
Gamle hus representerer store ressurser   

 
Hvordan gjennomføre gode klimatiltak og   

samtidig ta vare på de kulturhistoriske verdiene?   

Marte Boro, Seniorrådgiver Riksantikvaren v/ Annika Haugen 
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Enøk for å redusere 
klimabelastningene, 
bedre standarden og 

bedre økonomien 
for eier 

Bevar 
kulturhistoriske 

verdier 

Unngå 
bygningsfysiske 
skader og dårlig 

inneklima 
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Moderne 
bygningsteknologi: 

• Mange materialtyper  

• Luft og vanntette 
strukturer  

• Kontrollert ventilasjon 

Gammel bygningsteknologi 

• Få materialer 

• Svakere og mer 

diffusjonsåpne materialer 

• Enkelt designede 

strukturer som lekker luft 

og varme 

• Konstruksjonene tørker ut 

og lufta ventileres.  



Hva bruker vi energi på? 

Hva sparer vi på de ulike tiltakene? 

Side 4 

Illustrasjonen hentet fra: Sintef/NIKU-

rapporten  

«Energieffektiviseringstiltak i eksisterende 

bygninger» 

Se Riksantikvarens nettside:  

http://www.riksantikvaren.no Se 

Publikasjoner/Utgitt i samarbeid med andre 

http://www.riksantikvaren.no/
http://www.riksantikvaren.no/
http://www.riksantikvaren.no/
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Mørk blå - Yttervegg 

Rød - Etasje-skille mot loft 

Grønn - Etasjeskille mot kjeller 

Lilla - Vinduer 

Turkis - Kuldebruer 

Oransje - Infiltrasjon 

Lys blå - Ventilasjon 

Reisverkshus 



Hvor stor er effekten? 
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Kilde: Sintef/NIKU-rapporten  

«Energieffektiviseringstiltak i 

eksisterende bygninger» 

Reduksjon av energi-

behovet ved ulike tiltak.  

• Tiltak 1 - 

Temperaturstyring 

• Tiltak 2 – 3 Tetting av 

lekkasjer 

• Tiltak 4 – 6 Etterisolering 

av vegger 

• Tiltak 7 - 12 Etterisolering 

av bjelkelag 

• Tiltak 13 -15 Utbedring av 

vinduene 

• «16» er en kombinasjon av 

tiltak som vil være aktuelle 

for verneverdige bygg. 

• «17» er en kombinasjon av 

tiltak som vil være 

uakseptable for verne-

verdige bygg 

• Rød linje tilsvarer dagens 

krav i teknisk forskrift til 

bygningsloven  
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Energisparing 
  

Før du starter 
• Ta vare på de kulturhistoriske verdiene 

• Hva er verdt å ta vare på? 

• Hva kan forbedres? 

• Ha kontroll på den tekniske tilstanden 
• Skader 

• Tetthet 

• Isolasjon 

• Faren for bygningsfysiske skader  
 

Tiltakene  
• Temperaturstyring, 

• Tetting 

• Isolering 

• Vinduer 

Vurdering og prioritering av tiltak – 

sparepotensiale, komfort, kostnad, risiko, tap 

kulturhistoriske verdier 

 

Foto: Jan Kåre Rafoss© 
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Kulturhistorisk dokumentasjon  

- å kjenne bygningens historie 

og oppbygging 

Kulturhistorisk 

dokumentasjon 



Tilstandsvurdering 

Side 9 

Tilstandsanalysen bør inneholde 

• Registrering av tilstand, begynnende frost- 

og råteskader og årsaker til evt skader 

• Registrering av sannsynlige skjulte skader 

og konsekvenser dersom de er reelle 

• Registrere forhold som har betydning for 

energiforbruket, slik som tetthet og 

ventilasjon 

• Vurdering av risiko ved aktuelle 

energieffektiviseringstiltak 

• Behov for vedlikehold og reparasjoner  

• Behov for ytterligere undersøkelser 



Tiltak: temperaturstyring 

- Tradisjoner for kaldere soner 

i huset 

- Billig energisparing 

- + 1grad = + 5% energibehov 

- Lav risiko for skader, men 
ustabile inneklimaforhold 

Side 10 
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Tiltak: tetting 
Tetting av overgang mellom bygningsdeler 
  

Tetting av etasjeskiller 
   

Tetting ved vinduer og dører 
   

Vindsperre 

  

 

Illustrasjon fra 

Energiboken, 

Utgitt av 

Byggnadsvårds-

föreningen i 

Sverige  
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❶ 
 Etterisolering inne i bygningsdelene 

- Usynlig og vanligvis ukomplisert når det gjelder verneverdier 

- Effektivt der det er hulrom,  

Pass på: 

- I vegger fordrer det papp/utlekting av panel 

- Gir dårlig kontroll på tilstanden før tiltaket utføres 
 

Tiltak: etterisolering – 3 prinsipper 

Foto: Mycoteam Foto: Enøk sentrene 
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❷ 
Etterisolering på varm side av konstruksjonen 

- Bevarer eksteriøret – ofte en god løsning, men verdifullt interiør 

kan gå tapt 

Pass på: 

- Vanskelig å få god tetting som kan føre til lekkasje av fuktig luft 

inn i veggen og dermed fukt og råteskader, kuldebruer, kaldere 

og fuktigere gammel vegg, store interiør endringer kan være 

kostbare, tap av m² 

Foto: Sintef  
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❸ 
Etterisolering på kald side av konstruksjonen 

- God tetting, få kuldebruer,  

- Tap av verneverdier i eksteriøret, men kjeller og 

loft har som regel få verneverdier 

Pass på: 

- Kaldere og fuktigere kjeller? 

- Forhold mellom de ulike delene av fasaden 



Som ikke påvirker bevaringsverdiene 

• Tetting i overgang mellom bygningsdeler 

• Etterisolering av ikke synlige, men tilgjengelige konstruksjoner 

• Forbedring av eksisterende fyr, oppvarming, rørføring, isolering 
varmerør med mer 

• Bytte energikilde til for eksempel jordvarme 

Energiforbedringer 

Som stort sett er usynlige tilføyelser 

• Gamle tregulv tas opp og legges på plass igjen etter isolering 
• Isolering i hulrom (husk at lufting må sikres!) 
• Energiglass i eksisterende innervinduer 
• Tettelister på dører og vinduer 
• Utvendig etterisolering av kjellervegger under terreng 
• Solfanger/-celler – anbrakt utenfor huset – tenkt inn i helheten 



 

 
Som er synlige, men kan være bevaringsmessig akseptabelt 

• Etterisolering av gulv hvor gulvbord skiftes ut med nye 
like de gamle 

• Nye innervinduer med energiglass eller –rute 

• Mekanisk ventilasjon med varmegjenvinning 

• Nye vinduer, som kopi av opprinnelig, men med 
innervindu (fortrinnsvis som 3. generasjons vindu) 

 
Som er bevaringsmessig problematisk 

• Innvendig etterisolering hvor detaljene flyttes 
(bygningsfysisk forverring?) 

• Ekstra innvendige dører 

Som er bevaringsmessig uakseptable 

• Utskifting av originale vinduer eller dører med nye ikke 
tilpassete  

• Utvendig etterisolering av fasaden (noen unntak?) 

• Etterisolering oppå eksisterende takkonstruksjon, så 
tykkelsen økes 

 



Marte Boro, Riksantikvaren 

www.riksantikvaren.no    
Tema - Energisparing 


