

60 % 100mm bindingsverksvegg, mineralull, 1 lag malt gips hver side, stålstender 

5 % Glass front systemvegg 

 

Tredører 

25 Dekker Frittbærende dekker: 

100 % 265mm betong hulldekke, 50 mm armert påstøp + 20 mm avrettingsmasse 

Gulv på grunn: 

100 % 100mm betong + 200mm EPS, dampsperre 

Gulvbelegg: 

30% Parkett med membran 

10% vinyl 

60% keramisk flis 

Himling: 

Malte gipsplater 

20 mm mineralullplater 

26 Yttertak 100 % 250 mm EPS, 50 mm trykkfast steinull, asfalttekking, to lag 

28 Trapper og 
balkonger 

Betong 
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VEDLEGG 5: MATERIALMENGDER TIL OPPGRADERINGSTILTAK 

I tabellene i dette vedlegget listes det opp hvilke materialer som brukes i de forskjellige 
bygningsdelene for oppgradering i scenario 2. 

Etterisolering av vegg 5 cm: 

Material Mengde per m² vegg enhet 

Treverk stendere 0,0085 m³ 

Utlekting av luftsjikt 0,01 m³ 

Isolasjon, glassull 0,0415 m³ 

Dampsperre 1,1 m² 

Vindsperre 1,1 m² 

Utvendig panel 1,1 m² 

Maling 1 m² 

 

Etterisolering av vegg 10 cm: 

Material Mengde per m² vegg enhet 

Treverk stendere 0,017 m³ 

Utlekting av luftsjikt 0,01 m³ 

Isolasjon, glassull 0,083 m³ 

Dampsperre 1,1 m² 

Vindsperre 1,1 m² 

Utvendig panel 1,1 m² 

Maling 1 m² 

 

Etterisolere flatt tak: 

Material Mengde per m² tak enhet 

Isolasjon 0,15 m³ 

Vindsperre 1,1 m² 
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Etterisolere skrått tak: 

Material Mengde per m² tak enhet 

Treverk stendere 0,012 m³ 

Lekter 0,0004 m³ 

Isolasjon, glassull 0,138 m³ 

Dampsperre 1,1 m² 

Vindsperre 1,1 m² 

Takstein 1 m²  

 

Etterisolere gulv: 

Material Mengde per m² gulv enhet 

Isolasjon, glassull 0,15 m³ 

Parkett 1 m² 

Vindsperre 1,1 m² 

 

Nye vinduer: 

Material Mengde per m² vegg enhet 

Vindu 0,2 m²  

 

 

 

 


