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Ísland: orkuviðmið og rauntölur
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Byggingarreglugerð
Reikna skal viðmiðunar leiðnitap (orkuramma) útfrá hámarks U-gildum reglugerðar og flatarstærðum 
byggingar;   E= (Ai*Ui)     W/K

ekki tekið tillit til 
• loftskiptataps
• gefins orku (inngeislun, varma frá íbúum og vegna áhrifa almennrar raforkunotkunar)

Ef kuldabrýr í raunútfærslu húss auka varmatap, þá þarf að einangra einhverja byggingarhluta betur til að 
bæta upp þetta tap

Rauntölur
Orkuveitan gefur upp 1,2 m3 vatns/m3 hús,ár sem lága orkunotkun  (um 60 kWh/m3,ár  eða 160-180 kWh/m2,ár)

Tvær úttektir á orkunotkun húsa (til upphitunar); 

Björn Marteinsson (2005) Orkunotkun húsa- ástandskönnun 2005, skýrsla 05-15, 
Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins, (16s)



Hús Finns og samanburður við erlend viðmið
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Húsið:
Brúttó rúmmál: 426,7 m3

Nettó rúmmál: 322,6 m3

Nýtanlegur gólfflötur: 111,2 m2

Orkuþörf; ef byggt samkvæmt lágmarkskröfum byggingarreglugerðar
Orkuþörf til hitunar að teknu tilliti til; 
- loftskipta (n= 0,8 – 1,0 á klukkustund, breytilegt eftir árstíma)
- inngeislunar frá sól og himni (rauntölur fyrir eitt ár)
- áætlaðs varma frá íbúum og vegna almennrar raforkunotkunar

Reiknuð árleg notkun: Q = 206,5 kWh/m2 gólfflatar, eða 53,8 kWh/m3 brúttó  (samsvarar um 1,08 m3 vatns/m3 brúttó)
Evt= 206,5 / (15*8760) = 1,57 W/m2K    (innihiti=20 °C, árs meðal útihiti=5 °C, þ.e. d=20-5=15  og 8760 klst í ári)

Erlendar viðmiðanir
„Passive house“ mest 15 kWh/m2,ár     (samsv.  0,114 W/m2K  á Höfuðborgarsvæðinu)

Svanurinn (krafa A)   mest 0,90 W/m2K 

...    eða (krafa B)   mest 80% af reglugerðarkröfu



Hús Finns og Svanurinn !
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Húsið:
• engar kuldabrýr !
• ekki fýsilegt að auka einangrun byggingarhluta almennt
• betri gluggar; besta fáanlegt gler á íslenskum markaði og vandaðir gluggakarmar „Rehau Brilliant-design“ eða samsv.  

• varmaskiptir á vélræna loftræsingu; miðað við nýtni 0,8 að vetrarlagi og 0,7 að sumarlagi

Reiknuð árleg orkunotkun:  
Q = 101,1 kWh/m2 nýtanlegs gólfflatar  eða  26,4 kWh/m3 brúttó (samsvarar 0,53 m3 vatns/m3 brúttó, ár)
Evt = 0,77 W/m2K [ langstærstur hluti ávinningsins fékkst með varmaskiptinum..]
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