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Европейска рамка за политиките в 
областта на енергийната ефективност на 

сградния фонд  
Европейска директива за енергийна ефективност(2012/27/EU) - прогнозира се 

неизпълнение на целта за  20% намаление на енергийното потребление към 

2020 (9% към 2016 г). 

 

Приблизително 40% от общото енергийно потребление в ЕС и Норвегия е от 

сградния фонд и продължава да расте. 

 

Значителен потенциал за рентабилно пестене на енергия-както при нови, така и 

при стари сгради. 

 

 Европейската директива за енергийното потребление в сгради (2002/91/EF) е 

основният европейски законов акт в тази област: 

 

 Минимални изисквания към сградите и строителни норми и стандарти 

 Общ метод за изчисление 

 Сертифициране на сгради 

 Инспекция на котли и климатични инсталации 

 Независимост на експертите 

 



Състояние( на енергийната ефективност) в 
Норвегия 

 „Зеленото“ електричество представлява 80% от 

потреблението на енергия в жилищни сгради и сгради с 

друго предназначение в Норвегия 

 Високо потребление на енергия през зимния сезон 

поради нуждата от отопление 

 Ниско потребление на енергия през летния сезон- 

основно електричество за специфични нужди и за 

подгряване на вода 

 В Норвегия, дълго преди да се вземе окончателното 

решение да се прилага директивата, са разработени 

редица мерки :  

 преразглеждане на стандартите и нормите за 

строителство и  изискванията за енергийна 

ефективност 

 изискванията за сертифициране и технически надзор 

 Новата директива за енергийна ефективност на сградния 

фонд(2010/31EU) все още не е приложена в Норвегия 

 



 Основни мерки в областта на политиката за 

енергийна ефективност на сградния фонд в Норвегия 

 
      

     Implementation of parts of the EU Energy related directives  

 Energy Performance in Buildings 
buildings(2002/91/EF) 

 Eco-design / Eco-labelling  concern household 
appliances 

     Voluntary Arrangements and support mechanisms  

 

       

 

 -  строителни норми и стандарти 

TEK10 

- Европейски директиви за 
енергийна ефективност на 
сградния фонд (2002/91/EF) 

 

- Еко-дизайн(2009/125/EF)/ 
Eкомаркировка  (2010/30/EU) 

Незадължителни механизми и 
подпомагащи механизми 

 Местни инициативи    



Примери от Норвегия 

• енергийна къща– Kjørbo –
административна сграда 

• Пасивна къща- Miljøhuset GK 
– административна сграда 

• Пасивна къща- апартаменти, 
кооперации 

• Пасивна къща – малки къщи 
 

Берген, град  с широка мрежа за  централно 
топлоснабдяване 



Енергийна къща Kjørbo 
Обновяване на стара сграда,за да се изпълни стандарта за 

енергийна ефективност 

• Определение за „енергийна къща“ 
Това е сграда, която през целия си жизнен цикъл произвежда 
повече възобновяема енергия, отколкото изразходва за 
производството на строителни материали, изграждане, 
функциониране и разрушаване на сградата. 

• Концепция за енергия 
– Последоващо намаляване на търсенето на енергия 
– Енергийни кладенци които осигуряват топлина и свободно 

охлаждане 
– Рециклиране на топлина от сървърното помещение 
– Две термопомпи, които работят  с  различна температура, 

енергия от  кладенци в земята. 
– Местно производство на електроенергия 

 
 



Преди…. Сградата е построена през  1980 г. 
Площ: 5,180 m2 
Начало на проекта: януари 2012 
Завършване : април 2014 
 

‐ Външната обвивка  на сградата е проектирана в 
съответствие със и отговаря на стандартите за пасивна 
къща 

‐ Цели се избягване на топлинен мост 
‐ Много добро уплътняване 
‐ Пълноценно оползотворяване на дневната светлина. 
‐ Външните щори/сенници са част от фасадата 
‐ Повторно използване на материалите 
BREEAM сертификат: „изключителна“ 
 
 



Потребление на енергия - характеристики 

отопление на помещения 

затопляне на въздуха за 

вентилация 

гореща вода 

вентилатори и помпи 

осветление 

друго оборудване 

охлаждане 

производство на електричество от 

фотоволтаици 

 

Измервания  

изчисления 

енергиен 
етикет   A 

енергиен 
етикет     C 

преди 
собновяване 

Изкупуване на енергия (kWh/m2/year) 



Вложена енергия при използване на 
материали  

бетон 

дърво 

Стоманени шипове 

Подсилена стомана 

Звукоизолирани тавани 

Електрически инсталации 

Преградни стъклени стени 

Фасадни фитинги 

Подово 
покритие/килим 

Стъклен прозорец 

Прозорец-алуминиева 
рамка 

Вентилационна 
система 

гипс 

Изолация от EPS  

Минерална вата 



Фотоволтаични системи на 
покрива 

 1550 m2 върху 
покривите на сграда 4, 
сграда 5 и покрива на 
гаража 
 Изчислено 
производство на енергия 
прибл. 210 000 kWh/год. 
 инсталирана мощност: 
312 kWp 
 
Критерии за избор на 
фотоволтаична система 
1.Потребление на 
енергия(годишно 
енергийно производство) 
2. Вложена енергия 
3.Цена 
 



Произведено електричество от 
фотоволтаици(зелено) и потребление 

(жълто), в kWh 



Видеофилм за Енергийна къща 
Kjørbo  

- енергийна положителна сграда в перспектива на жизнен цикъл 

Film: 

https://youtu.be/JGYu1lp5tu0   

 

https://www.youtube.com/embed/JGYu1lp5tu0  

 

https://youtu.be/JGYu1lp5tu0
https://www.youtube.com/embed/JGYu1lp5tu0


Miljøhuset GK 

Информация  
 
 

 
• Сградата трябва да бъде най-енергийно ефективната сграда в 
Норвегия 
• Трябва да се използват само технологии с търговско 
приложение 
• Сградата трябва да бъде проектирана в съответствие с 
предстоящите стандарти за пасивни сгради 
• Допълнителните инвестиции трябва да са печеливши 

 



Miljøhuset GK – Пасивна къща 

 

Пасивната къща е пасивна, защото са положени пасивни усилия, 

 за да се намали нуждата от енергия 

- Прозорците, 

- външните стени, покривът и подът са допълнително изолирани. 

- Външната обвивка на сградата  трябва да е въздухонепроницаема, само с няколко 

отвора 

- Използват се източници на енергия вътре в сградата 

- Балансирана вентилационна система осигурява повторно използване на затопления 

въздух  

- обикновено до 90% спестяване на енергия 
 

 
 

 

 



Miljøhuset GK Tехнически решения 

• Без радиатори/ без вградени  фурни  

• Отопление чрез вентилация 

– Вътрешни енергийни товари  

– допълнителна топлина от 
термопомпа 

• Охлаждане чрез тепмопомпа 

• Без изтичане на топлина 

 

Компактна сграда Затопляне /охлаждане 

• комбинирани помпи въздух-
въздух/охл. машини 

 

 



Miljøhuset GK Технически решения- 
Вентилация с променлив въздушен 
обем – VAV(variable air volume) 



Miljøhuset GK   Технически решения – 
Автоматизация на сградата 

Взаимодействие и оптимизация 

термопомпи /инсталации за охлаждане 
Контрол на отделните зони 

Вентилация  

Система за разпределение на енергията на 
водна основа 
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Площ :  14 300 m2 

Период на строителство: дек. 2010–май 2012 

Изчислена консумация  на енергия:  67 kWh/m2   

( средно в Норвегия е 220 kWh/m2  ) 

is 220) 

BREEAM  сертификат:  ‘много добра’ 

 

 

 

 
 

  

място в страдата – 
енергийна 
ефективност 

Показатели според 
стандартите 

Резултати 
Miljøhuset 

На какво се дължи  

партерен етаж 0,15 W/m2K 0,07 W/m2K 35 cm стандартна изолация 
 

Външни стени 0,15 W/m2K 0,14 W/m2K 40 cm стандартна изолация 
 

Външен покрив 0,13 W/m2K 0,10 W/m2K 45 cm стандартна изолация 

Врати и прозорци 0,80 W/m2K 0,78 W/m2K трипластова изолирана дограма 

Възстановяване на 
топлина 

80 % 88 % 
 

добър ротационен регенеративен 
топлообменник 



Miljøhuset GK   
Обобщение-пасивна къща 

• Строителството на пасивни къщи не е нито трудно , нито 
скъпо за изпълнение 

• Стандартите работят много добре 

• Предизвикателството е да се поддържа сградата, за да се 
постигнат предварително изчислените енергийни резултати 

• Компетентността на персонала по поддръжката е важна 

• От съществено значение  е мониторингът и управлението на 
енергийното потребление 

 

 



Пасивна къща - апартаменти 
Etterstadtoppen Oslo 

Все по-често се изграждат според стандартите за пасивни къщи 

• 5 етажа, 2-, 3- и 4-стайни апартаменти. 

• Отоплителна система на водна основа, основно с подово 
отопление 

• Термопомпите доставят 60 % от общата нужда от топлина. 
Останалото е от електрическата мрежа. 

• Индивидуално измерване на енергия за всеки апартамент 
и отделни сметки. 

• Регулираща и измерваща енергията система, регулираща 
вътрешната температура,разхода на енергия,събиране на 
данни за енергията  и представяне на данните за 
фактуриране. 

•  Посредством допълнителната изолация в стените и 
покрива, супер изолираните прозорци, изключително 
добра херметичност, вентилация с повишено 
възстановяване на топлина и самостоятелно 
произвежданата геотермална топлина, се получава ниско 
потребление на енергия.  

 
• Apartments are in a central area of Oslo, with public transportation close by – even 

more environmental benefits. Апартаментите са в централната част 
на Осло, в близост до  градски транспорт - още повече 
екологични ползи 



Квартал с пасивни къщи – различни 
видове къщи 

най-големият в скандинавските страни - Trondheim 

• 300 броя;  17 малки къщи, 80 отделни къщи и 210 
апартамента. 

• Вода от местната топлофикация – за чешмите и 
подово отопление 

• Енергоспестяващо оборудване 

• Допълнителна изолация 

• Възстановяване на топлина – 86%, повече от 
стандартната норма 

• Местоположението осигурява повече дневна 
светлина 

• Плътна външна обвивка на сградата 

• Близо до обществен транспорт 

• Събиране на отпадъци чрез подземна система, 
за да се спести транспортирането по улиците 

 

площ(бруто): 28 000 m2 
Потребление на енергия: 85 kWh/m2  
годишно 
Източник на енергия- местна 
топлофикация/ централно парно 
отопление- 39% от нетната употреба 



Традиционна норвежка къща – с трева по покрива 



Нетипична норвежка къща 


