
Innspill til høringsutkast for energiregler i byggteknisk forskrift 2015 

Målene og ønskene for innstrammingene er at boliger skal forbruke 26% mindre energi enn 
etter dagens krav, og er samtidig et skritt videre på veien mot ”nær nullenergi”-boliger om 5 
år. Siste skritt for fremtiden bygg er plussenergi. 

For å nå målene fremover setter det store krav til både passive og aktive tiltak. De passive 
tiltakene og potensialene er delvis oppnådd i dagens byggeforskrifter, nordmenns vaner og 
komfortbehov bidrar til at passivhus i mange tilfeller har tilnærmet samme energiforbruk som 
boliger bygget etter TEK10-krav. 

Kravene om 40/60% andel fornybar energi til oppvarming og varmtvann i bygg har bidratt til 
stor utvikling av kompetanse, erfaring, produkter og løsninger innen fleksible vannbårne 
varmesystemer. Det er en utvikling som må fortsette med forsterket fokus og tyngde for at 
samfunnet skal nå målene på sikt om nullenergi og plusshus. 

”Kyoto-pyramiden” 

!  

Kyoto-pyramidens første trinn er å redusere varmebehovet. Denne prosessen startet for 
alvor med TEK97 og TEK07 og er på et godt spor med de skjerpelsene både passive og aktive 
tiltak mot varmetap er foreslått i TEK15. Et videre potensiale for å redusere varmetap er 
varmegjenvinning av varmt forbruksvann. Et tiltak som er lett å integrere i nye bygg, men 
ofte omfattende i eksisterende, og som på linje med isolasjonskrav gir varig redusert 
energiforbruk selvom brukeratferd ellers ville gitt høyt forbruk. Kostnadsmessig på linje med 
å installere 2 varmtvannsberedere, men gir som resultat tilsvarende mengde tilgjengelig 



varmtvann som 1 bereder. Mest kost/nytte for større familieboliger, boliger med utleieenhet 
og større bygg. Bør vurderes som et krav allerede i TEK15 med få reelle kostnadsdrivende 
virkninger i de fleste boligbygg over 150m2 og. Burde være en selvfølge i alle boliger fra 
2020. 

Kyoto-pyramidens andre trinn er å redusere el-forbruket. Denne prosessen startet med 
TEK10 med energidekningskrav på 40/60% til oppvarming fra annet enn direktevirkende 
elektrisitet og fossil energi, samt kravet om balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Det 
er et naturlig steg videre mot «nær null-energi» at kravene skjerpes til minimum 60% og 
fjerner begrepet «direktevirkende elektrisitet, da el-forbruk er el-forbruk uansett om det er 
direkte eller indirekte. Det er et viktig virkemiddel for å sikre mest mulig energieffektive 
produkter, løsninger og installasjoner av varmeanlegg i bygg. 

Kyoto-pyramidens tredje trinn er å utnytte solenergi, så vel passivt som aktivt. 
Det finnes etter hvert mange eksempler fra hele landet der solfangere dekker over 50% av 
boligers energiforbruk til varme og varmtvann, tilsvarende 40-50kwt/m2 BRA/år i 
energibesparelser til kostnader innenfor hva foreslåtte innstramminger i TEK15 innebærer. 
Utnyttelse av potensialet stiller krav til energilagring.  
Det resterende netto el-spesifikke energiforbruket til belysning og teknisk kan videre med 
dagens løsninger også reduseres med over 50% med solceller. 

- Det synes som en naturlig selvfølge at TEK15 utover å forsterke pyramidens to første 
trinn også legger krav og føringer for at tredje trinn iverksettes, og som et minimum 
tilrettelegger for det gjennom krav til energifleksible oppvarmingsløsninger. 

Kyoto-pyramidens fjerde trinn er å vise og regulere energiforbruket. 
Energimåling, styring og regulering finnes det allerede mange etablerte, velprøvde og 
velfungerende løsninger for. Det er en forutsetning at produkter og løsninger i bygg blir 
prosjektert og installert på en måte som effektivt lar seg regulere og i motsatt fall ikke direkte 
medvirker til et høyere energiforbruk enn forutsatt. Typiske eksempler på dette er varmetrege 
og -akkumulerende varmeinstallasjoner i tykke betonggulv. Akkumulering av energi er en 
viktig forutsetning for de fleste fornybare energikilders effektive drift og utnyttelse. Å kunne 
styre så vel produksjon og forbruk er en forutsetning for å minimere driftstap og motvirke økt 
forbruk. 

- Bevisstgjøringen, kunnskapen og erfaringene økt bruk av energimåling og styring gir 
er et enkelt og nødvendig skritt å ta mot fremtidige mål om nullenergi i bygg. Det er 
en forutsetning for både leverandørers og brukeres mulighet for å tilpasse så vel 
produkter og løsninger, som selve brukernes forbruk tilknyttet disse. 

- Økt krav til energilagring kombinert med styring/regulering av produksjon og forbruk 
vil være et vesentlig bidrag til å kunne utjevne husholdningers elektrisitetsforbruk og 
spesielt redusere toppene og kapasitetsutfordringene et for høyt samtidig forbruk ellers 
allerede gir, og som forterkes ytterligere med kun styring alene. 

Kyoto-pyramidens femte trinn hvor energikilde(r) velges vil være et siste skritt som krav å 
ta fra 2020, samtidig som de første fire trinnenes krav tilpasses og justeres utifra behov og 



muligheter for videre utvikling av kunnskap, teknologi, produkter og løsninger gir for 
ytterligere energiøkonomisering. At det allerede i TEK15 blir krav om skorstein legger til 
rette for at boligeiere får mange valgmuligheter til valg av energikilder utover standard 
peisovner for kun punktoppvarming. Ekstrakostnadene vil bli relativt sett små for de som 
ønsker å velge løsninger tilkoblet vannbåren varme basert på bioenergi fra både flytende og 
fast brensel. 

Viktige og ufravikelige prinsipper for Kyoto-Pyramiden og lavutslippssamfunnet 

Eldre boliger bygget før 1954 har ifølge SSB et gjennomsnittlig samlet energiforbruk på ca 
200kWt/m2/år. 
«Nær nullenergi» er foreløpig ikke definert, men det bør innebære minst 90% reduksjon om 
ikke neste steg til plussenergi skal kreve svært omfattende og kostnadskrevende installasjoner. 

Hvert trinn i pyramiden kan potensielt redusere dette behovet/forbruket med inntil ca 40-50%. 
Det kan synes som at det utifra forslagene til ny forskrift og teoretiske beregninger vil oppnås 
nullenergi om 2 trinn á 50% vil ende med nær nullenergi. Dette er en utopi i praksis, og det 
gjenspeiler seg tydelig i at gjennomsnittlig energiforbruk bygget etter passivhus-standarden 
fortsatt ligger over 100kwt/m2/år, og dagens TEK10-boliger 100kwt/m2/år unna målet i 2020. 

De passive tiltakene for å redusere varmebehovet gir størst gevinst både økonomisk og ift 
både lokale og globale utslipp, og selv med forslagene i TEK15 vil ikke mer enn halve 
potensialet i dette trinnet bli oppfylt. 

Tiltakene for å redusere el-forbruket er positive med skjerpelsene i kravene til ventilasjon, 
men gevinsten vil forsvinne helt når all oppvarming kan velges med direkte elektrisk energi. 
Ny energibesparende teknologi de siste årene til både belysning, pumper, hvite- og 
brunevarer, varmegjenvinning av ventilasjon og varmtvann og annet elektrisk utstyr har 
likevel sørget for at dette trinnets potensiale også har kommet halvveis. 

Gjennomsnittlig energiforbruk i TEK15-boliger vil i mange tilfeller demed ligge over TEK10-
boliger hvor mye av oppvarmingen kommer naturlig fra fjell, jord, vann, luft, sol og 
bioenergi. 

Det er absolutt usannsynlig å redusere energiforbruket med 100kwt/m2/år om 5 år, når det har 
tatt 60 år å redusere det med de første og enkleste 100. TEK15 må derfor inneholde langt 
strengere krav og rammer. 

Varmetapstrinnet bør oppnå reduksjon på 30% ift eldre bebyggelse fra 200 til 140 kwt/m2/år 
El-reduseringstrinnet bør videre redusere ca 30% fra 140 til 100 kwt/m2/år 
Solenergitrinnet bør sørge for ytterligere 40% fra 100 til 60 kwt/m2/år 
Energimåling og -styring vil sørge for ca 20% fra 60 til 50 kWt/m2/år 

Konkrete krav TEK 15 bør inneholde: 

- 60% dekningsgrad fra fornybar energi til oppvarming 



Kravet er et nødvendig skritt om neste mål er ”nær nullenergi”. Kravet medfører marginale 
ekstraomkostninger sammenlignet med eksisterende krav i TEK10. 

- Energilagringskapasitet tilsvarende 1 døgns gjennomsnittsforbruk 
En forutsetning for effektiv utnyttelse av både sol- og bioenergi.  
Gir beredskapsmessig langt høyere nytteverdi og sikkerhet enn forslag om krav til skorstein.  
For småhus på 150m2 tilsvarer dette ca 40kwt, Forslaget er en enkel utvidelse av 
varmelageret vi ”alltid” har hatt for varmt forbruksvann til å utjevne elektrisitetsforbruk og 
hindre overbelastning ved effekttopper. En standard 200 liters varmtvannsbereder inneholder 
ca 13-14kwt opplagret energi, mange boliger har 1x300 liter eller 2x200 liter for å dekke hele 
husstandens forbruk.  
Energilagringskravet foreslås som minimum å være 0,25kWt/m2 BRA og minimum 500 liter 
kombibereder for varme og varmtvann. Kravet kan helt eller delvis også oppfylles med 
tilsvarende batterikapasitet. 
En større tank for lagring av varme og varmtvann opptar et begrenset ekstra areal, og gir 
marginalt ekstra byggekostnader enn en standard bereder. Kostbart å bytte ut/bygge om 
senere. 

- Sentralt styringssystem med energimåling av forbruk/produksjon av varme og 
varmtvann 

Det største merforbruket i husholdningers forbruk er sterkt knyttet til komfortvaner, - behov 
og ubevissthet knyttet til energibruk til både lys, varme og teknisk utstyr. Mer informasjon og 
brukervennlige måter å justere forbruket på vil være et viktig virkemiddel for at reelt forbruk 
samsvarer mer med forhåndsberegnet energibehov. 

Det bør gis unntak fra alle energirammer i TEK15 der det kan dokumenteres at alternative 
miljøvennlige byggemetoder, solenergi og annen fornybar varme gir forventet levert energi på 
under 50 kWt/m2/år. Det finnes i Norge idag mange eksempler fra boliger som ligger langt 
under også dette, med totale byggekostnader lavere enn TEK15/passivhus. 
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