


Nye energikrav



Her mangler vi bilde

Tømrar-Elin bygger hus



Nye energikrav i TEK 10

• Ikke ny TEK
• Endring gjelder kun kapittel 14 

energi
• Neste byggeteknisk forskrift: TEK17



De viktigste endringene

• Tettere bygg
• Bedre vinduer og dører
• Mer isolering i grunn/gulv
• Lempet krav til energiforsyning
• Lempet krav til kuldebro
• Ikke passivhus



Viktigst av alt: tetthet



Tetthet

• Tett bygg = lekkasjetall på 0,6
• Kvalitetsstempel
• Vanskelig å få til?
• Er det sunt?



Hvorfor skal det være tett?

• Energieffektivt bygg

• Både dampsperre og vindsperre må være tett

• Utett dampsperre kan gi kondens i konstruksjon

• Diffusjonsåpen vindsperre





Slik tetter du grunnmuren Tetting mellom mur og tre

Tetting rundt gjennomføringer Tetting i overgang tak / vegg



Bruk godkjente produkter



sintefcertification.no



Tett bygg krever samarbeid

• Oppstartsmøte
• Gjennomgang av prosjektering
• Riktig utførelse
• Viktig med kommunikasjon



Sjekklister og kontroll

Kilde: Sintef Byggforsk, 520.401 Lufttetting av bygninger



Lekkasjer er dyrt 
– tips til hvordan du kan holde tett



Ringmur/bunnsvill



Skorstein
• Montere ventilert skorstein
• Skorstein må pusses utvendig
• Bruk mansjetter ved alle 

gjennomføringer



Tettesystem

• Kontinuerlig tettesijkt
• Dokumenterte løsninger
• Kritiske detaljer
• Klemte / tapede skjøter
• Reduser overganger
• Reduser gjennomføringer
• Vinduer/dører



Vinduer og dører

• Produkter og utførelse er 
sentrale punkter ved 
montering av vinduer og 
dører. 



Inntrukket vindu
• Sjekk om leverandør har eget 

tettesystem



Lekkasjetest

Trykktest minst to ganger:

• Med vindsperre og tekniske 
installasjoner montert
• Før overlevering



Hvordan tilfredsstille 
de nye kravene?



1. Tiltaksmetoden

2. Tiltaksmetoden – omfordeling av varmetap

3. Energirammer



Tiltaksmetoden



Tiltaksmetoden – gml TEK10

SFP-faktor
2,5

Varme 
gjenvinning 
ventilasjon

70%

Tetthet
2,5

Kuldebroverdi
0,03

Dører og 
vinduer

1,2

Tak
0,13

Gulv
0,15

Yttervegger 
0,18

Dør og 
vindusandel: 

20%



Nye energiregler betyr at Elin må:

SFP-faktor
1,5

Varme 
gjenvinning 
ventilasjon

80%

Tetthet
0,6

Kuldebroverdi
0,05

Dører og 
vinduer

0,8

Tak
0,13

Gulv
0,10

Yttervegger 
0,18

Dør og 
vindusandel: 

25%



Tiltaksmetoden - omfordeling



Omfordeling av energitiltak

• Energitiltakene kan fravikes forutsatt at bygningens varmetapstall ikke 
øker
• Minstekravene må oppfylles.



Omfordeling av energitiltak

Vindu erstattet med solfanger og 
yttervegg med U-verdi 0,18 bak

25% vindusareal

gir varmetapstall

57,8 W/K

på yttervegg, 
vinduer og dører

0,8 W/m2K

18% vindusareal

gir varmetapstall

57,0 W/K

på ytterveggg, 
vinduer og dører

1,0 W/m2K



Hva har de nye kravene å si i praksis?



Balansert ventilasjon

• Nytt krav til varmegjenvinning og SFP 

er allerede løst fra leverandørene

– 80% varmegjenvinning

– SFP lavere enn 1,5 kW/(m3/s)



Plate på mark

• U-verdi 0,10 W/(m2K)
– EPS S80 350mm
– Super EPS 300mm

• Tidligere U-verdi 0,13



Vinduer og dører

• U-verdi 0,8 W/(m2K)

• «Passivhusvindu»

• Gjennomsnittsverdi for alle 

vinduer og dører

• Tidligere U-verdi 1,2



• Krav til lekkasjetall: 0,6

• Tidligere krav: 2,5

Tetthet



Energirammer



Småhus

• Netto energibehov 100 kWh/m2 + 1.600 kWh/Afl

• Minstekravene må oppfylles

• Energiberegning (TEK-sjekk, SIMIEN)



Energiberegning

Norgeshus ønsker:
• Å beholde 20 cm vegg
• Å beholde 2-lags vinduer
• Høyere lekkasjetall enn 0,6

Kilde: Norgeshus



Energiberegning for Nupen

Yttervegg 200mm 200mm 200mm 200mm

Lekkasjetall 1,0 1,0 0,8 1,5

Vindu 1,0 1,2 1,2 1,0

Kilde: Norgeshus



Energiberegning for Syklus

Yttervegg 200mm 200mm 200mm 200mm

Lekkasjetall 1,0 1,0 0,6 0,2

Vindu 0,8 1,0 1,2 1,2

§ BRA 157m2

§ 3 soverom
§ 2 stuer
§ 2 bad

Kilde: Norgeshus



Vinduer
Skjerping av krav til U-verdi for vinduer. 

Dette betyr typisk 3-lagsvinduer. 

Ø U-verdi 0,8 

…men med minstekrav til U-verdi 1,2.

Ø utgjør ca. kr. 15.000 for kataloghuset Nupen

Kilde: Norgeshus



Luftlekkasjer/tetthet

Ø Lekkasjetall 0,6
Ø Men mulighet for minstekrav 1,5

• Utgjør ca. kr. 11.000,- for Nupen

Kilde: Norgeshus



Isolasjon i gulv på grunn

U-verdien endres fra 0,15 til 0,10. 
fra typisk 20-25 cm til 30 - 35cm

• Utgjør ca. kr 11.500,- for Nupen

Kilde: Norgeshus



Norgeshus – «Ny standard»

Ø Yttervegg; 200mm isolasjon 
Ø Vinduer; 3-lags glass
Ø Gulv på grunn; 300mm - 350mm kl. 34 - 38
Ø Tetthet; Vindsperre plate OG duk

• Tiltakene summert for Nupen utgjør ca. kr. 45.000,-

Kilde: Norgeshus



Oppvarming



Energiforsyning

• Ikke fossilt brensel

• Skorstein i småhus
• Unntak: Vannbåren varme
• Unntak: årlig netto energibehov til oppvarming som passivhus

• Bygning med over 1000 m2 oppvarmet BRA
• Energifleksibelt varmesystem
• Tilrettelagt for bruk av lavtemperatur varmeløsning



Dette blir det mer av

• Strøm
• Skorstein
• Vannbåren varme
• Solceller/solfangere

Unntak: Bygg under 70 m2 og laftebygg



Finn gode samarbeidspartnere

• Ventilasjon
• Varmepumpe
• Solfanger og solceller
• Smarthus / styring



Unntak



Viktige unntak – egenprodusert el.

• Rammekravet kan økes med inntil 10 
kWh/m2 oppvarmet BRA pr. år. 

• Minst 20kWh/m2 oppvarmet BRA pr. 
år.



Viktige unntak - areal

• Fritidsbolig t.o.m. 70 m2 Ikke krav

• Frittstående bygning t.o.m. 70 m2 Minstekrav + ikke fossilt brensel

• Fritidsbolig 70 m2 – 150 m2 Minstekrav + ikke fossilt brensel



Viktige unntak – laftede bygg

Fritidsbolig og boligbygning med laftede 
yttervegger

Fritidsbolig og 
boligbygging over 150 m2

Fritidsbolig 
70 – 150 m2

Dimensjon laft 8ʺ 8ʺ 
U-verdi tak: 0,13 0,13
U-verdi gulv 0,10 0,15
U-verdi vindu/dør 0,8 1,2
Lekkasjetall 4,0 4,5



Dokumentasjon



• Internkontrolldokumentasjon som viser;
• At tetthetskravet oppfylles
• Fuktsikring bad ihht norm
• Sjekklister er fulgt

Dette må du dokumentere



Kravene er ikke mye strengere enn i dag

• Tetthet har størst konsekvens
• Vinduer og dører kan være en utfordring
• Strøm til oppvarming forenkler
• Kan være smart å lage en energiberegning
• Fordel med kompakt bygningsform



Husk at TEK kun forteller hvor 
dårlig det er lov til å bygge!





Bli med – bli smart:
www.lavenergiprogrammet.no


