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Ny NS 3031Standard for beregning av
bygningers energiytelse
Prosjektleder Thor Lexow
Markedsområde bygg, anlegg og eiendom

• Privat og uavhengig medlemsorganisasjon
• En samling av:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Norsk Allmennstandardisering (NAS)
Norges Byggstandardiseringsråd (NBR)
Norges Standardiseringsforbund (NSF)
Norsk Teknologisenter (NTS)

Etablert i 2003, ca. 70 ansatte
Drives etter prinsippet om non-profit
Utvikler standarder på de fleste områder i samfunnet
Fastsetter årlig ca. 1 200 nye Norsk Standard
Norges medlem i CEN og ISO
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Direktiv og standarder
Mandat
Bygnings
-energidirektivet

CEN

EN-standarder

Nasjonalt
TEK 2007

Lov

Norsk
Standard

Veiledning med
nasjonale krav og metoder

Beregningsverktøy

Komiteer innen energibruk i bygninger
Komiteleder: Rolf Ulseth
Sekr.: Thor Lexow

Komiteleder: Rolf Ulseth
Sekr.: Thor Lexow

Komiteleder: Sten Olaf Hanssen
Sekr.: Thor Lexow

SN/K 34

Energi i bygninger

SN/K 33

Bygningers
varmeanlegg

SN/K 100

SN/K 230

Ventilasjon og
inneklima

Bygningsenergidirektivet
(tidl. Prosjektgruppe for EPBD)
Komiteleder: Mats Eriksson
Sekr.: Thor Lexow

SN/K 30
SN/K 249

SN/K 25

Lys og belysning

Bygningsautomasjon

Komiteleder: Erlend Lillelien
Saksbehandler: Knut Løe
Komiteleder: Gunnar Syversen
Sekr.: Knut Løe

Bygningers
varmeisolering
Komiteleder: Hans Boye Skogstad
Sekr.: Jose Santos Delgado
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Arbeidet med EPBD-standarder
• Fase 1: Standardforslag utarbeides - 2003
• Fase 2: Nasjonale høringer - 2005
• Fase 3: Nasjonal implementering – 2007
• Fase 4: Revisjon - 2008

Nasjonal implementering
Plan for implementeringsarbeidet
1. Hvilke av de 42 CEN-standardene er viktige for
Bygningsenergidirektivet i Norge?
2. Hvilke CEN-standarder skal oversettes (>2500 sider) – hele
eller deler?
3. Hvor er det behov for nasjonale tillegg?

Nasjonal beregningsstandard
revisjon av NS 3031

3

NS 3031:2007
Gjennomføring og fremdrift
•
•
•
•
•
•

Revisjonen startet opp i oktober 2006
Arbeidsgruppe: SINTEF Byggforsk - SN
Referansegruppe der BE og NVE deltar
Komité SN/K 34 Energi i bygninger
To måneders høring fra mars 2007
Kommentarene etter høringen vil behandlet i
komiteen
• Ferdig ny NS 3031 sommer 2007

NS 3031:2007 – omfang
• regler for av bygningers samlede energibehov i et
energibudsjett (NS 3032)
• omfatte ikke effektbehovsberegninger
• bruker reglene og metodene der de finnes i de
europeiske standardene
• kompletterer og ta de nødvendige valgene som det
åpnes for i de europeiske standardene
• så enkel som, mulig men samtidig nøyaktig nok
• vil kunne brukes selvstendig og inneholde utdrag,
formelverk og figurer fra de europeiske standarden
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NS 3031:2007 – omfang
• gir detaljbeskrivelse av månedsberegning men
åpner for forenklede timesberegninger og andre
validerte beregningsmetoder
• systemgrensene for standarden skal være netto
energi, levert energi og primær energibehov.
• omfatter metode for beregning av primærenergi og
CO2-utslipp
• regler for beregning av U-verdier for bygningsdeler
vil ikke bli en del av NS 3031.

NS 3031 - bruksområde:
1. egnet for dataverktøy, eventuelt regneark for
månedsberegninger;
2. vurdere bygningers energibehov opp mot energirammer i
teknisk forskrift (TEK);
3. dokumentere teoretisk energibehov i
energimerkeordningen av bygninger;
4. optimalisere energibehovet til en ny bygning ved å bruke
metoden på alternative løsninger;
5. vurdere effekten av mulige energitiltak på eksisterende
bygninger ved å beregne energibehovet med og uten
energitiltak;
6. anslå framtidig behov for energiressurser på nasjonalt og
internasjonalt nivå ved å beregne energibehovet for en
aggregerte bygningsmasse.
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NS-EN 15217 om energisertifikat

Nasjonal metode TEK 1997
NS 3031:1987
Varmeisolering
Beregning av bygningers energi- og
effektbehov til oppvarming og ventilasjon

Nasjonal metode TEK 2007

NS 3031:2007
Beregning av bygningers energiytelse
Metode og data
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Nytt ord?

energiytelse
et mål på hvor effektivt energien produseres,
distribueres, lagres, brukes, hvordan energien
utnyttes og kan også omfatte hvilken kvalitet og
hvilken miljøbelastning som er knyttet til dette

passiv solvarme
passiv kjøling
naturlig ventilasjon
dagslys

Egenprodusert
fornybar energi
Energiomdanning

CO2
-utslipp

internt
varmetilskudd

2
ENERGI- OG
VARMESYSTEM

BYGNINGS- OG
BRUKERKBEHOV

1
varmebehov
ventilasjonsbehov
varmtvannsbehov
belysningsbehov
kjølebehov

bidrag i
prim.energi
eller CO2

Energiomdanning
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Primærenergi

systemtap
Diverse elektrisk utstyr

Netto energibehov
til varme, ventilasjon, VV,
belysning og kjøling.

Levert energi
(kjøpt energi)

Retning for energiberegning
2007-03-01
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Energibehov til
romoppvarming og kjøling

NS 3031
NS-EN 15265
Dynamisk
metode

Forenklet
times
metode

Måneds
metode

Kriterier

Validerings
test

Modellering
Grensebetingelser
Soner

NS-EN ISO
13790

Fullstendig
metode

Aggregerte
timesdata

Aggregerte
månedsdata

Bygningsdata, systemer, ITB,
brukerbehov, klima

NS 3031
metode

Dokumentasjon
dersom omfordeling
etter ”Energitiltak”

Dokumentasjon
etter
”Energirammer”
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Inndata for beregning - tillegg
standardiserte, veiledende og dokumenterbare
1. Bygningsspesifikke data
3. Brukerspesifikke data
• Bygningstyper
• Driftstider
• Varmegjennomgangskoeffisienter
• Romtemperaturer
(U-verdier)
• Ventilasjonsluftmengder
• Vindus- og dørareal
• Tilluftstemperaturer
• Tetthet (klimaskjerm)
• Varmt tappevann
• Varmekapasitet
• Belysning
• Solskjerming, solfaktor
• Varmetilskudd fra personer
og utstyr
2. Installasjonsspesifikke data
• Varmegjenvinnerens virkningsgrad
4. Klimadata
• Kjølevirkningsgrad
• Utetemperatur
• Vifter, SFP
• Stråling
• Varmesystem og pumper, SPP
• Varmetap fra varme- og
varmtvannssystemet
• Belysning
• Automatikk

Definisjoner
oppvarmet bruksareal
den delen av bruksarealet (BRA) etter NS 3940
som tilføres varme fra byggets varmesystem og er
omsluttet av byggets klimaskjerm.

Dvs –bruttoareal minus yttervegger
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Uoppvarmet gulvareal
slik som boder, parkeringsgarasje, uinnredet kjeller og
lignende, skal arealet bestemmes etter følgende regler:
• Dersom arealet tas med som oppvarmet areal, skal
rommet regnes å ha samme temperatur som tilliggende
oppvarmede rom. Trappeoppganger og boder skal alltid
tas med som oppvarmet areal.
• Dersom arealet ikke tas med i oppvarmet areal, kan
rommets varmemotstand tas med i beregningen av
varmetapet for konstruksjonene som grenser mot
rommet.

Småhus
oppvarmet BRA 99 m2

Nordfasade
13,6

Kjøkken

Soverom

Stue

Oppvarmet
gulvareal
A-A snitt

7,3

2

Soverom

Solrom

1

7,3

Hall

2

Bad

Østfasade

2

Solrom
Sydfasade

5

Vestfasade
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Valg av beregningsmetode

Varmetapstall – transmisjon,
ventilasjon og infiltrasjon
ventilasjonstap

transmisjonstap
inkludert kuldebro

infiltrasjonstap

varmetap i grunnen
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Netto energibehov til romoppvarming og
ventilasjonsvarme

Varmebehov = Varmetapet - utnyttbart varmetilskudd

Utnyttbart varmetilskudd tar hensyn til byggets
varmetreghet

Varmetilskudd:

solstråling
belysning
utstyr
personer
vifter
gir redusert oppvarmingsbehov
og kan gi kjølebehov
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Viktige bidrag:
• Varmetap til grunnen og kuldebroer

Transmisjon gjennom
uoppvarmet rom
varmetapsfaktor

Varmetapstallet =

b × U-verdi × Areal

[W/K]

Typiske verdier for b finnes i tabell for
- mot uoppvarmet loftsrom/ ventilert kaldt loft
-

mot
mot
mot
mot
mot

ventilert garasje, småhus
ventilert vinterhage, atrium
ventilert men uoppvarmet parkeringskjeller
ventilert kryprom
uoppvarmet kjeller/kjellerrom
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Klimaskjerm
varmetransmisjon
virkelig
modell

vindu
kuldebro
vindu

varmetap i grunnen

Netto energibehov til kjøling

Kjølebehov = Varmetilskudd - utnyttbart varmetap

Utnyttbart varmetap tar hensyn til byggets
varmetreghet
Varmetap og varmetilskudd gjøres som for
beregning av oppvarmingsbehov men med
settpunkttemperaturen for kjølesystemet
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Energibehov til varmt tappevann,
belysning og tekniske utstyr
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Klimadata
Forslaget skiller mellom to typer beregninger:
• beregning etter standard referanseklima
(Oslo, Blindern)
• beregning etter lokalt klima
Beregning etter standard referanseklima er relevant
for å dokumentere og sammenligne byggets
energiytelse mot energikrav i forskrifter.
For å dimensjonere og beregne reelt energibehov
må man benytte lokale klimadata som er aktuelle for
bygningens plassering.

Rapport:
Netto energibudsjett
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Rapport:
Inndata

Rapport:
Levert energi til bygningen
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www.standard.no
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