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Sammendrag 

DiBK har sendt på høring forslag om skjerping av energikrav i TEK10. DiBK foreslår å fjerne tiltaksmodellen 
og videreføre kun rammekravmodellen. De foreslår en kraftig skjerping av rammekravet.  
 
Boligprodusentenes Forening støtter ikke DiBKs forslag. Boligprodusentene mener at de foreslåtte 
energikravene er mangelfullt utredet, og at kravene vil gi langt lavere energibesparelse enn det som DiBK 
kommer fram til. De samfunnsøkonomiske beregningene til DiBK er feil. Boligprodusentene mener at de 
foreslåtte energikravene vil føre til en kraftig økning i byggekostnadene, og at kravene verken vil være 
samfunnsøkonomisk eller privatøkonomisk lønnsomme. Noen av energitiltakene som DiBK har lagt til grunn 
for det foreslåtte rammekravet, er i realiteten ikke byggbare. 
 
Kapittel 1 gir en kort innledning. Viktige føringer for de nye energikrav er ønsket om enklere regelverk, 
reduserte byggekostnader og politisk målsetning om passivhusnivå i Klimaforliket. 
 
Kapittel 2 peker på viktige energi- og effektutfordringer. Norge har overskudd på elektrisk kraft, og 
kostnadene per kWh for utbygging av ny, fornybar kraft er vil være moderat. Elektrisitetsprisene for 
husholdningene forventes derfor å holde seg lave i overskuelig framtid, og DiBKs antakelser om framtidig 
elektrisitetspriser er i overkant av hva vi kan forvente oss.  
 
Kapittel 3 presenter kort DiBKs høringsforslag. 
 
Kapittel 4 peker på feil og mangler i høringsforslaget og utredningene som forslaget bygger på. 
Boligprodusentene mener at kravene er mangelfullt utredet. Det er åpenbare regnefeil og mange 
misvisende antakelser og lettvinte vurderinger i utredningsunderlaget. Kompetanse om boligrelaterte 
energiutfordringer synes å ha vært sviktende. Kortfattet nevnes: 

 feil solfaktor i energiberegningene 

 mangelfull kjennskap til utbredelse av energitiltaksmodellen 

 neglisjering av dagens praksis med omfordeling av varmetap 

 misvisende referanse for lekkasjetall ved beregning av energibesparelse 

 urealistisk ambisiøst lekkasjetallsnivå for boliger 

 mangelfullt og ikke byggbart nivå for normalisert kuldebroverdi 

 misvisende om energiforsyningsløsninger i boliger 

 tynt om kostnadsbesparelse og potensial for forenkling av varmeanlegg 

 historieløst og mangelfullt om skjerping av U-verdi for vinduer 

 lite gjennomtenkt om hvor lang tid det tar før skjerpede energikrav får effekt 

 regnefeil i beregning av samfunnsøkonomiske kostnader 
 
Kapittel 5 diskuterer de samfunnsøkonomiske beregningene og viser hvordan endret energibesparelse 
påvirker den samfunnsøkonomiske merkostnaden. Feilen som er gjort i utredningsgrunnlaget knyttet til 
valg av solfaktor for vinduer, fører til en overvurdering av den samfunnsøkonomiske besparelsen på hele 
0,55 milliarder kroner. Boligprodusentene viser at tilbakebetalingstiden for DiBKs forskriftsforslag vil være 
ca 40 år i Stavanger-området. Dette er uten renteberegning!  
 
I kapittel 6 anbefaler Boligprodusentene følgende: 

 skille mellom energikrav til boliger og energikrav til yrkes- og publikumsbygg 

 fastsette kravnivå basert på kostnadsoptimalitet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

 videreføre energitiltaksmodellen som et alternativ for boliger 

 videreføre rammekrav basert på netto energibehov 

 videreføre arealkorrigeringstillegget for småhus 
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 korrigere etasjehøyden i referansebygget som er brukt ved fastsettelse av rammekravet for 
boligblokker (SINTEF-blokka) 

 energitiltak: 
- heve dør- og vindusandel fra 20 % til 25 % av oppvarmet BRA 
- skjerpe gjennomsnittlig U-verdi for dører- og vinduer fra 1,2 til 1,0 W/(m2K) 
- korrigere normalisert kuldebroverdi: for småhus fra 0,03 til 0,05 W/K per m2 oppvarmet 

BRA, for boligblokker fra 0,06 til 0,07 W/K per m2 oppvarmet BRA 
- skjerpe krav til lekkasjetall for småhus fra 2,5 til 1,8 luftvekslinger per time, og for 

boligblokker fra 1,5 til 1,2 luftvekslinger per time 
- skjerpe varmegjenvinning ventilasjon for boliger fra 70 % til 80 % 

(temperaturvirkningsgrad) 
- skjerpe SFP-faktor for boliger fra 2,5 til 1,5 kW/(m3/s) 
- skjerpe U-verdi golv fra 0,15 til 0,13 W/(m2K)  

 fjerne generelt minstekrav for alle bygg: 

 videreføre unntaksregel for fritidsboliger under 150 m2 oppvarmet BRA med én boenhet. For disse 
fritidsboligene bør energikravene være gitt av tidligere minstekrav, men med følgende endringer:  

- gjennomsnittlig U-verdi for dører- og vinduer skjerpes til 1,2 W/(m2K) 
- lekkasjetall skjerpes til 2,5 luftvekslinger per time 

 innføre følgende krav til energiforsyning: 
- småhus skal ha skorstein 
- boligbygg større enn 5 000 m2 oppvarmet BRA skal ha energifleksible varmesystem for 

tappevannsvarming 

 innføre unntaksregler for boligbygninger og fritidsboliger under 150 m2 oppvarmet BRA 

 innføre 2 ½ års overgangsregler for de nye kravene 

 samkjøre energimerkeordningen med kravene i teknisk forskrift 

 etablere ekspertgruppe som kan bistå DiBK med kvalitetssikring av underlaget 
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Tabell. Energitiltak som rammekravet baseres på. Gjeldende energitiltak i TEK10, DiBKs foreslag til 
energitiltak som skal danne grunnlag for nytt passivhusnivå, og Boligprodusentenes anbefalinger. 

Energitiltak TEK10  
DiBK-forslag 

passivhusnivå 
Boligprodusentenes 

anbefaling 

ENERGIEFFEKTIVITET    

Klimaskjerm    

Dør- og vindusandel [% av oppv, BRA] 20 % 20 % 25 % 

Isolasjon 
 

  

Yttervegger [W/(m2K)] 0,18 0,18 0,18 

Golv [W/(m2K)] 0,15 0,10 0,13 

Tak [W/(m2K)] 0,13 0,13 0,13 

Dører og vinduer [W/(m2K)] 1,2 0,8 1,0 

Kuldebroverdi [W/K per m2 BRA]    

Småhus 0,03 0,03 0,05 

Øvrige boligbygg 0,06 0,03 0,07 

Tetthet [luftveksling/time]     

Småhus 2,5 0,6 1,8 

Øvrige boligbygg 1,5 0,6 1,2 

Ventilasjon    

Varmegjenvinning  70 % 80 % 80 % 

SFP-faktor (vifteenergi) 2,5 1,5 1,5 

ENERGIFORSYNING    

Småhus 

Varmebehov som kan 
dekkes med alternativer til 
direktevirkende el og fossilt 

≤ 500 m2: minst 40 % 
> 500 m2: minst 60 %  

Ikke fossilt 
Skorstein 

Ikke fossilt 
Skorstein 

Øvrige boligbygg 
≤ 500 m2: minst 40 % 
> 500 m2: minst 60 % 

Ikke fossilt 
Fleksible 

varmesystem i bygg 
med oppv. BRA  

> 1 000 m2 

Ikke fossilt  
Fleksible 

varmesystem for 
tappevannsvarming i 
bygg med oppv. BRA  

> 5 000 m2  
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1 INNLEDNING 

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har sendt på høring forslag om skjerping av energikravene i byggteknisk 
forskrift (TEK10).  
 

1.1 Byggekostnader og boliger som folk flest har råd til 

Prognosesenteret anslår at det må bygges 37 000 nye boliger i året for å dekke befolkningsveksten. Dette 
er basert på SSB mellomscenario for befolkningsvekst (MMMM). I 2014 ble det gitt igangsettingstillatelse til 
27 250 boliger1. Dette er 10 000 færre enn behovet. 
 
Økende boligpriser bekymrer. Regjeringen lager nå en handlingsplan for å bygge flere og rimeligere 
boliger2. Kommunal- og regionaldepartementet signaliserer at skjerpede energikrav vil være 
kostnadsdrivende. Byggekostnadene vil øke om det stilles krav om mer isolasjon, bedre vinduer, bedre 
ventilasjon, lavere lekkasjetall og mindre kuldebrovirkning. I tillegg vil også kostnadene øke som en følge av 
at det foreslås å stille krav om at det skal bentyttes mer avanserte beregningsmodeller for å dokumentere 
tilfredsstillelse av energikravene. Selv om energibehovet reduseres, vil ikke de framtidige 
energibesparelsene forsvare de høye investeringskostnadene for boligkjøperne.  
 
Gjeldende energikrav i TEK10 skiller mellom krav til energieffektivitet (§ 14-2) og energiforsyning (§ 14-7). 
Boligprodusentene mener at kravene til energieffektivitet ligger på et tilnærmet kostnadsmessig optimalt 
nivå, mens kravene til energiforsyning i § 14-7 er svært kostnadsdrivende og savner økonomisk 
lønnsomhet.  
 
Det må samtidig påpekes at Boligprodusentene med tilnærmet kostnadsoptimalt forutsetter en 
omfordelingsmulighet, slik at det kan benyttes yttervegg med 20 cm isolasjon. Det økte varmetapet 
gjennom ytterveggene i forhold til forskriftsnivået U-verdi 0,18 W/(m2K) kan med gjeldende krav i TEK10 
kompenseres gjennom bedre varmegjenvinning enn forskriftsnivået 70 % kan.  
 
Regjeringen har også en viktig målsetning om forenkling av regelverket. Forskriftskravene, og det som 
kreves for å dokumentere tilfredsstillelse av kravene, må ikke være unødig kompliserte. Et enklere 
regelverk vil gi større forutsigbarhet og gjøre det enklere å følge opp regelverket i praksis. 
 

1.2 Føringer om passivhusnivå i Klimaforliket  

DiBK opplyser at forskriftsforslaget bygger på Klimaforliket på Stortinget i april 2012. Dette forliket angir 
politisk enighet om å innføre passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020. Klimameldingen som 
ligger til grunn for klimaforliket, angir at regjeringen vil fastsette bestemmelser som definerer disse 
nivåene. Sundvollenerklæringen, som er samarbeidsplattformen for Regjeringen Solberg, oppgir at 
Regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket. Sundvollenerklæringen lister opp en 
rekke ambisiøse tiltak og virkemidler som regjeringen ønsker å gjennomføre utover det som står i 
Klimameldingen. Men når det gjelder krav om passivhusnivå i teknisk forskrift, så angir ikke 
Sundvollenerklæringen en mer ambisiøs målsetning enn det som ligger i Klimameldingen og Klimaforliket. 
 
Det er relativt åpent hva som faktisk menes med passivhusnivå. Klimaforliket tallfester ikke hvor mange 
kWh energibehov eller hvor stort varmetap dette skal nivået skal tilsi. Klimaforliket sier derimot at kravnivå 
skal baseres på samfunnsøkonomiske og helsemessige konsekvenser og kompetansen i byggenæringen. 

                                                           
1 http://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/byggeareal/aar/2015-02-12 
2 http://www.nrk.no/norge/antall-byggetillatelser-i-oslo-naer-halvert-1.12305484 
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Kommunal- og regionaldepartementet har delegert til DiBK å utarbeide forskriftsforslaget og sende det på 
høring. Det er forslag til dette passivhusnivået som DiBK nå har sendt på høring.  
 

1.3 Om passivhus, passivhusstandard og passivhusnivå 

Passivhus-konseptet ble opprinnelig utviklet i Tyskland og gikk ut på å isolere boligen så godt at hele 
oppvarmingsbehovet kunne dekkes med ettervarming av tilluften i det balanserte ventilasjonsanlegget. 
Man slapp installasjonskostnadene for et konvensjonelt (les: vannbåret) varmeanlegg, og dette bidro til å 
forsvare merkostnadene i varmeisolering etc.  
 
I Norge er krav til passivhusboliger definert i standarden NS 3700 som kom i 2010 (revidert 2013). 
Standarden er svært ambisiøs med strenge krav til isolasjon, lufttetting og varmegjenvinning av 
ventilasjonsluft. Ved fastsettelse av kravsnivået i standarden ble det eksempelvis antatt 40 cm isolasjon i 
yttervegg, mot 20 cm som er vanlig i boligbygging i dag. For å tilfredsstille standarden kreves også en 
kompakt bygningskropp. For småhus favoriserer dette boligbygg i to eller flere etasjer. Én etasjes småhus 
har store utfordringer med å tilfredsstille kravene. Standarden har også en rigid innretning som hindrer 
bruk av alternative løsninger til de "passive" tiltakene. Standarden er derfor ikke egnet som forskriftskrav.  
 

1.4 Føringer i EUs reviderte bygningsenergidirektiv (EPBD II) ) 

Det reviderte bygningsenergidirektivet (2010/31/EU) vedtatt av EU i mai 2010 stiller krav om at alle nye 
bygg fra 2020 skal være ”near to zero energy”. Det samme kravet gjelder også fra 2018 for alle nye bygg 
som det offentlige tar i bruk. Direktivet definerer ikke hva som menes med ”near to zero energy buildings”, 
annet enn å beskrive at dette er ”building that has a very high energy performance” og at ”the nearly zero 
or very low amount of energy required should to a very significant extent be covered by energy from 
renewable sources, including renewable energy produced on-site or nearby”.  
 
Direktivet ble vedtatt i 2010, men er ennå ikke tatt inn i norsk lovgivning under EØS-avtalen. I et møte 
under EØS-komiteen 22. april 2015 orienterte norske myndigheter EU om norsk vurdering av direktivet3. 
Vurderingen er at direktivets tilknytning til det indre marked er uklar, og at direktivet anses å ha begrenset 
innvirkning på det indre markeds funksjon. Norsk standpunkt er derfor at bygningsenergidirektiv II er i 
grenseområdet for hva som må innlemmes i EØS-avtalen, og at direktivet innlemmes i EØS-avtalen med 
nødvendige tilpasninger. Saken vil bli diskutert med Norges EFTA-partnere med et mål om å avklare 
prosessen raskt. 
 
Norske myndigheter opplyser ikke hvilke tilpasninger som kan være aktuelle. Tre utfordrende krav i 
direktivet kan være: 
 

 krav om at energiytelsen til bygninger skal uttrykkes som primærenergi. Dette betyr at det må lages 
nasjonale primærenergifaktorer for ulike energivarer. Bruk av ulike energivarer vil dermed vektes 
forskjellig. Den store tilgangen av vannkraft gjør slik vekting mer kontroversielt i Norge enn for EU-
landene.  

 krav om at energiytelsen til bygninger som gjennomgår hovedrehabilitering skal oppfylle 
minimumsstandarder. Hovedrehabilitering er definert som rehabilitering som angår 25 prosent av 
bygningens verdi, eller 25 prosent av overflaten av bygningskroppen. Norske myndigheter har 
tidligere gjort forsøk på å utarbeide egne tekniske krav til eksisterende bygninger (rehab-TEK)4, 
men uten å lykkes.  

                                                           
3 https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/norsk-standpunkt-til-bygningsenergidirektiv-ii/id2407959/ 
4 http://www.bygg.no/article/94550 
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 krav om at innen 31. desember 2018 skal nye bygninger som er eiet og i bruk av offentlige 
myndigheter være "nesten nullenergibygninger".  
 

Direktivet åpner uansett for en viss frihet i den nasjonale fortolkningen av hva som er "near to zero 
energy". Det er åpenbart at bygninger i Norge med lang, kald og mørk vinter vil ha større energibehov enn 
bygninger i mildere og sørligere klima. Direktivet vektlegger også kostnadsoptimalitet. , og 
minimumsstandarder for energiytelsen til nye og rehabiliterte bygninger skal være kostnadsoptimale over 
bygningens levetid.  
 
Flere bestemmelser i direktivet framhever kostnadsoptimalitet som prinsipp som beregninger og 
vurderinger. Den underliggende kostnadsoptimalitetsforordningen gir et detaljert rammeverk for hvordan 
kostnadsoptimale minimumskrav skal fastsettes. 
 

1.5 Revisjon av energiberegningsstandarder (ISO CEN)  

Som en følge av de nye kravene om "nearly-zero energy" i EPBD II, har den europeiske standardiserings-
organisasjonen (CEN) satt i gang et arbeid med å revidere og videreutvikle alle berørte standarder. De nye 
og reviderte standardene skal foreligge i slutten av 2016. CEN-arbeidet koordineres med ISO, og de nye 
standardene vil bli publisert som ISO-CEN standarder. Som medlem i CEN, må Norge forholde oss til disse 
standardene når de foreligger.  
 
I Norge stiller tekniske forskrifter krav om totalt, netto energibehov. For boliger inkluderer dette 
energibehov til belysning og elektriske apparater i husholdningene (hvitevarer, data, media osv). Det er 
veldig viktig å være klar over at EU og CEN-standardene ikke inkluderer dette som en del av bygningens 
energibehov, og som derfor ikke skal medregnes ved beregning av "near to zero energy"-behov. Med 
europeisk beregningsmåte vil man være mye nærmere "near to zero energy"-enn det vi med norsk 
beregningsmåte vil være i nærheten av "nesten nullenergi". 
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2 ENERGI- OG EFFEKTUTFORDRINGER 

2.1 Klimamål  

EU utvikler energi- og klimarammeverket som skal gjelde fra 2020 til 2030. Norge har anbefalt EU å benytte 
klimagassutslipp som mål for rammeverket5.  
 
I det norske klimaregnskapet vil boligmassen kun belastes med direkte utslipp av klimagasser. I praksis er 
dette utslipp fra bruk av fyringsolje og gass. Det norske klimagassregnskapet vil også inkludere utslipp fra 
produksjon av elektrisk kraft i Norge, men på grunn av vår fornybare vannkraftproduksjon, vil disse 
utslippene i praksis være særdeles lave. Bruk av elektrisitet i norske bygninger vil derfor ikke direkte påvirke 
det norske klimagassregnskapet. Indirekte kan redusert bruk av elektrisitet i bygninger påvirke 
klimagassutslippene, ved at spart elektrisitet i bygninger kan erstatte mer klimabelastende energiformer i 
andre sektor. Eksempelvis at vi sparer elektrisitet i bygninger for å elektrifisere sokkelen, eller for å erstatte 
fossile drivstoff i bilparken (flere el-biler). Per i dag har vi ikke etablerte beregningsmåter for å kreditere 
den indirekte klimagassreduksjonen ved spart elektrisitet i bygninger. 
 

2.2 Norsk energiforsyning - kraftunderskudd er blitt kraftoverskudd 

Skjerpingen av TEK-kravene i 2007 var ambisiøs. Et hovedargument for skjerpingen var redusert bruk av 
elektrisitet og økt bruk av fornybare energikilder. Stoltenberg-regjeringen sendte ut en pressemelding i 
høringsprosessen hvor det ble vist til høyt energiforbruk, knapphet på egenprodusert elektrisitet og økende 
import av kraft som var produsert fra forurensende CO2-belastende fossile brensler6. Det ble ansett som 
viktig å unngå bruk av elektrisitet til oppvarmingsformål. Disse argumentene danner bakteppet for 
energiforsyningskravene som ble innført i 2007 og videreført i 2010 med TEK10.  
 
Men situasjonen har endret seg. Kraftsituasjonen i Norge er nå vesentlig bedre enn den var da 2007-
kravene ble utarbeidet. Figur 2.1 viser årlig nettoeksport av elektrisk kraft fra 1980 til 2013. Mens Norge på 
slutten av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet hadde underskudd på kraft, har vi de senere årene hatt 
et overskudd. 
 
Samtidig vil kraftbalansen variere fra år til år. Vannkraftproduksjonen er avhengig av nedbørsmengdene og 
tilsigsforhold til vannmagasinene. Elektrisitetsforbruket påvirkes tilsvarende av temperaturforholdene. 
Kalde vintre gir høyere elektrisitetsbruk til oppvarming enn i år med milde vintre.  
 

                                                           
5 "We support a framework based on a single ambitious target for emissions reductions by 2030", Brev fra statsrådene 
i OED, MD og UD til EU kommisjonene for energi og klima, 19.12.2013 
6 Pressemelding: Statsrådene Åslaug Haga og Helen Bjørnøy presenterer nye energikrav, Kommunal- og 

regionaldepartementet, 29.05.2006, link: http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/md/Nyheter-
og-pressemeldinger/pressemeldinger/2006/haga-og-bjornoy-presenterer-nye-energikr.html?id=104945 

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/md/Nyheter-og-pressemeldinger/pressemeldinger/2006/haga-og-bjornoy-presenterer-nye-energikr.html?id=104945
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/md/Nyheter-og-pressemeldinger/pressemeldinger/2006/haga-og-bjornoy-presenterer-nye-energikr.html?id=104945
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Figur 2.1: Netto eksport og netto import av elektrisk kraft fra 1980 til 2013. 
 
 
Figur 2.2 viser normalårskorrigert kraftproduksjon og temperaturkorrigert elektrisitetsforbruk i Norge fram 
til 2011. Forbruket har flatet ut, mens det samtidig har vært en økning i produksjonskapasiteten. Denne 
økningen skjer gjennom utbygging og effektivisering av vannkraftverk og ny produksjon fra vindkraft og 
varmekraft. Innføringen av grønne sertifikater gjør at Norge sammen med Sverige skal bygge ut ny 
elektrisitetsproduksjon basert på fornybare energikilder tilsvarende 26,4 TWh innen 2020. Overskuddet på 
elektrisk kraft vil øke i årene framover. 
 

 
Figur 2.2: Normal produksjonsevne og temperaturkorrigert forbruk i Norge fra 1980 til 2011 [TWh]. Kilde: 
NOU 2012:09 Energiutredningen. 
 

-15

-10

-5

0

5

10

15

20
1

9
80

1
9

81

1
9

82

1
9

83

1
9

84

1
9

85

1
9

86

1
9

87

1
9

88

1
9

89

1
9

90

1
9

91

1
9

92

1
9

93

1
9

94

1
9

95

1
9

96

1
9

97

1
9

98

1
9

99

2
0

00

2
0

01

2
0

02

2
0

03

2
0

04

2
0

05

2
0

06

2
0

07

2
0

08

2
0

09

2
0

10

2
0

11

2
0

12

2
0

13

TW
h

Nettoeksport av elektrisk kraft 1980-2012
(Kilde: SSB og NVE)

Netto eksport Netto import



 

Side 11 av 44 
 

 
Kraftprisene styres av tilbud og etterspørsel. Kraftprisene vil synke med økende produksjonskapasitet og 
utflatende eller avtagende etterspørsel. Eksportmulighetene til kontinentet er begrenset på grunn av 
begrensninger i overføringskablene. Det er også begrenset hva EU-landene faktisk vil betale for den norske 
kraften. Gjennom fornybardirektivet skal alle EU-landene øke produksjonskapasiteten basert fornybare 
energikilder, og generell energieffektivisering demper også elektrisitetsbehovet i EU-landene.. Dette gir 
mindre etterspørsel etter og mindre betalingsvillighet for norsk vannkraft.  
 

2.3 Lave strømpriser til husholdninger 

Norske husholdninger har opplevd en positiv utvikling i strømprisene. Figur 2.3 viser kvartalsvise 
strømpriser til norske husholdninger fra 1998 til 2014. Prisene er inflasjonskorrigert til oktober 2014.  
 

 
Figur 2.3: Gjennomsnittlig, kvartalsvis strømpris for norske husholdninger fra 1. kvartal 1998 til 4. kvartal 
2014. Basert på tall fra SSB 
 
Norske husholdninger betalte i gjennomsnitt 85 øre/kWh for elektrisk strøm i fjerde kvartal 2014. Denne 
prisen inkluderer alle avgifter og fastleddet i nettleien. Størrelsen på fastleddet avhenger av 
nettleverandør, men ligger typisk mellom 5 og 10 øre for et årlig strømforbruk på 20 000 kWh. Den reelle 
variable strømprisen ligger dermed rett under 80 øre/kWh for husholdningene.  
 
Strømprisen for husholdningene består av kraftpris, nettleie og avgifter (merverdiavgift 25 % og 
forbruksavgift).  
 
Gjennomsnittlig kraftpris for husholdningene var 31,7 øre/kWh eks. mva i samme kvartal. Det er lite som 
tyder på at kraftprisen vil stige markant framover. I de samfunnsøkonomiske beregningene har DiBK antatt 
en framtidig kraftpris på 0,47 kr/kWh eks. mva. og de kommenterer at "Den ”forventede” kraftprisen 
fremstår som en relativt høy pris sammenliknet med dagens markedspris på kraft på kort sikt (frem mot 
2020). Det kan derfor tenkes at en lavere strømpris burde legges til grunn". DiBK viser videre til at forward-
pris på kraft for årene 2016-2019 ligger på om lag 0,26 kr/kWh per januar 2015. Multiconsult refererer til 
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Energiutredningen som antar en langsiktig marginalkostnad på ny kraft i det nordiske markedet på 0,50 
kr/kWh. 
 
Nettleien har holdt seg veldig stabilt gjennom hele perioden. Selv om utskifting og utbygging av 
overføringsnettet vil medføre store investeringer de kommende årene, vil dette antagelig bare utgjøre 
noen få øre per kWh for hver enkelt husholdning. Det signaliseres heller ikke økninger i forbruksavgiften 
eller avgiften til energifondet. I 2015 er disse avgiftene henholdsvis 13,65 øre/kWh7 og 1,00 øre/kWh. 
 
Basert på dette virker det lite sannsynlig at strømprisen til norske husholdninger vil stige merkbart i årene 
framover. DiBK har antatt strømpriser på henholdsvis 0,67 kr/kWh og 1,00 kr/kWh I de samfunns- og 
privatøkonomiske lønnsomhetsberegningene. Disse prisene virker å være godt i overkant av hva norske 
husholdninger faktisk kan forvente seg framover.  
 

2.4 Egenprodusert strøm - fornuftig? 

Nullenergi og plusshus trekkes fram som framtidens hus. Det foreligger ulike definisjoner av nullenergi- og 
plusshus. Men for at nullenergibygg skal kunne gå i null og plusshus gå i pluss, må de har egenproduksjon 
av strøm, for eksempel med solceller. I perioder med overskudd på strøm kan de selge strøm til nettet, og i 
perioder med underskudd kjøpe strøm tilbake fra nettet. Over året gir dette da null eller pluss i 
energiregnskapet. Ulempen er at den økonomiske verdien av den egenproduserte strømmen er svært 
beskjeden. Markedsprisen på elektrisk kraft ligger på rundt 30 øre/kWh eksklusive avgifter. I perioder om 
sommeren, når solcellene produserer mye strøm, vil spotprisen på kraft falle ned mot noen få øre.  
 
Boligprodusentene stiller et stort spørsmål ved fornuften i en strategi som går ut på å produsere elektrisk 
strøm lokalt i hvert enkelt bygg. Vi mener at stordriftsfordelene også vil gjelde for produksjon av strøm. 
Enova presenterte for eksempel høsten 2013 en studie med beregnede energikostnader for solkraft8: 
 

 solkraft i eneboliger (7 kWp): mellom 2,20 og 3,00 kr/kWh  

 solkraft i næringsbygg (100 kWp): mellom 1,80 og 2,60 kr/kWh,  

 bakkemontert kraftverk (1000 kWp): mellom 1,30 og 1,80 kr/kWh.  
 
Energikostnadene er avhengig av hvor i landet solkraften produseres. Kostnadene er f.eks. vesentlig høyere 
i Bergen og Tromsø enn i Kristiansand. 
 

2.5 Sikker strømforsyning 

Sikker strømforsyning er avgjørende for et moderne samfunn, og sikker tilgang på strøm regnes som en 
selvfølge. Strøm er en spesiell vare fordi den må produseres og overføres i samme øyeblikk og i den samme 
mengden som den brukes. Eksakt balanse er derfor et ufravikelig krav for å unngå systemsvikt og risiko for 
mørklegging av store områder. Effektkapasiteten i produksjonssystemet og nettet må dimensjoneres slik at 
det maksimale behovet kan dekkes.  
 
Figur 2.4 viser daglig kraftforbruk i Norge i 2013. Det maksimale forbruket skjedde 23. januar med over  
500 000 MWh i løpet av dagen. Figur 2.5 viser timeforbruket den samme dagen. Det er en topp på 
morgenkvisten i 8-9- tiden om morgenen, og en litt mindre topp i 17-18-tiden om ettermiddagen. 
 

                                                           
7 Avgift på elektrisk kraft 2013, Rundskriv nr. 10/2015 S, Avgiftskode EL, Toll- og avgiftsdirektoratet, 1. jan 2015 
8 Multiconsult, "Kostnadsstudie, Solkraft i Norge", Rapport 2013125340-RIEn-RAP-001, oppdragsgiver Enova SF, 
23.09.2013 
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Figur 2.4: Daglig kraftforbruk i Norge i 2013 [MWh]. (Kilde Nordpool). 
 

 
Figur 2.5: Timeforbruk av kraft i Norge (NO) 23. januar 2013 [MWh]. (Kilde Nordpool). 
 
 
Belastningsprofilen over døgnet vil kunne være noe forskjellig for ulike områder. I Oslo er for eksempel 
forbruket jevnt høyt fra kl 9 om morgenen til kl 20 om kvelden. I områdene rundt Oslo, eksempelvis Follo, 
Romerike, Asker og Bærum, er det en mer markert ettermiddagstopp enn i Oslo. I utkantsområder som 
Follo kommer også forbrukstoppen på formiddagen tidligere enn i Oslo. Dette kan forklares med at Oslo er 
en kommune hvor mange jobber, mens Follo er en mer typisk bo-region9. 
 
I Stor Oslo-området har effektbehovet økt med 30 % siden 1990. Det er behov for å bygge ut 
nettkapasiteten. Samtidig er det også et stort behov for utskifting av nettet grunnet alder og normal 
slitasje. Store investeringer må derfor uansett gjøres, og ekstrakostnaden ved å dimensjonere nettet for litt 
større overføringskapasitet vil være mer beskjeden.  

2.6 Effektbehov i boliger med elektrisk oppvarming 

I perioder har overføringskapasiteten i nettet vært presset. Med elektrisk oppvarming stiger effektbehovet 
når det er kaldt. Dette brukes som argument for utbygging av vannbårne varmealternativer basert på 
fjernvarme og bioenergi. Men for boligkjøperne medfører slike vannbårne varmeløsninger betydelige 

                                                           
9 Xregia Analyse og rådgivning, "Nettplan Stor-Oslo: Alternativer til nettinvesteringer. En potensialstudie for Oslo og 
Akershus", Oppdragsgiver Statnett SF, 06.01.2012. 
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investeringskostnader sammenlignet med elektrisk oppvarming. Infrastruktur for distribusjon av termisk 
varme gir også større systemtap enn med distribusjon av elektrisk energi. 
 
Nye boliger har lavere effektbehov til oppvarming. Figur 2.6 viser spesifikt varmetapstall (W/K per m2 BRA) 
for "SINTEF-kassa" på 160 m2 BRA i ulike utførelse. Varmetapstallet uttrykker hvor stort varmetilskudd som 
kreves per grad temperaturforskjell mellom inne og ute. Det spesifikke varmetapstallet må eksempelvis 
multipliseres med 26 for å finne hvor mange watt som kreves for å holde 21 oC inne når det er -5 oC ute. 
Varmetapstallet er 1,77 W/K per m2 BRA for typisk 1970-talls utførelse, 1,17 W/K per m2 BRA for TEK97-
utførelse, 0,84 W/K per m2 BRA for TEK10-utførelse og 0,49 W/K per m2 BRA for passivhusutførelse etter 
3700. For 1970-tallsutførelsen er det antatt avtrekksventilasjon uten varmegjenvinning. Varmetapet på 
grunn av ventilasjon blir da større, samtidig som infiltrasjonsvarmetapet blir noe lavere enn for 
alternativene med balansert ventilasjon.  
 

 
Figur 2.6: Spesifikt varmetapstall for SINTEF-kassa i ulik energiteknisk utførelse. 
 
 
Det lavere varmetapet gjør at nye boliger holder bedre på varmen om varmetilførelsen stoppes eller 
reduseres. Denne "termoseffekten" er betydelig, og vil være ekstra stor med tunge byggematerialer som 
magasinerer varme. Figur 2.7 viser beregnet avkjølingsforløp når all varmetilførsel stopper i et småhus 
tilsvarende "SINTEF-kassa" med ulik varmetapsnivå og varmekapasitet. For varmekapasitet er det antatt 
lett utførelse (C" = 32 Wh/(m2K)) som tilsvarer varmekapasiteten et vanlig småhus i lett bindingsverk og 
golv på grunnen med betongsåle, og en utførelse med noe tyngre byggematerialer (C" = 60 Wh/m2K). 
Avkjølingsforløpet vil være proporsjonalt med temperaturforskjellen mellom inne og ute. Det er antatt 
starttemperatur på +20 oC, og konstant utetemperatur på -20 oC.  
 
Når varmetilførselen stenges, vil 1970-tallshuset avkjøles dobbelt så raskt som TEK10-huset. For TEK10-
huset i lett utførelsen vil det ta 27 timer, mer enn 1 døgn, før innetemperaturen synker under null grader. 
For passivhuset i litt tyngre utførelse (C" = 60 Wh/m2K), vil det tilsvarende ta 84 timer (3 ½ døgn) før 
temperaturen synker under null. Figuren viser også utsnitt for avkjølingsforløpet fra 20 oC til 17 oC. Det tar 
1,5 time før 1970-boligen i lett utførelse er nede på 17 oC, og 3 timer før TEK10-boligen når samme 
temperatur. For den litt tyngre NS 3700-boligen tar det 9 timer.  
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Temperaturen i TEK10-boligen synker med om lag 1 grad per time når det er -20 oC ute og ingen 
varmetilførsel i boligen. I praksis er det svært sjelden så kaldt ute, og det vil alltid være noe varmetilførsel 
fra person, belysning og elektrisk utstyr. Avkjølingen vil da skje vesentlig langsommere enn det som vises i 
figurene.  
 

 
 

Figur 2.7: Avkjølingsforløp i "SINTEF-kassa" som funksjon av spesifikk varmetapstall og varmekapasitet. 
Antatt + 20 oC startemperatur og– 20 oC som konstant utetemperatur. 
 
Figurene viser avkjølingsforløpet når all varmetilførsel stenges og det er -20 oC ute. I praksis tilsvarer dette 
et ekstremscenario med full strømstans, hvor alt teknisk utstyr og alle tekniske funksjoner i boligene 
stopper opp (belysning, ventilasjonsvifter, pumper i vannbåren varmeanlegg, varmepumpekompressorer, 
styringssystem, kjøleskap, frysebokser osv). Skal norske boliger være forberedt for et scenario, må boligene 
ha nødstrømsaggregat som settes i gang ved strømbrudd.  
 
Samtidig synliggjør figurene at elektrisk oppvarming i moderne boliger kan kuttes et par timer, uten at 
innetemperaturen faller merkbart og skaper dårligere termisk komfort. I høylastperioder med effektmangel 
vil det derfor være mulig å koble ut elektrisk oppvarming i kortere perioder. Med framtidig installasjon av 
AMS og to-veis kommunikasjon med nettselskapet, vil slik utkobling kunne styrets på en kostnadseffektiv 
og rasjonell måte. Etter en redusert periode, må oppvarmingen forseres noe for å heve temperaturen til 
normalt nivå igjen.  
 
Figurene viser også at nattesenking av temperaturen er mindre virkningsfullt i moderne, godt isolerte 
boliger. Varmetapet er proporsjonalt med temperaturforskjellen mellom inne og ute. Ved å redusere 
innetemperaturen, reduseres varmetapet og det tilhørende oppvarmingsbehovet. I eldre boliger faller 
innetemperaturen raskt. I moderne boliger skjer det mer langsomt, og energibesparelsen som oppnås blir 
mindre. En generell utfordring med nattesenking av temperaturen er også at det etter en senkingsperiode 
kreves mer effekt for å heve temperaturen opp på normalt nivå igjen. Det er uheldig om denne 
forseringsperioden sammenfaller med høylastperiodene om morgenen/formiddagen. 
 

2.7 Andre effektutfordringer – lading av el-biler 

Elektrisk oppvarming i boliger gir økt effektuttak i kuldeperioder. Men økende antall elektriske biler 
utfordrer også nettkapasiteten. Tesla Model S er et godt eksempel på dette. Bilen leveres med 
batterikapasitet 85 kWh. Med en vanlig 10 A kurs vil det ta minst 1 ½ døgn å lade bilen opp etter at den har 
vært helt utladet. For å korte ned ladetiden kan bilen leveres med dobbeltlader på opptil 22 kW. Det er 
interessant å sammenligne dette effektuttaket med effektbehovet til elektrisk oppvarming av boliger.  
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"SINTEF-kassa" på 160 m2 BRA vil i TEK10-utførelse ha et 
varmetapstall på vel 130 W/K. Med antakelse om elektrisk 
oppvarming (systemvirkningsgrad 0,92), vil effektbehovet 
for holde boligen fullt oppvarmet til 20 oC være knappe 5 
900 W. Det er da sett fullstendig bort fra varmetilskudd fra 
personer, lys og utstyr, og det er ikke tatt hensyn til evt. 
solvarmebidrag. Lading av en Tesla Model S med 
dobbeltlader på 22 kW vil til sammenligning medføre 
nesten fire ganger så høyt effektbehov. 

 

 
 
Figur 2.8: Tesla Model S (Foto: Dagbladet) 

 

2.8 Energieffektivisering i eksisterende boligmasse 

Gjennomsnittlig, årlig energibruk i boligmassen ligger rett over 200 kWh/m2. Nybyggingen er beskjeden 
sammenlignet med alle de eksisterende boliger. SINTEF-kassa har i "original" 1970-talls utførelse et 
beregnet årlig energibehov (levert energi) på nær 230 kWh/m2. Figur 2.9 viser at oppvarmingsbehovet kan 
reduseres betydelig ved å: 
 

 skifte til nye vinduer og dører med U-verdi 1,2 W/(m2K): reduksjon 38 kWh/m2  

 etterisolere veggene med 10 cm isolasjon (fra U-verdi 0,38 W/(m2K) til 0,21 W/(m2K)): reduksjon 22 
kWh/m2.  

 både skifte til nye vinduer og etterisolere veggene: samlet reduksjon 60 kWh/m2.  
 
Etterisolering av vegger og utskifting av vinduer i en eksisterende bolig gir dermed vesentlig større 
energibesparelse enn det som oppnås for en tilsvarende bolig ved å gå fra TEK10 til passivhusutførelse etter 
NS 3700. Skal vi gjøre noe med energi- og effektutfordringene i boligmassen, må tiltak i nye boliger og tiltak 
i eksisterende boliger ses i sammenheng.  
 

 
Figur 2.9: Beregnet besparelse i elevert energi ved å utbedre vegger og vinduer i eksisterende bolig, og 
tilsvarende besparelse ved å gå fra TEK10 til passivhusstandard etter NS 3700. 
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3 DIBKS HØRINGSFORSLAG - PASSIVHUSNIVÅ ("TEK15") 

Energikravene i byggeforskriftene har blitt skjerpet flere ganger opp gjennom årene. Fram til 1997 var 
skjerpingen i realiteten en formalisering av hva som var vanlig praksis. Kravene førte i liten grad til at 
praksis ble endret. Dette endret seg noe med 1997-forskriften, og i betydelig grad med 2007-skjerpingen. 
De nye energikravene ble dimensjonerende for utførelsen, og husprodusentene måtte omprosjektere 
kataloghusene for å tilfredsstille de nye kravene. 
 

3.1 Gjeldende energikrav i TEK10 

Energikravene i TEK10 bygger på energikravene som ble innført i 2007 ("TEK07"), men med noen mindre 
korrigeringer og endringer. TEK10 skiller mellom krav til energieffektivitet og krav til energiforsyning: 

 Krav til energieffektivitet (§ 14-2) 
- Modell A: Energitiltaksmodell hvor gitte energitiltak skal tilfredsstilles, alternativt at det kan 

foretas omfordeling av varmetapet (§ 14-3) 
- Modell B: Energirammer for totalt netto energibehov gitt for 13 bygningskategorier (§ 14-4) 
Tilleggskrav: Minstekrav som ikke skal overskrides ved bruk av modell A eller modell B (§ 14-5) 

 Krav til energiforsyning (§ 14-7) 
Andel av varmebehovet som kan dekkes med alternativer til direktevirkende elektrisitet og/eller 
fossile brensel 
- Bygg over 500 m2: minst 60 %  
- Bygg inntil 500 m2: minst 40 % 

 Det gis unntak fra 40 %/60 %-kravet for boligbygg med lavt varmebehov (tilsvarende varmebehovet 
til et boligbygg på ca 160 m2 BRA), eller dersom energiforsyningskravet medfører merkostnader 
over livsløpet. Ved unntak skal alle boliger over 50 m2 oppvarmet BRA ha installert skorstein og 
lukket ildsted for biobrensel. 

 

3.2 DiBKs forslag for nytt passivhusnivå 

DiBK foreslår å videreføre skillet mellom energieffektivitet og energiforsyning. De foreslår å skjerpe 
energieffektivitetskravet vesentlig, og endre innretningen av kravet til energiforsyning. De foreslår å 
videreføre rammekravmodellen, og fjerne tiltaksmodellen. Det nye rammekravet baseres på samme 
normerte inndata og forutsetninger som dagens rammekrav. Det skal benyttes standard referanseklima fra 
NS 3031, uavhengig hvor bygget oppføres i landet, og normerte inndata for drift av bygget, 
innetemperatur, internvarmelaster fra belysning, elektrisk utstyr, personvarme osv. 
 
Multiconsult har beregnet forslag til nytt rammekrav for småhus og boligblokker. Tabell 3.1 viser gjeldende 
rammekrav i TEK10 og netto energibehov beregnet for TEK10-utførelse og det foreslåtte passivhusnivået.  
 
Tabell 3.1: Rammekrav i TEK10 og foreslått rammekrav i TEK15. Netto energibehov. 
Bygningskategori Rammekrav TEK10 Multiconsult-beregninger 

  TEK10-utførelse Forslag passivhusnivå 

 kWh/m2  kWh/m2 kWh/m2 

Småhus 160 m2 120 + 1600/BRA 13110 97 

Boligblokk  115 112 84 

                                                           
10 Som referansebygg for småhus har Multiconsult og DiBK brukt en bolig i to etasjer på 160 m2 oppvarmet BRA 
(SINTEF-kassa). Rammekravet etter TEK10 for et slikt småhus er 120 + 1600/BRA = 130 kWh/m2. Det er da interessant 
at Multiconsult og DiBK beregner 131 kWh/m2 for dette småhuset i TEK10-utførelse. Multiconsult og DiBK bruker 
m.ao. en TEK10-referanse som ikke tilfredsstiller rammekravet i gjeldende TEK10!  At høringsforslaget ikke 
kommenterer dette, indikerer noe manglende årvåkenhet i utredningsarbeidet utført av Multiconsult og DiBK. 
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Tabell 3.2 viser referansebyggene for småhus og boligblokker som DiBK og Multiconsult har benyttet I 
beregningene av energibehovet. De samme referansebyggene ble brukt ved fastsettelse av rammekravet i 
2007 og 2010.:  
 
Tabell 3.2: Referansebygg brukt ved fastsettelse av rammekrav for småhus og boligblokker. 
Referansebygg11 Grunnflate  Antall etasjer Oppvarmet areal 

Småhus (SINTEF-kassa) 80 m2 (8,0 m x 10,0 m) 2 160 m2 BRA 

Boligblokk (SINTEF-blokka) 900 m2 (10,0 m x 30,0 m) 3 900 m2 BRA 

 
For småhus inneholder gjeldende TEK10 et arealkorrigeringsledd (1600/BRA) for å ta hensyn til at små 
boligbygg har et større spesifikt varmetap enn større boligbygg. Denne arealkorrigeringen er åpenbart 
viktig, og tilsvarende arealkorrigeringsledd er inkludert i passivhusstandardene NS 3700 (boliger) og NS 
3701 (yrkesbygg). Men verken konsekvensvurderingsrapporten til Multiconsult eller høringsnotatet til DiBK 
omtaler arealkorrigering. Boligprodusentene har vært i kontakt med DiBK, og fått høre at tanken er å 
videreføre en arealkorrigering for boliger i tråd med hva som ligger i TEK10-kravet, men at de bare glemte å 
nevne dette i høringsnotatet. 
 
Tabell 3.3 viser energitiltakene som tiltakene som DiBK og Multiconsult har antatt for det foreslåtte 
passivhusnivået, og tiltakene som ligger til grunn for gjeldende rammekrav i TEK10. Sistnevnte er identisk 
med energitiltakene angitt i energitiltaksmodellen. Rød skriftfarge viser endring i forhold til TEK10. 
 
Tabell 3.3: Utgangspunkt for fastsettelse av rammekrav. Gjeldende rammekrav i TEK10 og forslag til nye 
energikrav  

Energitiltak TEK10  
DiBKs forslag 
passivhusnivå 

Boligprodusentenes kommentar 

Klimaskjerm    

Dør og vindusandel [% av oppv, BRA] 20 % 20 % Uendret 

Isolasjon 
 

  

Yttervegger [W/(m2K)] 0,18 0,18 Uendret 

Golv [W/(m2K)] 0,15 0,10 
Kraftig skjerping. Innebærer økning fra typisk 20 cm 
til ca 35 cm EPS isolasjon i golvet 

Tak [W/(m2K)] 0,13 0,13 Uendret 

Dører og vinduer [W/(m2K)] 1,2 0,8 3-lags glass, isolert karm m.m. 

Kuldebroverdi [W/K per m2 BRA]    

Småhus 0,03 0,03 Uendret, men likevel urealistisk strengt 

Øvrige boligbygg 0,06 0,03 Kraftig skjerping 

Tetthet [luftveksling/time]     

Småhus 2,5 0,6 Kraftig skjerping 

Øvrige boligbygg 1,5 0,6 Kraftig skjerping 

Ventilasjon    

Varmegjenvinning  70 % 80 % 
Kraftig skjerping, og betyr bortfall av muligheten for 
å omfordele bedre varmegjenvinning (80 %) mot 
slankere yttervegg (20 cm)  

SFP-faktor (vifteenergi) 2,5 1,5 Kraftig skjerping 

 
Ved bruk av energirammer skal de prosjekterende dokumentere at valgte løsninger ikke gir høyere totalt, 
netto energibehov enn rammen som gjelder for den aktuelle bygningskategorien. Rammekravmodellen gir 
en fleksibilitet der de prosjekterende kan fravike én eller flere av energitiltakene vist i tabell 3, så lenge de 
holder seg innenfor rammekravet.   

                                                           
11 Thyholt M. og Dokka T.H. "Nye energikrav. Bygningsmodeller og faste inndata i energirammeberegningene. Nye 
energirammeberegninger.", Prosjektnummer50105900, SINTEF Byggforsk, 2006.11.07 
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4 FEIL OG MANGLER I HØRINGSFORSLAGET 

4.1 Svake konsulentrapporter 

DiBK skriver i høringsnotatet at utredninger av samfunnsøkonomiske og helsemessige konsekvenser og 
kompetansen i byggenæringen har vært førende for de foreslåtte kravene. De skriver at prinsippet om et 
enkelt og effektivt regelverk har vært førende for arbeidet. De opplyser at forslaget til nye energikrav er 
grundig utredet, og at det i prosessen har det vært bred deltagelse fra byggenæringen og andre berørte. 
DiBK peker på at det er blitt utarbeidet flere rapporter som grunnlag for forslaget. 
 
Boligprodusentene deler ikke DiBKs utsagn om at det ligger grundige utredninger bak de foreslåtte kravene. 
Boligprodusentene mener tvert om at konsulentrapportene som DiBK har bestilt fra større konsulentfirma, 
ikke har vært særlig dekkene for boliger12. De store konsulentfirmaene savner tydeligvis erfaring med 
boligbygging og hva som påvirker energibruken i boliger. Dette er spesielt utpreget for småhussektoren, 
hvor de store konsulentfirmaene sjelden er involvert.  
 
Siden større konsulentfirma ikke er mye involvert i boligprosjektering, får de heller ikke mye erfaring om 
boliger. De kjenner ikke til hva som vanlig praksis i boligsammenheng og forstår ikke hvilke 
energiutfordringer som gjelder for boliger. Når DiBK har gitt Multiconsult i oppdrag å konsekvensvurdere de 
foreslåtte energikravene, så bommer Multiconsult i vurderingen. Rapporten de har utarbeidet inneholder 
både direkte feil og misvisende opplysninger om energiytelsen i boliger. Boligprodusentenes Forening 
mener at denne konsulentrapporten er for mangelfull til å være dekkende for boliger. Boligprodusentene 
finner det samtidig beklagelig at KMD på denne måten fremmer forslag om strenge, kostnadsdrivende 
energikrav for nye boliger, uten at det faktisk er gjort en god faglig vurdering av de foreslåtte kravene. 
 
I det følgende kommenterer vi noen feil og mangler vi har funnet ved DiBKs høringsnotat og Multiconsults 
arbeid. 
 

4.2 Feil solfaktor i energiberegningene 

Høringsforslaget foreslår at vinduer med U-verdi 0,80 W/(m2K) skal ligge til grunn for det nye rammekravet. 
Dette tilsvarer trelagsvinduer med isolert karm og god avstandslist (spacer). U-verdi høyst 0,80 W/m2K er 
sammenfallende med kravet i passivhusstandarden NS 3700:2013. Multiconsult beregner at slike 0,8-
vinduer gir en årlig netto energibesparelse i forhold til TEK10-vinduer på 9,0 kWh/m2 for småhus og 8,2 
kWh/m2 for boligblokker (se figur 4.1). 
 

 
Figur 4.1: Kopi av tabell 7 i Multiconsults rapport om konsekvensanalyser (2014) 
 
Boligprodusentene beregner vesentlig lavere energibesparelser ved bruk av 0,8-vinduer. Studerer vi tabell 
19 i konsekvensutredningen til Multiconsult, så ser vi at det er brukt solfaktor 0,35 for TEK10-vinduene og 
solfaktor 0,50 for passivhusvinduene.  
 
Solfaktor 0,50 for passivhusvinduene er en fornuftig antakelse, mens solfaktor 0,35 for TEK10-vinduene er 
alt for lavt. Tolags vinduer vil ha høyere solfaktor og slippe gjennom mer solvarme enn trelags 

                                                           
12 http://www.bygg.no/article/102621 
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passivhusvinduer. Multiconsult beregner dermed urealistisk lite gratis solvarme for TEK10-utførelsen, og 
overvurderer energibesparelsen ved å velge passivhusvinduer.  
 

 
Figur 4.2: Kopi av tabell 19 i Multiconsults rapport om konsekvensanalyser (2014.) 
 
Tabell 4.1 sammenstiller energibesparelsen som Multiconsult har oppgitt med 0,8-vinduene, og tilsvarende 
besparelse som Boligprodusentenes beregner ved hjelp av beregningsprogrammet TEK-sjekk (SINTEF 
Byggforsk). For småhus beregner Multiconsult 50 % større energibesparelse med 0,8-vinduer enn det 
Boligprodusentene kommer fram til. Forskjellen er også betydelig for boligblokker.  
 
Tabell 4.1: Beregnet årlig energibesparelse med TEK15-vinduer (U-verdi 0,8 W/(m2K)) i forhold til TEK10-
vinduer (U-verdi 1,2 W/(m2K)). Besparelse oppgitt av Multiconsult og beregnet av Boligprodusentene 
Referansebygg Multiconsult 

1,2-vindu: solfaktor 0,35 
0,8-vindu: solfaktor 0,50 

Boligprodusentene 
1,2-vindu: solfaktor 0,63 
0,8-vindu: solfaktor 0,50 

 kWh/m2 kWh/m2 

Småhus 9,0 6,0 

Boligblokker 8,2 6,0 

 
At Multiconsult har benyttet solfaktor 0,35, kan ha en bakgrunnshistorikk som forklart i det følgende:  
 
U-verdi for vinduene var opprinnelig satt til 1,1 W/(m2K) da forslag til skjerpede energikrav ble sendt på 
høring i juni 2006. Intensjonen var at det skulle brukes vinduer med trelagsruter. Solfaktor 0,35 var relativt 
representativt for 3-lags ruter med lavemisjonsbelegg på den tiden. I høringsprosessen ble det bemerket at 
mange mindre vindusprodusenter ville ha problemer med levere slike vinduer. Da forskriften ble fastsatt i 
2007 var U-verdikravet endret til 1,2 W/(m2K), tilsvarende hva som kan oppnås med tolags ruter med god 
avstandslist mellom glassene. Men til tross for at man endret vinduene fra trelags- til tolagsruter, kan det 
virke som om solfaktor 0,35 er blitt liggende uendret i bygningsmodellene som Multiconsult har fått tilgang 
til (SIMIEN-filer).  
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4.3 Mangelfull kjennskap til utbredelsen av energitiltaksmodellen 

Boligprodusentene støtter ikke Multiconsult når de skriver i konsekvensvurderingen:  
 

"Det finnes ingen oversikt over hvor mange som benytter seg av hvilken modell, men det antas at de 
fleste utbyggere benytter seg av rammekravsmodellen. Enkelte utbyggere av småhus benytter 
tiltaksmodellen med omfordeling"  

 
Det klare inntrykket til Boligprodusentene er at tiltaksmodellen brukes av de aller fleste i småhusmarkedet, 
og at denne modellen også er mye brukt i leilighetsmarkedet. DiBK skriver i høringsnotatet at Rambøll og 
Link (2013) har vurdert dette. Boligprodusentene minner om at denne undersøkelsen fra Rambøll og Link 
var mangelfull da de hadde valgt intervjuobjekter som ikke hadde særlig innsikt i boligprosjektering, og 
således ikke hadde forutsetninger for å uttale seg om hva som var mest vanlig. Vi i Boligprodusentene 
kommenterte dette tydelig da vi deltok referansegruppen til arbeidet som Rambøll og Link utførte for DiBK. 
Det er beklagelig at de misvisende opplysningene Rambøll og Link lever videre og at DiBK bruker denne 
rapporten som referanse.  
 
For veldig mange vil det være en utfordring å gå fra en relativt enkel tiltaksmodell med omfordeling, til 
beregning av netto energibehov med mange detaljerte inndata knyttet til f.eks. fast og variabel 
solskjerming, styring av tilluftstemperatur og varmekapasitet. I praksis er beregning av netto energibehov 
for boliger styrt av egenskapene til klimaskjermen og ventilasjonsvarmegjenvinningen. Disse egenskapene 
uttrykkes godt gjennom varmetapstallet, og det er dette varmetapstallet som brukes i omfordelingen. 
Boligprodusentene mener at tilleggsgevinsten som oppnås ved å kjøre en full energibehovssimulering er 
relativt liten for boliger. Den detaljerte simuleringen av energibehovet i dynamiske beregningsprogrammer 
gir inntrykk av stor nøyaktighet, men krever samtidig mange inndata som det kan være vanskelig å 
bestemme. Usikkerhet og knyttet til feil inndata gjør derfor at den mer kompliserte rammekravsmodellen 
blir mindre robust enn den enklere tiltaksmodellen. At Multiconsult rotet med solfaktorene i 
energiberegningene, illustrerer på en god måte at det er lett å gjøre feil med detaljerte simuleringer når 
kompetansen og årvåkenheten ikke er tilstede. 
 
Boligprodusentene ser imidlertid behovet for å beholde rammekravsmodellen som eneste modell for 
yrkesbygg, da teknisk utstyr er viktigere for disse byggene og simulering av behovsstyring av ventilasjon og 
belysning avgjørende for byggets energiytelse. 
 

4.4 Neglisjering av dagens praksis med omfordeling av varmetap 

Verken Multiconsult eller DiBK nevner dagens praksis med omfordeling av varmetap i boliger. Kostnaden 
for tykke vegger kan bli veldig stor om man regner med tapt romtapskostnad. "SINTEF-kassa" har 
eksempelvis en innvendig omkrets på 36 m. Dersom veggene gjøres 5 cm tykkere, og økningen må tas 
innover, vil dette redusere boligens bruksareal (BRA) med vel 3,5 m2. 
 
Gjeldende forskriftsnivå for yttervegger er U-verdi 0,18 W/(m2k). Dette tilsvarer isolasjonsverdiene til en 
bindingsverksvegg med 25 cm isolasjon. Landets boligprodusenter ønsker å benytte slanke vegger, og de 
fleste småhusbyggere bruker 20 cm vegg som standardløsning. Det økte varmetapet gjennom veggene 
kompenseres ved å velge bedre ventilasjonsvarmegjenvinning enn forskriftsnivået 70 %. Denne 
omfordelingen lå inne som en del av premissene for "TEK07-pakka".  
 
Boligprodusentene mener at det blir feil når Multiconsult anslår at skjerping av kravet til varmegjenvinning 
fra 70 % til 80 % vil være et lønnsomt tiltak da det gir brukbar energibesparelse og bare fører til beskjeden 
merkostnad (29 kr/m2 for småhus og 23 kr/m2 for blokker). Den praktiske konsekvensen av skjerping til 80 
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% varmegjenvinning vil være at ytterveggene må bygges 5 cm tykkere, med dertil hørende romtapskostnad 
og høyere byggekostnader. 
 

4.5 Misvisende referanse for lekkasjetall ved beregning av energibesparelse 

Lekkasjetallet kan ikke prosjekteres med samme nøyaktighet som andre energitiltak, og det vil være 
usikkerhet knyttet til hva lekkasjetallet faktisk blir når det måles. For å ha en sikkerhetsmargin og "buffer" i 
energiberegningene, må man i prosjekteringen anta en konservativ verdi for lekkasjetallet, og i snitt bygge 
tettere enn dette.  
 
Ved beregning av energibesparelse og lønnsomhet antar DiBK lekkasjetall 2,5 luftvekslinger per time for 
TEK10-småhuset og lekkasjetall 1,5 luftvekslinger per time for TEK10-blokka. Dette er ihht 
energitiltaksmodellen i TEK10. For TEK15-utførelsene antar de tilsvarende lekkasjetall 0,6 luftvekslinger per 
time.  
 
Boligprodusentene mener at dette blir misvisende. I virkeligheten vil lekkasjetallet være vesentlig bedre for 
de aller fleste boligene som bygges. Figur 4.3 viser antydet spredning av lekkasjetallet i boliger med dagens 
TEK10-krav, og hva Boligprodusentene tror spredningen ville ha måttet være med foreslått TEK15-krav. 
TEK10-fordelingen er ikke basert på vitenskapelig statistikk, men inntrykket Boligprodusentene sitter med 
etter at temaet har vært tatt opp i medlemsmøter, i kurssammenheng og i samtaler med medlemmer. 
Boligprodusentene anslår at snittet for nye småhus ligger rundt 1,5 luftvekslinger per time, og for blokker 
rundt 1,1 luftvekslinger per time. Tilsvarende antar Boligprodusentene at et nytt krav om lekkasjetall 0,6 
luftvekslinger per time i praksis vil føre til at gjennomsnittet må ligge rundt 0,4 luftvekslinger per time. 
 

 
Figur 4.3: Antydet %-vis spredning av lekkasjetallet i boliger med ulike krav. 
 
Multiconsult beregner at årlig energibesparelsen ved skjerping av lekkasjetall til 0,6 luftvekslinger per time 
er 13,6 kWh/m2 for småhus og 4,9 kWh/m2 for blokker. I småhus beregner boligprodusentene bare 
halvparten så stor besparelse (7,0 kWh/m2). Også i boligblokker beregner Boligprodusentene lavere 
energibesparelse, men her er beregningsforutsetningene mer like, så forskjellen blir ikke så stor.  
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Tabell 4.2: Beregnet årlig energibesparelse ved skjerping av lekkasjetall til 0,6 luftvekslinger per time. 
Besparelse oppgitt av Multiconsult og beregnet av Boligprodusentene 
Referansebygg Multiconsult Boligprodusentene* 

 Antatt forbedring av 
lekkasjetall 

Energibesparelse 
kWh/m2 

Antatt forbedring av 
lekkasjetall 

Energibesparelse 
kWh/m2 

Småhus Fra 2,5 til 0,6 h-1 13,6 Fra 1,5 til 0,4 h-1 7,0 

Boligblokker Fra 1,5 til 0,6 h-1 4,9 Fra 1,1 til 0,4 h-1 4,0 

* Boligprodusenten antar at gjennomsnittlig lekkasjetall med TEK10 er 1,5 luftvekslinger per time for småhus og 1,1 
luftvekslinger per time for boligblokker. Tilsvarende antas at krav om lekkasjetall 0,6 luftvekslinger per time i 
TEK15 vil føre til at gjennomsnittet ligger rundt 0,4 luftvekslinger per time. 

 

4.6 Urealistisk om lekkasjetallsnivå 

DiBK og Multiconsult anbefaler at det nye rammekravet skal baseres på lekkasjetall 0,6 luftvekslinger per 
time for alle bygg. Boligprodusentene savner en vurdering av realismen i dette forslaget, og en diskusjon av 
hvilke faktorer som påvirker lekkasjetallet. Verken DiBK eller Multiconsult nevner f.eks. at bygningsform og 
-størrelse har stor betydning for lekkasjetallet.  
 
Lekkasjetallet bestemmes som antall luftvekslinger per time ved 50 Pa trykkforskjell over klimaskjermen. Et 
lite bygg vil relativt sett ha et større overflateareal per volumenhet enn et større bygg. Figur 4.4 viser 
maksimal luftlekkasje per m2 klimaskjerm for at 15 referansebygg skal oppnå lekkasjetall 0,6 luftvekslinger 
per time. Nærmere beskrivelse av referansebyggene er vist i vedlegg 1.  
 
For å oppnå lekkasjetall 0,6 luftvekslinger per time kan de minste småhusene bare slippe gjennom 0,5 m3 
luft per time per m2 klimaskjerm. Tilsvarende verdi for UU-blokka på 3000 m2 er 1,4 m3 luft per time per m2 
klimaskjerm. Dette betyr at klimaskjermen i småhusene må utføres nesten tre ganger så tett for at 
lekkasjetallet skal bli like lavt som for en stor blokk. Hadde f.eks. småhuset Nora på 129 m2 blitt utført med 
samme tetthet på klimaskjermen som kreves for at UU-blokka skal oppnå lekkasjetall 0,6 luftvekslinger per 
time, så ville Nora fått lekkasjetall 1,7 luftvekslinger per time.  
 

 
Figur 4.4: Maksimal luftlekkasje per m2 klimaskjerm for å oppnå lekkasjetall 0,6 luftvekslinger per time. 
Beregninger utført for 11 småhus og 4 boligblokker. 
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Dagens energitiltaksmodell i TEK10 reflekterer dette ved at lekkasjetallet er satt forskjellig for småhus og 
øvrige boligbygg (boligblokker). Det er åpenbart at tilsvarende differensiering også bør gjøres for nye 
passivhusnivået. 
 

4.7 Mangelfullt og ikke byggbart nivå for normalisert kuldebroverdi 

Kuldebroer er felter i en konstruksjon med lavere isolasjonsevne enn 
omliggende konstruksjon eller bygningsdel. I disse feltene oppstår en 
lokal, sterk varmestrøm og et ekstra varmetap. Et typisk eksempel er 
kuldebroene i dekkeforkanter som vist i figur 4.5. I konstruksjoner hvor 
det benyttes materialer med stor varmeledningsevne, kan kuldebroene 
ha stor betydning og øke varmetapet gjennom konstruksjonen. 
Kuldebroene kan også føre til kondensproblemer, sverting av 
innvendige overflater og ubehag for brukerne. Men for moderne 
TEK10-hus er det i praksis ikke er relevant å snakke om risiko for 
termisk sverting og kondensering på grunn av kuldebroer. 
 
I gjeldende TEK10 er normalisert kuldebroverdi angitt som 0,03 W/K 
per m2 oppvarmet BRA for småhus og 0,06 W/K per m2 oppvarmet BRA 
for øvrige bygg. Med forslaget til passivhusnivå anbefaler DiBK at 0,03 
W/K per m2 oppvarmet BRA skal være nivå for alle bygg. 
 

 
Figur 4.5: Typisk kuldebro ved 
dekkeforkanter. (figur fra 
www.rockwool.no) 

 
DiBK baserer tydeligvis anbefalingen på Multiconsult-rapporten hvor det står på side 40: 
 

"6.2 Normalisert kuldebroverdi 
6.2.1 Bygningsteknisk 
Basert på erfaringer fra prosjektering av byggeprosjekter ser det ut som de fleste bygg klarer seg fint innenfor 
foreslått krav til normalisert kuldebroverdi på 0,05 W/m²K. Selv bygg med en kompleks geometri med mye 
bruk av utstikk klarer dette kravet. Kravet kan derfor skjerpes. 
6.2.2 Kostnader og energibesparelser 
Tabellen under viser kostnadstall for å forbedre kuldebroverdien fra 0,06 til 0,03. Tallene er basert på 
erfaringstall fra entreprenører for kontorbygg. 
For småhus er kuldebroverdien allerede 0,03 i tiltakspakken som ligger til grunn i TEK10. Merkostnader og 
energibesparelse er derfor lik null for småhus som allerede har 0,03 i dagens tiltaksmodell. 
For kontorbygg og boligblokk er den mulige energibesparelsen betydelig." 

 
Boligprodusentene mener at dette er usedvanlig tynt til å være en konsekvensvurdering av skjerpet krav til 
kuldebroer, og at det vitner om mangelfull kunnskap om hva som kreves for å komme ned på normalisert 
kuldebroverdi 0,03 W/K per m2 oppvarmet BRA i boliger. 
 
Krav til normalisert kuldebroverdi ble innført i teknisk forskrift i forbindelse med skjerpingen i 2007. I 
forarbeidene hadde DiBK opprinnelig glemt å ta hensyn til virkningen av kuldebroer. Da DiBK ble gjort 
oppmerksom på dette, ble det innført krav til normalisert kuldebroverdi på henholdsvis 0,03 og 0,06 W/K 
per m2 oppvarmet BRA for småhus og øvrige bygg. Disse verdiene ble fastsatt på grunnlag av kunnskapen 
man da hadde.  
 
Nyere kunnskap viser at kuldebroene i praksis vil være vesentlig større enn dette, spesielt i boliger. 
Geometriske kuldebroer kommer i tillegg til feltene kuldebroene som skyldes felter med dårligere 
isolasjonsevne. Geometriske kuldebroer er endret varmetap i et område på grunn av forskjell mellom 
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innvendige og utvendige arealer. Slike geometriske kuldebroer har vi i vegghjørner, i tilslutningen mellom 
golv og yttervegg og i tilslutningen mellom yttervegg og tak.  
 

4.7.1 Urealistisk nivå for kuldebroer i småhus 

Vi kommer ikke utenom de geometriske kuldebroene. I en fersk 
artikkel i tidsskriftet Byggeindustrien, publisert samme uke som 
DiBK la fram passivhusforslaget, påpeker NTNU at geometriske 
kuldebroer for småhus utgjør over 1/3 av "kuldebrokvoten" på 
0,03 W/K per m2 oppvarmet BRA.  
 
I tillegg har vi kuldebroer som man tidligere ikke var 
oppmerksom på. Dette gjelder for eksempel punktkuldebroen 
knyttet til skorsteiner.  SINTEF Byggforsk har i en anvisning fra 
desember 2013 beregnet at punktkuldebroen knyttet til 
lettklinkerskorsteiner er 2,8 W/K13. Antar vi en bolig eller på 100 
m2 oppvarmet BRA, så tilsvarer dette en normalisert kuldebro på 
hele 0,028 W/K per m2. Skorsteinen alene vil dermed "spise" opp 
hele kuldebrokvoten for småhus. Med tanke på DiBK foreslår at 
gjøre skorstein obligatorisk i småhus, virker det underlig av dem 
å beholde kuldebroverdien 0,03 W/K per m2 for småhus 
uforandret. 

 
Figur 4.6: Byggeindustrien Nr 3-2015 

 

4.7.2 Ikke gjennomtenkt om kuldebronivå for boligblokker 

For større boligbygg vil en skjerping av kuldebrokravet fra 0,06 til 0,03 W/K per m2 oppvarmet BRA være 
svært utfordrende. Det vil i praksis innebære at de prosjekterende må gjennomføre detaljerte 
kuldebroberegninger i hvert enkelt prosjekt, og ikke lenger kunne benytte tabellverdier fra normativt tillegg 
til beregningsstandarden NS 3031. Standarden sier at man for bygning med bæresystem i tre kan benytte 
verdien 0,05 W/K per m2 uten å regne mer nøyaktig på kuldebroene. For bygning med bæresystem i 
betong, mur eller stål kan verdien 0,09 W/K per m2 benyttes med 10 cm kuldebrobryter i fasadene, og 
tilsvarende 0,12 W/K per m2 med 5 cm kuldebrobryter. Men man taper såpass mye med bare 5 cm 
kuldebrobryter, at 10 cm kuldebrobryter er blitt den nye standardløsningen. 
 
De fleste boligprosjekterende bruker i dag disse tabellverdiene. Når DiBK anbefaler å skjerpe 
forskriftsnivået for alle bygg til 0,03 W/K per m2, så vil man for boligblokker med bæresystem i betong, mur 
eller stål tape så mye at det ikke lenger er aktuelt å bruke tabellverdiene fra NS 3031. Antar vi for SINTEF-
blokka (DiBKs referansebygg for boligblokker) at varmetapsforskjellen mellom kuldebroverdi 0,03 og 0,09 
W/K per m2 skal kompenseres gjennom forbedret varmeisolering av ytterveggene, så må 
isolasjonstykkelsen i veggene økes fra 25 cm til 97 cm. Dette er urealistisk!  
 

                                                           
13 SINTEF Byggforsk Anvisning 472.911 "Kuldebroverdier. Skorstein av lettklinkerbetongelementer og isolert 
trebjelkelag". Desember 2013 
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Figur 4.7: Boligblokk med bæresystem i betong, mur eller stål. Nødvendig veggtykkelse i for å kompensere 
for endret kuldebroverdi fra foreslått verdi 0,03 W/K per m2 oppvarmet BRA.  
 
 
I praksis vil de prosjekterende tvinges over til å kjøre detaljerte kuldebroberegninger. Dette er 
kompetansekrevende, og vil innebære at de prosjekterende må ta i bruk egne simuleringsprogrammer for 
kuldebroer og avklare mange detaljløsninger mye tidligere i prosjekteringsfasen. Et eksempel er detaljer 
knyttet til balkonger. Det brukes normalt prefabrikkerte kuldebrobrytere for å redusere varmetapet i 
overgangen mellom dekke og balkong. Kuldebrobryterne består av "isolasjonskasser" med armeringsjern 
som støpes ut. De leveres i et utall varianter, avhengig av høyde på betongdekket, type isolasjon, antall 
armeringsjern og diameter på disse. Man beregner først lastene som skal overføres, og fastsetter deretter 
hvilken type kuldebrobryter som er egnet. Kuldebroverdien for den valgte kuldebrobryteren kan så leses ut 
fra tabell som vist i figur 4.9. 
 

 
Figur 4.8: Kuldebrobryter type KXT fra Schöck Isokorb 
 



 

Side 27 av 44 
 

Figur 
4.9: Tabellverdier for kuldebrobryter av type Schöck Isokorb KXT. 
https://www.schoeck.de/de/planungsunterlagen/isokorb-xt-268 
 
Ikke bare vil en slik detaljert beregning av kuldebroene være kompetanse- og ressurskrevende. I tillegg vil 
det innebære at mange vanlige løsninger ikke lenger kan brukes. Et eksempel er utkragete balkonger. Selv 
med de beste kuldebrobryterne vil det være et varmetap i overgangen mellom dekke og balkong. 
Varmetapet kan riktignok elimineres om balkongene plasseres på frittstående søyler og ikke henger på 
bygget. Men dette vil endre karakteren på fasadene. I bymessig bebyggelse med fortau langs boligblokkene 
vil det heller ikke være aktuelt å plassere balkongene på bæresøyler. For å oppnå kuldebroverdi ned mot 
0,03 W/K per m2 vil de prosjekterende måtte endre mange konstruksjonsprinsipper og detaljløsninger. 
Antagelig vil isolasjonssjiktet i ytterveggene måtte føres tilnærmet ubrutt og kontinuerlig forbi 
dekkeforkanter. Utfyllende bindingsverk, som er en utbredt konstruksjonsløsning i bygg med betongdekker, 
vil ikke kunne benyttes på samme måte lenger. Også for fundamentløsningene og kompakte tak vil skjerpet 
kuldebrokravet innebære store utfordringer knyttet til valg av løsninger.  
 
Boligprodusentene peker på at det er kuldebroforskjeller mellom boligbygg og yrkes- og publikumsbygg. 
Etasjehøyden er vanligvis lavere i boligbygg, og det er normalt balkonger i hver etasje. Dette gir vesentlig 
føringer for valg av konstruksjonsløsninger og utførelse av fasadene. Boligprodusentene mener følgelig at 
Multiconsult tar feil for boliger når de konkluderer at kravet til kuldebroverdi kan skjerpes. Den erfaringen 
Multiconsult påberoper seg virker å komme fra kontorbygg, noe som underbygges av kostnadstallene de 
oppgir for å forbedre kuldebroverdien fra 0,06 til 0,03. Disse tallene er basert på erfaringstall for 
kontorbygg. 
 
Kunnskapen om kuldebroer var noe begrenset da kuldebrokravet opprinnelig ble innført i TEK i 2007. Nyere 
anvisninger i SINTEF Byggforsk-serien viser at kuldebroene er vesentlig større enn mange av de verdiene vi 
tidligere opererte med. Basert på dette mener Boligprodusentene at det blir helt feil for småhus å 
videreføre normalisert kuldebroverdi til 0,03 W/k per m2 BRA, og like feil for øvrige boligbygg å skjerpe 
verdien fra 0,06 til 0,03 W/K per m2 oppvarmet BRA. 
 

https://www.schoeck.de/de/planungsunterlagen/isokorb-xt-268
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4.8 Misvisende om energiforsyningsløsninger i boliger 

I konsekvensutredningen framskriver Multiconsult energibesparelsen i bygningsmassen fram mot 2020 
med skjerpet energikrav. Boligprodusentene mener at beregningene deres ikke er korrekte.  
 
I framskrivingene antar Multiconsult at nye bygg har samme energiforsyningsløsning som bygg som ble 
energimerket i 2013:  
 

"Oppvarmingskarakteren til bygg som ble energimerket i 2013, og oppnådde C og B kan gi oss en pekepinn på 
hvordan det ligger an for energiforsyningen for nybygg som stod ferdig i 2013. Rødt oppvarmingsmerke 
tilsvarer ofte el, oransje tilsvarer ofte enkel luft til luft varmepumpe eller noe bruk av ved/bio, gul farge 
tilsvarer ofte en noe bedre varmepumpe, lysegrønn fjernvarme og helt grønn bioenergi eller gode 
kombinasjoner av flere ting. (Men oppvarmingsmerkene kan selvsagt avvike fra dette og andre kilder gi andre 
farger, i tillegg til at også eldre bygg kan oppnå B og C. Dette gir oss en usikkerhet.)" 
 

 
 
Basert på betraktninger rundt disse tallene, sammen med vår kjennskap til markedet, og en forutsetning om 
at fordelingen kommer å være relativt lik fram mot 2020 som den er i dag, har vi kommet fram til følgende 
grove overslag på en fordeling for nybygg: 
 
Småhus: 
50 % Luft til luft varmepumpe (dekker 40 % av varmen) 
25 % Kun panelovner (dekker 100 % av varmen) 
20 % Effektiv vedovn/pellets (dekker 20 % av varmen) 
2,5 % Luft til vann varmepumpe (dekker 60 % av varmen) 
2,5 % Vann til vann varmepumpe (dekker 80 % av varmen) 
Spisslast med panelovner 
 
Boligblokker: 
50 % Fjernvarme (dekker 100 % av varmen) 
20 % Vann til vann varmepumpe (dekker80 % av varmen) 
10 % Luft til vann varmepumpe (dekker 60 % av varmen) 
10 % Luft til luft varmepumpe (dekker 40 % av varmen) 
10 % Kun panelovner (dekker 100 % av varmen) 
Spisslast med el.kjel 

 
Boligprodusentene stusset over denne fordelingen, da flere av disse varmeløsningene ikke syntes å 
tilfredsstille energiforsyningskravene i gjeldende TEK10 § 14-7. Hvordan kan for eksempel så mange som 25 
% av alle småhus og 10 % av alle boligblokker ha kun elektrisk oppvarming, og samtidig tilfredsstille 
forskriftskravene til energiforsyning § 14-7? Og er det troverdig at 50 % av alle nye småhus og 10 % av alle 
boligblokker har luft/luft-varmepumpe som eneste oppvarmingsløsning ved siden av panelovner og 
varmekabler? Boligprodusentene kjente seg ikke igjen i disse energiforsyningsløsningene, og sendte derfor 
skriftlig spørsmål til DiBK for å få klarhet i underlaget. 
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Multiconsult svarte: 

"Fordelingen mellom varmekilder framover er svært usikker, og uansett hvilken fordeling man setter opp vil 
dette kunne kritiseres. Vi mener vi ved å bruke B- og C-bygg fra NVEs energimerkedatabase har brukt den 
beste oversikten som finnes i Norge per i dag, over hvilke energikilder som har blitt benyttet i nybygg bygget 
etter TEK10.  
 
Da vi ikke kjente foreslåtte energiregler for 2015, var det mest rimelig å ta utgangspunkt i fordelingen for 
nybygg per i dag, og forvente at denne fortsatte. Fordelingen ble derfor basert på data fra NVEs 
energimerkedatabase. Databasen gir det mest oppdaterte bildet i Norge, over de nybyggene som faktisk er 
bygget etter 2013. Nybygg som er energimerket etter 2013, har hatt krav om å følge TEK10. Likevel er så mye 
som 23 prosent av disse rødt oppvarmingsmerke, som tilsvarer at absolutt hoveddelen eller all oppvarming 
skjer ved direktevirkende el. Hvorfor dette er tilfellet, og om byggene får unntak fra bestemmelsen, er uvisst 
og kan sikkert utredes nærmere. Det ble gjort en vurdering av at når en så stor andel bygges med oppvarming 
fra elektrisitet per i dag, er det trolig at en andel fortsatt vil bygges med dette framover. Vi understreker at 
denne fordelingen er usikker " 

 
Boligprodusentene finner det interessant at Multiconsult i svaret skriver at de har sett på energimerket for 
bygg som er bygget etter 2013. I konsekvensutredningsrapporten skriver de derimot at de har brukt 
statistikken over boliger som ble energimerket i 2013 (ref tabell G.3 i rapporten). Men ser man nærmere på 
tallene som Multiconsult presenterer, og sammenligner disse tallene med statistikken som NVE har lagt ut 
om energimerkeordningen, så blir det tydelig at Multiconsult verken har sett på bygg som ble energimerket 
i 2013 eller etter 2013, men at de har benyttet tall basert på det akkumulerte antall bygg som er blitt 
energimerket fra ordningen startet i januar 2010 til og med desember 2013. Den interne kvalitetssikringen 
virker derfor å ha sviktet, både da de skrev konsekvensvurderingsrapporten, og da de senere skrev svaret 
på Boligprodusentenes spørsmål. 
 
Multiconsult drøfter ikke at kravet om energimerking gjelder for alle nye og eksisterende boliger som skal 
selges eller leies ut. Selv om det er grunn til å tro at mange av boligene med energikarakter B eller C er nye 
boliger, er det sannsynligvis også flere eldre boliger som har oppnådd såpass gode karakterer som B og C 
(f.eks. gjennom installasjon av varmepumper, etterisolering og andre enøk-tiltak). 
 
Energimerkestatistikken er heller ikke noen pålitelig kilde for hvilke energiforsyningsløsninger som velges i 
boliger. Energimerkeordningen har generelt svak anseelse i boligmarkedet, og det er mange som unndrar å 
energimerke boligene sine. Det er sannsynligvis også en del feilrapportering. Ved å se på antall akkumulerte 
energimerker fram til og med 2013, og trekke fra tilsvarende antall energimerkede boliger fram til og med 
2012, finner man at det i 2013 ble energimerket 102 462 boliger. Av disse fikk til sammen 15 488 boliger 
energimerke C eller bedre. (A = 657 boliger, B = 4 603 boliger og C = 10 228 boliger). Samme år ble det i 
følge SSB fullført 28 496 boliger. Antall nye og eksisterende boliger som oppnådde energikarakter C eller 
bedre i 2013 tilsvarer følgelig bare halvparten av antall nye boliger som ble fullført dette året. Dette 
indikerer at NVEs energimerkestatistikk ikke er noen god og pålitelig kilde over hva slags energiløsninger 
som velges i nye boliger. 
 
Fargen på oppvarmingskarakteren forteller heller ikke direkte hvilken energiforsyningsløsning som er valgt. 
Multiconsult tolker at oransje oppvarmingskarakter er synonymt med luft/luft varmepumpe. Dette må 
være feil. Boligprodusentenes klare oppfatning er at den dominerende energiforsyningsløsningen i 
småhusmarkedet er elektrisk oppvarming kombinert med skorstein og ildsted. I NVEs energimerkeordning 
gir dette automatisk oransje karakter. Vi tror derfor at Multiconsult har mistolket statistikken, og tolket at 
oransje karakter er luft/luft-varmepumper og ikke skorstein og vedovn.  
 
Boligprodusentene har altså en annen oppfatning enn Multiconsult om hvilke energiforsyningsløsninger 
som brukes i nye boliger. Boligprodusentene finner det også underlig at Multiconsult antar at 3 av 4 småhus 
har en oppvarmingsløsning som vi i Boligprodusentene mener vanskelig tilfredsstiller forskriftskravet i 
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TEK10 § 14-7 (Multiconsult antar at 50 % av boligarealet har luft/luftvarmepumpe som dekker 40 % av 
varmen, og at 25 % av boligarealet har panelovner som dekker 100 % av varmen).  
 

4.8.1 Feil i beregning av energibehov med luft/luft-varmepumpe 

Multiconsult innrømmer feil i energiberegningene for alternativene med luft/luft-varmepumper i tabell 27a 
i rapporten. En luft/luft-varme vil bare dekke romoppvarmingen. For alternativet luft/luft-varmepumpe 
hadde Multiconsult for småhus antatt at varmepumpen dekket ventilasjonsvarme og varmtvann, og ikke 
noe av romoppvarmingen. For blokker og kontorbygg hadde de tilsvarende antatt at luft/luft-
varmepumpen dekket 40 % av all oppvarming; dvs. både romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmtvann.  
 

4.9 Tynt om kostnadsbesparelser og potensial for forenkling av varmeanlegg 

Lavere varmebehov åpner for at det kan benyttes forenklede varmeanlegg med lavere effektkapasitet. 
Multiconsult beregner at det nye rammekravet vil redusere dimensjonerende effektbehov i boliger med 8 
W/m2. Basert på anslag fra tidligere studier, antar Multiconsult at man med det foreslåtte passivhusnivået 
kan redusere installasjonskostnadene for varmeanlegget med følgende beløp (eks. mva) 
 
Tabell 4.3: Multiconsults antakelse om besparelser knyttet til forenkling av varmeanlegg i boliger (eks mva).  
Varmeanlegg Småhus Boligblokker 

Elektrisk oppvarming (panelovner) 65 kr/m2 65 kr/m2 

Varmepumpe luft til vann 290 kr/m2 160 kr/m2 

Varmepumpe vann til vann 370 kr/m2 160 kr/m2 

Fjernvarme 190 kr/m2 110 kr/m2 

 
Multiconsult skiller mellom kostnader knyttet til distribusjonssystem og kostnader knyttet til 
energiforsyning. For varmepumpeløsningene oppgir Multiconsult at reduksjon av energiforsyningen 
(redusert behov for installert effekt) utgjør om lag halvparten av den totale kostnadsbesparelsen. 
Multiconsult oppgir ikke noen referanser for disse kostnadstallene, annet enn "basert på erfaringstall og 
tilgjengelige kostnadsrapporter". 
 
Boligprodusentene mener at det blir feil å benytte disse kostnadsbesparelsene i lønnsomhetsvurderingen 
på den måten som Multiconsult har gjort det. Multiconsult har først beregnet energibesparelse (levert 
energi) for de ulike energitiltakspakkene for alternative energiforsyningsløsninger. Deretter summerer de 
investeringskostnadene for de ulike energitiltakspakkene, og trekker fra besparelsene de har funnet i 
litteraturen knyttet til forenkling av varmeanlegget. 
 
Multiconsult blander epler og pærer når de gjør dette. De oppgitte kostnadsbesparelsene knyttet til 
forenklede varmeanlegg refererer i utgangspunktet til varmeanlegg som dekker hele varmebehovet. Ved 
beregning av energibesparelse, antar Multiconsult derimot et varmeanlegg som ikke nødvendigvis dekker 
hele oppvarmingsbehovet. Multiconsult antar f.eks. at luft/vann-varmepumpe kun dekker 60 % av årlig 
oppvarmingsbehov. En varmepumpe som dekker 60 % av årlig varmebehov, behøver ikke å være større enn 
at den dekker ca 15-20 % av dimensjonerende effektbehov. I realiteten vil da varmepumpen være så liten 
at noen ytterligere ned-skalering av størrelsen ikke er relevant. Dermed blir det heller ikke relevant å 
beregne kostnadsbesparelser knyttet til nedskalering av energiforsyningen slik Multiconsult har gjort det. 
 
I antakelsen om kostnadsreduksjon knyttet til energiforsyningen (installert effekt), antar Multiconsult 
tydeligvis at all reduksjon tilfaller grunnlasten, og at det ikke gjøres reduksjon i spisslasten. Når en 
luft/vann-varmepumpe med 60 % energidekningsgrad, i utgangspunktet bare dekker 15-20 % av 
dimensjonerende effektbehov, og det resterende tas med elkjel, virker det underlig å redusere 
varmepumpebidraget ytterligere. Med tanke på eventuelle effektutfordringer i kalde perioder, vil en slik 
varmepumpeløsning med 10-15 % effektdekningsgrad vel mest framstå likt som en ren elkjel? 
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I tillegg er det usikkerhet knyttet til inneklimakonsekvensene av forenklede varmeanlegg. Tradisjonelt har vi 
hatt varmelegemer i hvert rom. Med konseptet "forenklede varmeanlegg" velges det en sentralt plassert 
radiator i boligen (eller panelovn), mens varmelegemer sløyfes på f.eks. soverom. Med åpen dør inn til 
soverommet, antas det at soverommet vil holde tilstrekkelig temperatur. Spørsmålet er hvor godt 
soverommet vil bli oppvarmet om døren holdes lukket? Vil temperaturen være tilstrekkelig høy til at 
soverommet kan brukes som hjemmekontor eller til lekselesing eller andre stillesittende aktiviteter? Disse 
avgjørende problemstillingene kommenteres ikke av DiBK og Multiconsult. 
 
Boligprodusentene støtter derfor ikke at det foreslåtte passivhusnivået vil gi de store kostnadsbesparelsene 
på grunn av forenkling av varmeanlegg som DiBK og Multiconsult oppgir.  
 

4.10 Historieløst og mangelfullt om skjerping av U-verdi for vinduer 

Krav til vinduer var et sentralt tema ved skjerpelsen av energikravene i 2007. Opprinnelige ble det foreslått 
U-verdi 1,1 W/(m2K) med intensjon om bruk av 3-lags vinduer. Dette ble moderert til U-verdi 1,2 W/(m2K) 
som åpnet for bruk 2-lags vinduer med godt isolerende avstandslist. Et viktig argument for å moderere 
vinduskravet var at mange av landets mindre vindusprodusenter ikke ville være i stand til å levere 3-
lagsvinduer. Det ble også igangsatt et eget innovasjonsprosjekt hvor hovedfokus var å utvikle 
energivennlige 2-lags trevinduer med lang levetid14.  
 
Den samme diskusjonen får vi nå når DiBK og Multiconsult foreslår at det skjerpede rammekravet skal være 
basert på vinduer med U-verdi 0,8 W/(m2K). Selv om noen av de større norske vindusprodusentene kan 
levere 0,8-vinduer i dag, vil mange av de mindre vindusprodusentene ikke være i stand til å gjennomføre 
nødvendige endringer i produksjonsutstyret, og de vil derfor i praksis ikke kunne levere slike vinduer.  
 
Med bakgrunn i at omstillingsmuligheter for landets vindusprodusenter var et så sentralt 
diskusjonsspørsmål ved 2007-revisjonen av energikravene; er det underlig at DiBK og Multiconsult helt 
unnlater å kommentere eller drøfte at mange av landets mindre vindusprodusenter antagelig ikke vil kunne 
levere 0,8-vinduer og dermed være utelukket fra nybyggmarkedet.  
 
Videre unnlater DiBK og Multiconsult å kommentere eller drøfte at det vil være vanskelig å oppnå U-verdi 
0,8 W/(m2K) for flere av de mest brukte karm- og rammeløsningene (krysspostvinduer og vinduer med 
gjennomgående poster og losholter). 
 
DiBK og Multiconsult overser også at trelagsruter gir om lag 10 % mindre lystransmisjon (dagslys) enn 
tolags-ruter. Med trelags passivhusvinduer som kravnivå vil det derfor bli vanskeligere å tilfredsstille krav til 
dagslys etter TEK10 § 13-12. Boligprodusentene mener at DiBK gir feil opplysninger når høringsnotatet sier 
på side 37: "Mer energieffektive vinduer kan åpne for økt andel vinduer/glass som tillates i bygget. Dette vil 
være positivt for å få mer dagslys inn i bygget, som er positivt for inneklima". Faktum er at økt vindusareal 
ikke vil være en frivillig sak for å gi mer dagslys, men en påtvunget sak for å opprettholde samme 
dagslysnivå som med tolags TEK10-vinduer. DiBK burde ha kompensert for redusert dagslystilgang ved å 
heve dør- og vindusandelen fra dagens 20 % av oppvarmet BRA. 
 
DiBK og Multiconsult kommenterer heller ikke at U-verdi 0,8 W/(m2K) i praksis ikke er oppnåelig for 
takvinduer, og at et slikt krav kan føre til at utbredelsen av takvinduer går drastisk ned, med de 
konsekvensene dette har for utnyttelse av boareal, dagslystilgang og arkitektonisk utforming.  
 

                                                           
14 Moderne Trevindu – funksjonalitet, levetid og design (MOT).  
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4.11 Lite gjennomtenkt om hvor lang tid det tar før skjerpede energikrav får effekt 

Det er åpenbart at DiBK og Multiconsult har vært lite gjennomtenkte når de forutsetter at skjerpede 
energikrav får full effekt allerede fra 1. januar 2016, og at alle ferdigstilte nybygg og oppgraderte, 
eksisterende bygninger etter denne dato tilfredsstiller de nye kravene om passivhusnivå. Multiconsult antar 
at man ved utgangen av 2020 har hatt fem årsproduksjoner utført i henhold til de nye kravene. Med 
besparelse for hver årsproduksjon på ca 170 GWh, blir dette summert ca 850 GWh.  
 
Dette er fullstendig urealistisk. Selv om kravene formelt innføres fra 1. januar 2016, så vil det ta mange år 
før de får effekt. Tidspunkt for innsendelse av søknad om rammetillatelse bestemmer hvilke krav som skal 
følges. Ved alle tidligere forskriftsskjerpinger har det også blitt gitt overgangsperioder hvor man kan velge å 
bruke nye eller gamle regler. Ved skjerpingen av kravene i 2007 ble det gitt 2 ½ års overgangsperiode og i 
2010 ble det gitt 1 år. 
 
Godkjent rammetillatelse har tre års varighet. Deretter skal det etter dagens byggesaksregler søkes om 
igangsettingstillatelse. Etter godkjent igangsettingstillatelse skal byggearbeidene på tomta påbegynnes 
innen to år, og så har vi selve byggetiden. Tidligere erfaring tilsier at det tar minst tre år fra skjerpede krav 
innføres, til de første byggene er omsøkt og ferdigstilt etter de nye kravene. Og vi snakker kanskje om fem 
år før de fleste ferdigstilte bygg er oppført etter de nye kravene.  
 

4.12 Regnefeil i beregning av samfunnsøkonomiske kostnader 

DiBK beregner den samfunnsøkonomiske lønnsomhet av de foreslåtte energikravene. De oppgir den 
beregnede samfunnsøkonomiske totalkostnaden som et utfallsrom, med et spenn fra 3,2 milliarder kroner i 
gevinst til 7,2 milliarder kroner i merkostnad. De viser noen beregningsresultater i vedlegget til 
høringsnotatet.  
 
DiBKs beregninger er ikke veldig godt dokumentert, og Boligprodusentene har ikke greid å etterregne de 
oppgitte beløpene. Foreningen bad derfor om å få utdypet hvordan beregningene var utført, og hvordan 
det bl.a. var beregnet at forenkling av varmesystem ga en samlet nåverdibesparelse på 1 114 millioner 
kroner (tabell 1.4 i DiBKs vedlegg)  
 

 
Figur 4.10: Tabell 1,4 fra vedlegget til DiBKs høringsnotat 
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Som forklaring publiserte DiBK på nettsidene en tabell som viser de samfunnsøkonomiske beregningene15. 
Tabellen er ikke utdypende, og viser ikke hvilke forutsetninger som gjelder eller hvordan beregningene er 
utført. Boligprodusentene ser imidlertid at DiBK har gjort noen feil: 
 
Teknisk forskrift stiller rammekrav for 13 ulike bygningskategorier. Det samlede arealet som DiBK har 
regnet på inkluderer bare de tre bygningskategoriene småhus, boligblokker og kontorbygg. I de 
samfunnsøkonomiske beregningene har DiBK følgelig utelatt 10 av 13 bygningskategorier. I følge 
Prognosesenterets framskrivinger som Multiconsult henviser til i vedlegget, så utgjør disse 10 
bygningskategoriene om lag 25 % av det samlede nybyggarealet.  
 
Videre har DiBK rotet med momsberegning i kostnadstallene. I beregningene har de f.eks. fratrukket moms 
for kostnadsbesparelser på grunn av forenkling av varmesystemet, uten tydeligvis å være klar over at disse 
kostnadsbesparelsene allerede var oppgitt uten moms.  
 

 
Figur 4.11: Beregning av samlet samfunnsøkonomisk lønnsomhet av nye energikrav. Utdyping av tabell 1.4. 
i vedlegg 
 
Boligprodusentene forstår heller ikke hvordan DiBK har kommet fram til de oppgitte verdiene for årlig 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet per m2. Boligprodusentene beregner dårligere lønnsomhet enn det som 
DiBK har kommet fram til. 
 

  

                                                           
15 http://www.dibk.no/globalassets/aktuelle-horinger/160215_nye-energikrav-til-bygg/beregning-av-samlet-
samfunnsokonomisk-lonnsomhet-av-nye-energikrav.pdf 

http://www.dibk.no/globalassets/aktuelle-horinger/160215_nye-energikrav-til-bygg/beregning-av-samlet-samfunnsokonomisk-lonnsomhet-av-nye-energikrav.pdf
http://www.dibk.no/globalassets/aktuelle-horinger/160215_nye-energikrav-til-bygg/beregning-av-samlet-samfunnsokonomisk-lonnsomhet-av-nye-energikrav.pdf
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5 OM LØNNSOMHET OG SAMFUNNSØKONOMISKE BEREGNINGER 

5.1 Beregning av nåverdi 

Klimaforliket angir at fastsettelse av passivhusnivå skal baseres på samfunnsøkonomiske vurderinger. I en 
økonomisk beregning må investeringskostnadene for energieffektiviseringstiltak veies opp mot nåverdien 
av framtidige energibesparelser. Diskontering (renteberegning) benyttes for å omregne framtidige 
kostnadsbesparelser til nåverdi. En høy diskonteringsrente gjør at mindre vekt tillegges framtidige 
kostnadsbesparelser. Den inverse annuitetsfaktoren uttrykker den akkumulerte nåverdien av framtidige 
besparelser. Figur 5.1 viser denne faktoren for alternative diskonteringsrenter. Med 0 % diskonteringsrente 
vil den inverse annuitetsfaktoren være lineær og tilsvare lengden på kalkulasjonsperioden (antall år).  
 
DiBK har valgt 50 års kalkulasjonsperiode og 4 % realrente som grunnlag for lønnsomhetsberegningene. 
Den inverse annuitetsfaktoren vil da ha verdi 21,5 som vist i figuren. Med disse betingelsene gjelder 
følgende tommelfingerregel for lønnsomheten til investeringer i langlivete energitiltak: 
 

Merkostnad for investeringen  ≤  21,5 × årlig kostnadsbesparelse 
 

 
Figur 5.1: Invers annuitetsfaktor for alternative diskonteringsrenter. 
 

5.2 Mindre energibesparelse svekker det økonomiske regnskapet 

Hver kWh endring av beregnet energibesparelse har stor betydning for beregning av den 
samfunnsøkonomiske lønnsomheten. I det samfunnsøkonomiske regnskapet har DiBK satt energiprisen til 
0,67 kr/kWh. Med invers annuitetsfaktor lik 21,5 blir nåverdien av 1 kWh endring av energibehovet: 
 

- Pr m2: 1 kWh/m2 x 21,5 x 0,67 kr/kWh = 14,4 kr/m2 
- For ett års produksjon av boliger (2 977 387 m2): 14,4 kr/m2 x 2 977 387 m2 = 43 millioner kroner. 
- For 5 års virketid av reguleringen: 43 millioner kroner x 4,6316 = 199 millioner kroner. 

 
Hver kWh-endring av spesifikt, beregnet energibehov i boliger, medfører altså 200 millioner kroner endring 
av det totale samfunnsøkonomiske regnskapet. 
 

                                                           
16 Faktoren 4,63 er den inverse annuitetsfaktoren som DiBK har brukt for nåverdiberegning av den 
samfunnsøkonomiske lønnsomheten 
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I kapittel 4.2 påpekte vi at Multiconsult hadde benyttet feil solfaktor for TEK10-vinduene, og at dette ga 3,0 
kWh/m2 for stor besparelse i småhus og 2,2 kWh/m2 for stor besparelse i boligblokker. Multipliserer vi opp 
med nybyggarealet for småhus og boligblokker, så vil denne regnefeilen og antakelse om 5 års virketid for 
reguleringer, tilsvare en svekkelse av det samfunnsøkonomiske regnskapet på hele 0,55 milliarder kroner! 
 

5.3 Beregnet lønnsomhet 

I kostnadsberegningene har DiBK og Multiconsult gjort følgende forutsetninger: 
 

 tekniske installasjoner byttes ut hvert 20. år (påvirker merkostnader for bedre varmegjenvinning og 
lavere SFP-faktor) 

 vinduer byttes ut etter 30 år 

 årlige driftskostnader øker med et beløp tilsvarende 2 % av merkostnaden for tekniske installasjoner 
 
Figur 5.2 viser samfunnsøkonomisk nåverdi som funksjon av kalkulasjonsperiode. Beregningene er gjort av 
Boligprodusentene. Det er antatt 4 % realrente og samfunnsøkonomisk energipris lik 0,67 kr/kWh eks mva. 
Det er antatt utskifting av ventilasjon etter 20 og 40 år og utskifting av vinduer etter 30 år. 
Investeringskostnadene er de samme som DiBK har oppgitt i høringsnotatet, men den beregnede 
energibesparelsen er korrigert for feil solfaktor og misvisende lekkasjetallsreferanse. Det er således antatt 
at TEK10-vinduene har solfaktor g = 0,63, at TEK10-småhus har gjennomsnittlig lekkasjetall 1,5 
luftvekslinger per time, at TEK10-blokker har gjennomsnittlig lekkasjetall 1,1 luftvekslinger per time og at 
det foreslåtte passivhusnivået vil medføre et gjennomsnittlig lekkasjetall på 0,4 luftvekslinger per time. 
Boligprodusentene anslår med dette at besparelsen i levert energi blir 23 kWh/m2 i småhus og 21 kWh/m2 i 
boligblokker. 
 
Figuren viser at nåverdien begynner på minus 584 kr/m2 for småhus og minus 478 kr/m2 for blokker. 
Nåverdien krabber seg sakte oppover, men får noen små "knekker" grunnet utskifting av ventilasjon og 
vinduer. Kurven flater ut på grunn av diskonteringen (renteberegningen). Med 50 års kalkulasjonsperiode 
ender nåverdien som minus 350 kr/m2 for småhus og minus 270 kr/m2 for blokker.  
 

 

Figur 5.2: Samfunnsøkonomisk nåverdi som funksjon av kalkulasjonsperiode. 4 % realrente og energipris 
0,67 kr/kWh. Antatt utskifting av ventilasjonsanlegg etter 20 år og vinduer etter 30 år. 
Investeringskostnader basert på DiBKs kostnadstall: merkostnad 584 kr/m2 for småhus og 478 kr/m2 for 
boligblokker (eks mva). Årlig energibesparelse beregnet som 23 kWh/m2 for både småhus og blokker  
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I figuren er det ikke tatt hensyn til eventuell besparelse knyttet til forenkling av varmesystemet. DiBK og 
Multiconsult beregner en besparelse på 65 kr/m2 for elektrisk oppvarming i småhus og 110 kr/m2 for 
fjernvarme i boligblokker. Boligprodusentene bestrider at forenklingsbesparelsene vil være så store (se 
kapittel 4.9), men selv ikke de optimistiske anslagene til DiBK og Multiconsult vil være tilstrekkelig til å 
bringe noe i nærhet av lønnsomhet for det foreslåtte passivhusnivået. 
 

5.4 Privatøkonomisk lønnsomhet og tilbakebetalingstid 

Boligprodusentene peker på at skjerpingen av varmegjenvinningskravet til 80 % vil føre til at veggene må 
bygges tykkere. Dette er svært kostnadsdrivende. Den reelle merkostnaden knyttet til det foreslåtte TEK15-
rammekravet vil derfor kunne antas å være høyere enn 730 kr/m2 som Multiconsult anslår for småhus og 
595 kr/m2 som de anslår for blokker. Energipris 1,0 kr/kWh er også godt over dagens prisnivå for 
husholdninger.  
 
For å illustrere den manglende privatøkonomiske lønnsomheten ved DiBKs forslag, velger vi i det følgende å 
presentere tilbakebetalingstiden for det foreslåtte passivhusnivået. Vi benytter DiBKs kostnadstall for 
merinvesteringen og samme energipris 1,00 kr/kWh. Vi ser bort fra utskifting av teknisk utstyr etter 20 og 
40 år, og vinduer etter 30 år. Vi ser også bort fra økning i driftskostnader. Men tilsvarende som for de 
samfunnsøkonomiske beregningene, antar vi at DiBKs passivhusnivå gir en korrigert, årlig energibesparelse 
på 23 kWh/m2 i småhus og 21 kWh/m2 i boligblokker.  
 
Tilbakebetalingstiden med standard referanseklima (uten renteberegning) blir da:  
 

𝑆𝑚åℎ𝑢𝑠 =
730 kr/𝑚2

23 𝑘𝑊ℎ/(𝑚2å𝑟)∙1,00 𝑘𝑟/𝑘𝑊ℎ
 = 32 å𝑟  

 

𝐵𝑜𝑙𝑖𝑔𝑏𝑙𝑜𝑘𝑘𝑒𝑟 =
 595 kr/𝑚2

21 𝑘𝑊ℎ/(𝑚2å𝑟)∙1,00 𝑘𝑟/𝑘𝑊ℎ
 = 28 å𝑟  

 
Energikravene gjelder for hele landet. Uavhengig hvor i landet boligene befinner seg, skal det benyttes 
standard referanseklima i energiberegningene (tilsvarende Oslo-klima). I milde strøk av landet vil skjerpede 
energikrav gi mindre energibesparelse, og dermed også dårligere lønnsomhet for boligkjøperne. Om vi for 
DiBKs passivhusnivå antar at boligene ligger i Stavanger-området, så vil energibesparelsen bare være 18 
kWh/m2 i småhus og 16 kWhm2 i blokker (levert energi). De tilsvarende tilbakebetalingstidene blir da: 
 

𝑆𝑚åℎ𝑢𝑠 =
730 kr/𝑚2

18 𝑘𝑊ℎ/(𝑚2å𝑟)∙1,00 𝑘𝑟/𝑘𝑊ℎ
 = 41 å𝑟  

 

𝐵𝑜𝑙𝑖𝑔𝑏𝑙𝑜𝑘𝑘𝑒𝑟 =
 595 kr/𝑚2

16 𝑘𝑊ℎ/(𝑚2å𝑟)∙1,00 𝑘𝑟/𝑘𝑊ℎ
 = 37 å𝑟  

 
Disse tilbakebetalingstidene er uten renteberegning. Forutsettes det 4 % rente, vil tiltakene aldri bli 
lønnsomme, uansett hvor lang kalkulasjonsperiode vi antar. 
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6 BOLIGPRODUSENTENES ANBEFALINGER  

 

6.1 Skille mellom bolig og yrkesbygg 

Boligprodusentene anbefaler et tydeligere skille i teknisk forskrift mellom krav til boliger og krav til øvrige 
boligbygg. Det er fundamentale forskjeller når det gjelder planlegging, prosjektering, bygging, 
markedsføring og salg. Bestillerkompetansen er for eksempel vesentlig høyere hos profesjonelle byggherrer 
enn hos private boligkjøpere, og betalingsvilligheten generelt større for ambisiøse løsninger i 
næringsbyggmarkedet enn i boligmarkedet.  
 
Høye nybyggkostnader bremser boligbyggingen og bidrar til økt prispress i bruktmarkedet. Dette påvirker 
hele samfunnsøkonomien. Ut fra et samfunnsmessig perspektiv er det derfor ekstra viktig å holde 
byggekostnadene nede for boliger. Dette kan ivaretas ved å skille tydeligere mellom krav til boliger og krav 
til yrkesbygg. 
 

6.2 Kravsnivå basert på kostnadsoptimalitet 

Klimaforliket angir at beslutning om passivhusnivået gjøres på bakgrunn av utredninger av 
samfunnsøkonomiske og helsemessige konsekvenser og kompetansen i byggenæringen. 
Boligprodusentenes beregninger viser at passivhusnivået som foreslått av DiBK ikke er samfunnsøkonomisk 
lønnsomt for boliger. Dette indikerer at DiBKs forslag er ufornuftig ambisiøst, og at det må modereres. 
 

6.3 Beholde tiltaksmodellen som et alternativ for boliger 

Boligprodusentene anbefaler å beholde tiltaksmodellen som et alternativ for boliger, i tillegg til 
rammekravsmodellen. Boligprodusentene støtter ikke Multiconsult når de skriver i konsekvensvurderingen:  
 

"Det finnes ingen oversikt over hvor mange som benytter seg av hvilken modell, men det antas at de 
fleste utbyggere benytter seg av rammekravsmodellen. Enkelte utbyggere av småhus benytter 
tiltaksmodellen med omfordeling"  

 
Boligprodusentene mener at tiltaksmodellen brukes av de aller fleste i småhusmarkedet, og at 
tiltaksmodellen også brukes av mange i leilighetsmarkedet (se også kapittel 4.3 for nærmere omtale).  
 
For veldig mange vil det være en stor utfordring å gå fra en robust tiltaksmodell med omfordeling til 
beregning av netto energibehov med mange detaljerte inndata. Den detaljerte simuleringen av 
energibehovet i dynamiske beregningsprogrammer gir inntrykk av stor nøyaktighet, men krever samtidig 
mange inndata som det ikke alltid er like lett å fastsette. Usikkerhet og knyttet til feil inndata gjør derfor at 
den mer kompliserte rammekravsmodellen er mindre robust den enklere tiltaksmodellen. At Multiconsult 
rotet med solfaktorene i energiberegningene, illustrerer på en god måte at det er lett å gjøre feil med 
detaljerte simuleringer når kompetansen og årvåkenheten ikke er tilstede. 
 

6.4 Beholde rammekrav basert på netto energibehov 

Boligprodusentene støtter at rammekravet baseres på netto energibehov. Det har vært diskutert om ikke 
rammekravet burde baseres på levert energi, men Boligprodusentene peker på at dette vil favorisere 
varmepumpeløsninger framfor elektrisk oppvarming, fjernvarme og biobrensel. Et beregningspunkt basert 
på levert energi vil også gi store prosjekteringsmessige utfordringer da man må detaljprosjektere ytelsen til 
varmesystemene på en annen måte enn hva vi  gjør i dag. Boligprodusentene fraråder derfor levert energi 
som beregningspunkt. 
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6.5 Videreføre arealkorrigeringstillegg for småhus 

Gjeldende rammekrav i TEK10 § 14-4 inneholder et arealkorrigeringsledd for småhus som tar hensyn til at 
små bygninger har et større spesifikt varmetap enn større bygg. Dette arealkorrigeringsleddet er 
avgjørende for at små boliger skal kunne oppføres uten uforholdsmessig store merkostnader. Signalene er 
at DiBK tenker å videreføre arealkorrigeringstillegget, men at de glemte å skrive om det i høringsnotatet. 
Arealkorrigeringsleddet i gjeldende TEK10 er gitt som 1600/BRA, hvor BRA er oppvarmet bruksareal. Dette 
arealkorrigeringsleddet er egentlig feil for TEK10-hus, og fanger ikke opp det høyere oppvarmingsbehovet i 
mindre boligbygg. Men siden de fleste småhusbyggere bruker tiltaksmodellen, og ikke 
rammekravsmodellen, er denne svakheten ikke blitt påaktet. 
 
Arealkorrigeringsleddet må justeres med innføring av nytt passivhusnivå. Basert på energitiltakene som 
Boligprodusentene anbefaler, vil det være passende å innføre et arealkorrigeringsledd tilsvarende 
3000/BRA. Boligprodusentene har bl.a. en "verktøyskasse" med modellerte boligbygninger (se vedlegget), 
og bistår gjerne DiBK med beregningsunderlag for fastsettelse arealkorrigeringsfaktoren. 

6.6 Korrigere etasjehøyden for referansebygget som er valgt for boligblokker 

Referansebygget for boligblokker er en boligblokk i tre etasjer med grunnflate 10 x 30 m og totalt 
oppvarmet bruksareal på 900 m2. Dette er samme boligblokken som ble brukt som referanse ved skjerpelse 
av kravene i 2007. Romhøyden i blokken er angitt som 2,4 m17. Boligprodusentene mener at dette er lite 
representativt for nye boligblokker, og at romhøyden bør økes til 2,6 m, bl.a. for å gi plass til føring av 
ventilasjonskanaler over nedforet himling. Høyden på etasjeskillerne bør settes til 0,40 m for å ta hensyn til 
høyden på lette bjelkelag med gode lydisolerende egenskaper. Etasjehøyden har betydning for beregning 
av varmetapet gjennom ytterveggene. Til orientering har UU-blokka (indeksbygg) en etasjehøyde på 2,80 
m. 

6.7 Anbefalte energitiltak 

Tabell 6.1 viser Boligprodusentenes anbefalinger for energitiltak som bør inkluderes i energitiltaksmodellen 
og danne grunnlag for fastsettelse av nytt rammekrav til netto energibehov. 
 
Tabell 6.1: Energitiltak som rammekravet baseres på. Gjeldende energitiltak i TEK10, DiBKs foreslag til 
energitiltak som skal danne grunnlag for nytt passivhusnivå, og Boligprodusentenes anbefalinger. 

Energitiltak 
Gjeldende krav  

i TEK10  
DiBK 

Forslag passivhusnivå 
Boligprodusentenes 

anbefaling 

Klimaskjerm    

Dør og vindusandel [% av oppv, BRA] 20 % 20 % 25 % 

Isolasjon 
 

  

Yttervegger [W/(m2K)] 0,18 0,18 0,18 

Golv [W/(m2K)] 0,15 0,10 0,13 

Tak [W/(m2K)] 0,13 0,13 0,13 

Dører og vinduer [W/(m2K)] 1,2 0,8 1,0 

Kuldebroverdi [W/K per m2 BRA]    

Småhus 0,03 0,03 0,05 

Øvrige boligbygg 0,06 0,03 0,07 

Tetthet [luftveksling/time]     

Småhus 2,5 0,6 1,8 

Øvrige boligbygg 1,5 0,6 1,2 

Ventilasjon    

Varmegjenvinning  70 % 80 % 80 % 

SFP-faktor (vifteenergi) 2,5 1,5 1,5 

                                                           
17 Thyholt M. og Dokka T.H. "Nye energikrav. Bygningsmodeller og faste inndata i energirammeberegningene. Nye 
energirammeberegninger.", Prosjektnummer50105900, SINTEF Byggforsk, 2006.11.07 
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6.7.1 Dør og vindusandel 

Boligprodusentene anbefaler at dør- og vindusandelen økes fra 20 % til 25 % for å ivareta at trelagsruter 
slipper gjennom mindre dagslys enn tolagsruter. Hvis ikke vil det foreslåtte passivhusnivået kunne få 
negative konsekvenser for inneklimaet. 
 

6.7.2 U-verdi vinduer 

Boligprodusentene anbefaler at U-verdi for dører og vinduer heves fra 0,8 /(m2K) til 1,0 W/(m2K). Dette vil 
forbedre konkurransen i markedet ved at flere norske vindusleverandører kan levere til nybygg.  
 

6.7.3 Normalisert kuldebroverdi 

For småhus anbefaler DiBK å videreføre normalisert kuldebroverdi 0,03 W/K per m2 oppvarmet BRA. For 
boligblokker anbefaler de å skjerpe nivået fra 0,06 til 0,03 W/K per m2 oppvarmet BRA. Som vist i kapittel 
4.7, er krav til normalisert kuldebronivå mangelfullt utredet av DiBK og Multiconsult, og Boligprodusentene 
mener at det foreslåtte 0,03-nivået er urealistisk for småhus og blokker.  
 
Boligprodusenten anbefaler å heve normalisert kuldebroverdi til 0,05 W/K per m2 oppvarmet BRA for 
småhus og 0,07 W/K per m2 oppvarmet BRA for boligblokker. 
 

6.7.4 Lekkasjetall 

DiBK anbefaler å skjerpe lekkasjetallet til 0,6 luftvekslinger per time. Boligprodusentene mener at en slik 
skjerping vil innebære at gjennomsnittet for nye boliger vil ligge rundt 0,4 luftvekslinger per time. En 
skjerping som foreslått av DiBK vil være svært kostnadsdrivende og innebære en nitidig kvalitetssikring på 
byggeplassen. For småhus vil det være ekstra utfordrende. For å oppnå samme lekkasjetall, kreves tre 
ganger tettere klimaskjerm i et småhus enn i en stor boligblokk. Slike effekter er ikke konsekvensutredet av 
DiBK og Multiconsult. 
 
Boligprodusenten anbefaler at lekkasjetallskravet settes til 1,8 luftvekslinger per time for småhus og 1,2 
luftvekslinger per time for boligblokker. 
 

6.7.5 Ventilasjon – varmegjenvinning 

Boligprodusenten mener at det med dagens ventilasjonsteknologi er fornuftig å skjerpe 
varmegjenvinningskravet fra 70 % til 80 % varmegjenvinning. Men samtidig vil denne skjerpingen innebære 
en kraftig kostnadsøkning når omfordelingsmuligheten forsvinner og ytterveggene må utføres 5 cm 
tykkere. Det er mangelfullt at verken DiBK eller Multiconsult har drøftet dette i konsekvensvurderingen. 
 

6.7.6 U-verdi golv 

DiBK anbefaler å skjerpe U-verdien for golv fra 0,15 til 0,10 W/(m2K). Boligprodusentene mener at dette 
fullstendig mangler fornuft. Forslaget virker å være fremmet av DiBK selv, uten støtte fra Multiconsult-
rapporten. Det er tvert om slik at Multiconsult finner at dette er det minst lønnsomme energitiltaket. 
 
Boligprodusenten mener at det vil være fornuftig å stramme inn U-verdi for golv fra 0,15 til 0,13 W/(m2K). I 
praksis innebærer dette 5 cm økning av isolasjonstykkelsen.  
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6.8 Fjerne generelt minstekrav for alle bygg 

DiBK skriver i høringsnotatet at: "Rammekrav gir rom for omfordeling mellom tiltak på bygningskroppen og 
tekniske installasjoner, gitt at minimumskravene er oppfylt. Dette sikrer rom for fleksibilitet og er positivt for 
å stimulere til kostnadseffektive løsninger." 
 
Boligprodusentene er enig i at rammekravsmodellen (og omfordeling av energitiltak) gir en viss fleksibilitet, 
men når alle energitiltakene som rammekravet er basert på blir så ambisiøse, så vil det tilhørende 
omfordelingsrommet være svært begrenset. I praksis vil man ikke kunne avvike mye fra hvert enkelt 
energitiltak, da man ikke vil ha mulighet til å kompensere det økte varmetapet gjennom tilsvarende 
forbedring av andre energitiltak. Behovet for å beholde egne minstekrav bortfaller. Boligprodusentene 
anbefaler å fjerne minstekravene. Dette vil være en forenkling. 
 

6.9 Justere minstekrav til fritidsboliger mellom 70 og 150 m2 

DiBK foreslår at fritidsboliger under 70 m2 oppvarmet BRA skal unntas energikrav i teknisk forskrift. 
Boligprodusentene støtter dette.  
 
For fritidsboliger mellom 70 og 150 m2 med en boenhet foreslår DiBK at kun minstekravene skal gjelde. Selv 
om Boligprodusentene anbefaler å fjerne minstekravene som generelt krav for alle bygg, så støtter 
foreningen at minstekravene videreføres som minstekrav for fritidsboliger under 150 m2 oppvarmet BRA 
med én boenhet.  
 
Boligprodusentene støtter at minstekravet for vinduer skjerpes til 1,2 W/(m2K), men fraråder en skjerping 
av lekkasjetallskravet til 1,5 luftvekslinger per time. Boligprodusentene mener at det er tilstrekkelig med 
skjerping til 2,5 luftvekslinger per time. 
 
Tabell 6.2 Minstekrav til fritidsboliger under 150 m2 med en boenhet 
Energitiltak Gjeldende 

minstekrav  
i TEK10 

DiBK 
Forslag 

passivhusnivå 

Bolig-
produsentenes 

anbefaling 

U-verdi yttervegg  W/(m²K) ≤ 0,22 ≤ 0,22 ≤ 0,22 

U-verdi tak W/(m²K) ≤ 0,18 ≤ 0,18 ≤ 0,18 

U-verdi gulv på grunn og mot det fri  W/(m²K) ≤ 0,18 ≤ 0,18 ≤ 0,18 

U-verdi vindu og dør, inkludert karm/ramme W/(m²K) ≤ 1,6 ≤ 1,2 ≤ 1,2 

Lekkasjetall ved 50 Pa trykkforskjell  
(luftveksling pr. time) 

≤ 3,0 ≤ 1,5 ≤ 2,5 

 

6.10 Krav til energiforsyning  

DiBK foreslår at bygg over 1 000 m2 oppvarmet BRA skal ha energifleksible varmesystemer. DiBK 
konkretiserer ikke hva de mener med energifleksible varmesystemer, men basert på svarene de ga på 
informasjonsmøtet 14. april tyder det på at de mener distribusjonssystem for vannbåren varme i boligene. 
 
Med det nye passivhusnivået vil varmebehovet være begrenset, og lønnsomheten enda dårligere med 
vannbåren varme. Boligprodusentene anbefaler at grensen heves til 5 000 m2, og at kravet bare gjelder 
oppvarming av tappevann. 
 
Under "Andre forslag" sier høringsnotatet at regjeringen vil sette i gang et arbeid for å avklare 
hensiktsmessigheten av fortsatt tilknytningsplikt for fjernvarme. Boligprodusentene støtter dette. 
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6.11 Unntaksregler 

DiBK ønsker å gi rom for fleksibilitet i valg av løsninger for gode og innovative miljøkvaliteter og bærekraftig 
byggeskikk. For bygninger under 150 m2 oppvarmet BRA foreslår de to unntaksmuligheter der rammekravet 
kan heves med 10 kWh/m2: 

 
a. ved at totalt netto energibehov over byggets livsløp ikke øker 
b. ved å produsere minimum 3000 kWh fornybar elektrisitetsproduksjon per år på eiendommen 

 
Boligprodusentene støtter alternativ b. 
 
Boligprodusentene støtter ikke alternativ a. Til dette alternativet skriver DiBK at dette eksempelvis kan 
være miljøvennlige materialer produsert med lav energibruk, hybrid ventilasjon, mv. Boligprodusentene er 
positiv til oppmyking av regler, men finner det uheldig å gjøre dette ved å forskriftsfeste et krav som det er 
umulig å dokumentere tilfredsstillelse av.  
 
Boligprodusentene peker på at det ikke foreligger noen omforente metoder, standarder eller verktøy for å 
beregne bygningers livsløpsregnskap. Vi har heller ikke etablerte referanser for hva som forskriftsnivået og 
hva man skal sammenligne livsløpsregnskapet med. I realiteten er det derfor et ikke etterprøvbart krav som 
DiBK foreslår. 
 
Netto energibehov er dessuten definert i NS 3031 som "bygningens energibehov uten hensyn til 
energisystemets virkningsgrad eller tap i energikjeden". Hvordan skal man beregne netto energibehov, uten 
virkningsgrader, for produksjon og transport av byggevarer? Alle energidata for byggevarer inkluderer 
virkningsgrader.  
 

6.11.1 Kommunene skal ikke saksbehandle unntak! 

Boligprodusentene reagerer på at DiBK i høringsnotatet skriver at: "Det er viktig at kriteriene for en 
unntaksbestemmelse er etterprøvbare og bygger på dokumentasjon som er mulig å behandle for 
kommunene". Boligprodusentene peker på at ansvarlig prosjekterende er ansvarlig for de valgte 
løsningene. Kommunene skal ikke saksbehandle bruk av unntaksregler i teknisk forskrift. Det er de ansvarlig 
prosjekterende som avgjør om man skal benytte unntaksreglene, og de behøver ikke informere kommunen 
om dette. Men alt nødvendig prosjekteringsunderlag som viser at unntaksreglene er fullt på korrekt måte, 
skal selvsagt foreligge i tiltaket og kunne framvises ved et eventuelt tilsyn eller kontroll.  
 

6.12 Romslig overgangsordning 

Det ble gitt 2 ½ års overgangsperiode da skjerpede energikrav ble innført i TEK i februar 2007. Dette for at 
bransjen skulle få tid til å forberede seg på nye krav. Fram til 1. august 2009 kunne man søke etter gamle 
krav. Tidspunkt for innsending av rammesøknad til kommunen var referansedato. Ved innføring av TEK10 i 
juli 2010 ble det tilsvarende gitt 1 års overgangsperiode. Fram til 1. juli kunne man søke etter gamle krav. 
 
Boligprodusentene anbefaler 2 ½ års overgangsordning for innføring av skjerpede energikrav i "TEK15". 
 

6.13 Samkjøre energimerkingsordningen med krav i TEK10 

Energimerkeforskriften krever at nye boliger skal ha en individuell energiattest som skal framlegges 
kjøperen før kontrakt underskrives18. Denne energiattesten er ikke samkjørt med beregningsgrunnlaget for 
krav i TEK10. Mens rammekravet i TEK10 er basert på netto energibehov, er levert energi valgt som 

                                                           
18 "Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg", 
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1665 
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grunnlag for oppvarmingskarakteren i energiattesten. Kravet i TEK10 gjelder for hele bygget sett under ett, 
mens energiattesten skal beregnes og utstedes individuelt for hver enkelt boenhet. For en boligblokk må 
derfor energimerkingen beregnes individuelt for hver enkelt leilighet, og en midtplassert leilighet vil kunne 
få bedre energimerke enn en gavlleilighet. Dette gir merarbeid og økte kostnader for de prosjekterende. 
 
Boligkjøpere er lite opptatt av denne energiattesten, og etterspør ikke et godt energimerke. Beregning av 
levert energi er da noe som pliktskyldig utføres, og ikke noe som påvirker valg av løsninger. Ofte settes også 
energimerkingen ut til eksterne konsulenter, som ikke er i inngrep med selve prosjekteringen, og i mange 
tilfeller presenteres det vel også oppvarmingskarakterer. Energimerkingen har ikke vært vellykket om målet 
var å stimulere til mer energiriktige boligbygg.  
 
Det er viktig at energimerkeordningen samkjøres med de nye energikrav i teknisk forskrift når de kommer. 
Det vil være et viktig grep for å gi mer liv til energimerkeordningen og redusere byggekostnadene.  
 

6.14 Etablere ekspertgruppe for korrekt faktagrunnlag. 

Boligprodusentene har påpekt mange feil og mangler i utredningsgrunnlaget. Utredningsrapportene som 
DiBK har bestilt fra større konsulentfirma, har ikke vært særlig dekkene for boliger. De store 
konsulentfirmaene savner tydeligvis erfaring med boligbygging og hva som påvirker energibruken i boliger. 
Dette er spesielt utpreget for småhussektoren, hvor de store konsulentfirmaene sjelden er involvert.  
 
Boligprodusentene bidrar gjerne i en ekspertgruppe for å etablere et omforent faktagrunnlag for 
fastsettelse av det passivhusnivå som nytt forskriftskrav. 
 
For framtidige endringer i forskriften anbefaler Boligprodusentene tilsvarende at DiBK etablerer 
ekspertgrupper som gjennomgår utredningsgrunnlaget og kvalitetssikrer konklusjonene. Det er viktig at det 
ikke er faktafeil og alvorlige mangler ved de forslagene som DiBK sender ut på høring. Dette vil bidra til en 
mer positiv og konstruktiv høringsprosessen. 
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VEDLEGG 1 – EKSEMPELBYGG FOR SMÅHUS OG BOLIGBLOKKER 

 

 
Figur V.1:Eksempelbygg for småhus og boligblokker. DiBKs foreslåtte rammekrav for det nye 
passivhusnivået er basert på beregninger for SINTEF-kassa på 160 m2 og SINTEF-blokka på 900 m2. 
 
Småhus 

 Nordbohus Auriga  – 113 m2 oppvarmet BRA 
Mindre enebolig på ett plan. Mønt himling i stue. 

 Mesterhus Nora – 127 m2 oppvarmet BRA 
Mindre enebolig på ett plan. Vinkelformet grunnflate 

 Norgeshus Trend 3 – 129 m2 oppvarmet BRA 
Mindre enebolig i to fulle etasjer. Kompakt bygningsutforming. I utviklingen av Trend har 
Norgeshus lagt stor vekt på kostnadseffektivitet. Konsepboligen Trendble i 2014 kåret til "Årets 
Boilgprosjekt" av Boligprodusentenes Forening. 

 Nordbohus Tekno – 147 m2 oppvarmet BRA 
Enebolig i to fulle etasjer med moderne uttrykk. De to tverrstilte bygningskroppene gir spennende 
bygningsform, men fører samtidig til en mindre kompakt bygningskropp 

 Block Watne Lykkebo 2 – 155 m2 oppvarmet BRA 
Enebolig i 1 ½ etasje med opplett på begge sider. Rektangulær grunnflate og kompakt 
bygningskropp. Lykkebo ble opprinnelig utviklet på begynnelsen av 1990-tallet. De fleste 
leverandørene av kataloghus tilbyr lignende hustyper i 1 ½ etasje 

 "SINTEF-kassa" – 160 m2 oppvarmet BRA 
Enebolig i to fulle etasjer. "SINTEF-kassa" er brukt som grunnlag for fastsettelse av rammekrav i 
TEK10. Boligen har rektangulær grunnflate (8 x 10 m). Mønt himling i andre etasje gir 
gjennomsnittlig romhøyde 2,9 m. Gjennom Indeksbyggprosjektet er SINTEF-kassa blitt modellert i 
BIM. 
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 Demohuset (= Norgeshus Asplund) – 167 m2 oppvarmet BRA 
Enebolig i to fulle etasjer, flatt tak. Demohuset er valgt som Boligprodusentenes BIM-bolig 
(www.demohuset.no) 

 Nordbohus Nukleus – 171 m2 oppvarmet BRA 
Enebolig i to etasjer. Mønt himling i stuen i første etasje og loftstuen i andre etasje gir stor 
takhøyde, men samtidig mindre kompakthet 

 Mesterhus Karita - 172 m2 oppvarmet BRA 
Enebolig i to fulle etasjer. Rektangulær grunnflate og kompakt bygningsutforming 

 Tomannsbolig – 240 m2 oppvarmet BRA 
"Skrivebordseksempel" i to etasjer med rektangulær grunnflate 

 Rekkehus – 480 m2 oppvarmet BRA 
"Skrivebordseksempel" i to etasjer med rektangulær grunnflate 

 
Boligblokker 

 "SINTEF-blokka" – 900 m2 oppvarmet BRA 
Boligblokk i tre etasjer med grunnflate 10 m x 30 m. "SINTEF-blokka" er brukt som grunnlag for 
fastsettelse av rammekrav i TEK10.  

 Block Watne prosjekt K3– 1 384 m2 oppvarmet BRA 
Prosjektert boligblokk i tre etasjer og 15 boenheter. En felles oppgang for alle leilighetene. Pulttak 
og større romhøyde for stuene i leilighetene i øverste etasje. 

 Block Watne prosjekt K4– 1 941 m2 oppvarmet BRA 
Prosjektert boligblokk i tre etasjer og 18 boenheter. To oppganger. Pulttak og større romhøyde for 
stuene i leilighetene i øverste etasje 

 4B "UU-blokka"– 2 987 m2 oppvarmet BRA 
Prosjektert boligblokk i fire etasjer og 40 boenheter. Tre oppganger.  
"UU-blokka" ble opprinnelig prosjektert av 4B-arkitekter som et eksempel på boligblokker med 
universell utforming, og blokka er senere modellert i BIM gjennom Indeksbyggprosjektet. 


