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Høring av forslag til nye energikrav i TEK15 

Kommentarer fra Norconsult, 18.05.2015 

 

Forslaget fra Dibk Kommentarer fra Norconsult: 

  

Netto energibehov gir et ryddig og enkelt grensesnitt å forholde seg til. Det stiller 
imidlertid strenge krav til formulering av tilleggskrav knyttet til energiforsyning for å 
fremme bruk av varmepumper, noe som gir redusert behov for kjøpt energi. 

Vårt forslag åpner for å kunne bruke «gratis» energi til kjøling utover rammekravet. 
Dette åpner for mer fleksibel bygningsutforming uten at det gir økt energibehov til 
bygget, samtidig som naturlig kjøling mot grunnen varmer opp grunnen og gir mer 
effektive varmepumper i oppvarmingssesongen. 

Tidligere forslag til krav basert på levert energi med korreksjonsfaktorer ville gitt et 
uryddig og sannsynligvis urettferdig krav. Det blir som å beregne fra netto til levert, 
og så korrigere tilbake til netto betraktning. Dersom netto energi ikke skal benyttes 
som grunnlag bør det i stedet velges krav basert på primærenergi. Det vil fremme 
både varmepumper og andre miljøvennlige energikilder. 

Primærenergi er definert i NS 3031. Det mangler energipolitiske vektingsfaktorer for å 
kunne anvende kapittel 8 i NS 3031 og beregne primærenergibehov og politisk vektet 
energi. At en hel bransje ikke får anvendt standarden i sin helhet etter at den har 
foreligget i syv år, er ikke akseptabelt. Ansvarlige myndigheter ønsker forenkling. Da 
må myndigheter bidra med de tingene som helt enkelt ligger på deres bord. 

Norconsult oppfordrer til konsekvent bruk av ord og begreper som harmoniserer med 
NS 3031 og annet relevant regelverk, eksempelvis utgitt av Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 
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Kommentar:  

I veiledningen til TEK15 må det defineres hva som menes med «fornybar» 
energiforsyning. 

 

     

 

Forslag til formulering i forskriften: 

a. (2) For en bygning som består av én eller flere bygningskategorier kan 
rammekravet og beregnet energibehov arealvektes i forhold til oppvarmet 
BRA. 

b. I energiberegning for vurdering mot rammekrav skal det benyttes 
standardiserte luftmengder for ventilasjon med verdier knyttet opp mot grad 
av VAV-styring. 

c. Parkeringskjellere, parkeringsarealer og andre uoppvarmede, ventilerte rom 
som ikke skal tilføres varme fra bygningens varmeanlegg skal ikke inkluderes 
i energirammeberegningen for bygget. 

d. LENI-tall for belysning må dokumenteres iht. NS-EN 15193 med 
standardiserte driftstider iht. NS 3031. 

e. Normalisert kuldebroverdi for bygget skal dokumenteres  ihht. NS 3031. 
 

Kommentarer: 

a. Forslaget sikrer at det stilles samme krav per bygg mht. energiforsyning 
uavhengig av antall bygningskategorier. Et slikt krav vil også gi mer 
fleksibilitet mht. bygningsutforming uten at bygget bruker mer energi. 

b. Luftmengder i ventilasjonen er en parameter som påvirker 
energiberegningen i stor grad for yrkesbygg. Det er derfor viktig at 
energikravet i TEK 15 tar hensyn til grad av behovsstyring. Samtidig er det 
viktig at regelverket håndterer arealeffektive bygg med høy persontetthet (og 
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dermed behov for høye luftmengder per m²), noe TEK 10 ikke gjør. 
Standardisert primærarealandel som i NS 3701 medfører komplisert, ekstra 
luftmengdeberegning. Vi foreslår derfor at energiberegning iht. TEK 15 
energirammemetode skal utføres med standardisert luftmengde ut ifra nivået 
på VAV-styring, f.eks. ulike luftmengder for hhv. CAV, delvis VAV, normal 
VAV og avansert VAV (spjeld-optimalisert). Metoden krever antagelig 
revisjon av NS 3031. 

c. En vanlig brukt løsning er å føre avkastluft fra bygningens ventilasjonssystem 
ned i parkeringskjeller. Siden avkastluften kan ha temperatur langt under  
0 °C, må det tilføres mye energi for å varme den opp til typisk 5 °C. 
Parkeringskjellere og andre uoppvarmede, ventilerte rom bør holdes frostfrie 
med varmegjenvinning. Uoppvarmede kjellere og rom bør ikke tillates 
inkludert i energiberegningen. Det kan gi lavere spesifikt energibehov per m² 
som fremstår som "pene tall", men betydelig høyere energibehov totalt for 
bygget pga. større beregningsmessig oppvarmet BRA. Parkeringskjellere 
uten vinduer som i dag inkluderes som fullstendig oppvarmet del av BRA 
fungerer i dag som kompensasjon for å kunne lempe på energikvaliteter på 
resten av bygget. Vi synes ikke bygninger med parkeringskjellere skal 
komme bedre ut enn bygninger uten parkeringskjellere i teknisk forskrift. 
 

Generelle kommentarer:  

Det bør vurderes å legge til vanlige bygningskategorier som ikke passer inn i noen av 
eksisterende kategorier; omsorgsboliger, lager, svømmehall. Veiledningen bør i 
tillegg angi hvordan man håndterer ishaller og kjøle-/fryselager. 

Det er viktig å beholde dagens arealkorrigering av energiramme for småhus for å 
unngå å motivere til å bygge større boliger. 

Kommentar til (3): «Likeverdig europeisk standard» bør strykes. Det vil gi stor 
usikkerhet om metode. Europeiske standarder har ikke de samme standardiserte 
verdiene som NS 3031 (driftstider, internlaster m.m.). 

Selv med strengere energikrav må det sikres at det fortsatt kan bygges bygninger 
med annen geometri enn kompakte «kasser». Ved fastsettelse av rammekrav bør 
bygningsform på rammekravsmodellen vurderes for hver kategori. 

Det bør presiseres i veiledningen at varmetap mot sjakter/kulverter for luftinntak og 
avkast må inkluderes i energiberegningen. 
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Forslag til formulering i forskriften: 

a. Erstatte forslaget med følgende tekst: Rør, utstyr og kanaler som er knyttet til 
bygningens varmesystem skal isoleres. Isolasjonstykkelsen skal være 
energiøkonomisk optimal beregnet etter NS-EN 12828  "Varmesystemer i 
bygninger. Utforming av vannbaserte varmesystemer" Annex C. 

b. Ledningsnett for kjøling skal vurderes isolert ut i fra driftsøkonomi og fremført 
kjøleeffekt, også der hvor fravær av rørisolasjon ikke gir fare for 
kondensering. 

c. Tilluftskanaler skal isoleres for å sikre prosjekterte tilluftstemperaturer. 
 
Til veiledningen:  
Tilluftskanaler i luftbehandlingsanlegg med installert mekanisk kjøling, eller 
der det skal utnyttes naturlig kjøling (som f.eks nattkjøling), isoleres for å 
unngå uønsket oppvarming av luft i distribusjonssystemet.  
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Forslag til formulering i forskriften: 

a. Erstatte forslagene til formulering med følgende: Brenselbaserte 
varmeinstallasjoner skal være tilpasset og klargjort for fornybare energikilder. 
Dette gjelder ikke for varmeinstallasjoner som skal dekke reservelast. 

 

Kommentar: 

a. Forslag til forbud fjernes. Kravet knyttet til installasjon synes unødvendig da 
samme installasjon kan benyttes til både biologisk og fossilt brensel. Sentrale 
eller lokale forurensingsforskrifter eller lokale reguleringsplaner bør være det 
som regulerer hvilke brensler i flytende eller gassform som tillates til 
oppvarming i drift. Det kan også være regulering av teknologier som gir 
lokale forurensinger (uavhengig av fossil eller bio) tillates.  

Generell kommentar: Det må spesifiseres i veiledning hvilke oppvarmingsposter dette 
gjelder (romoppvarming, ventilasjonsvarme, varmtvann) i tråd med definisjoner i NS 
3031. Varmesystem brukes som begrep i NS 3031 og inkluderer systemene for 
romoppvarming, tappevann og ventilasjonsoppvarming. Det er viktig at det er klart at 
en varmeinstallasjon skal dekke alt varmebehov i tråd med definisjon av varmebehov 
i NS 3031. Varmebehov er definert som oppvarming + varmtvann. Oppvarming er 
definert som romoppvarming + ventilasjonsvarme. 

 

 

Forslag til formulering i forskriften: 

a. Bygninger med oppvarmet BRA over 500 m² skal ha energifleksible 
varmesystemer. Dette gjelder ikke for småhus. 

b. Bygning over 500 m
2
 oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at 

minimum 80 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning 
enn direktevirkende elektrisitet (ekskludert elektrisitet til drift av 
varmepumper) eller fossile brensler hos sluttbruker. 

c. Ved bruk av varmepumpe skal årsgjennomsnittlig produksjonsvarmefaktor 
(SCOP) være minimum 2,6. 
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Kommentarer: 

a. Det finnes veldig mange bygg mellom 500 og 1000 m². Unødvendig å nevne 
småhus.  

b. Bakgrunnen for vårt forslag er å hindre installasjon høyverdig energi til 
termiske lavverdige formål. Elektrisitet bør brukes til eksempelvis el-biler hvor 
man har 90 % utnyttelse av energien, og der hvor lavverdig energi ikke kan 
brukes. Videre bør overskuddsstrøm eksporteres til Europa for å redusere 
elproduksjon basert på kull (se utfyllende kommentar nedenfor). Hvis DiBK 
velger å beholde sitt forslag, må maksimal turtemperatur for anlegg med kun 
elkjel være 60 °C. 

c. Dette betyr at man ikke kan installere varmepumper med lav SCOP 
(årsvarmefaktor). Forslaget innebærer med andre ord en skjerping av krav til 
varmesystemer med varmepumper. 

 

Generell kommentar: 

Det bør presiseres at definisjon på varmesystem samsvarer med definisjonen i NS 
3031, dvs. inkluderer systemene for romoppvarming, ventilasjonsoppvarming og 
tappevann. I ordlisten i høringsnotatet er begrepet "fleksible varmesystem" definert, 
mens forskriftstekst bruker begrepet "energifleksible varmesystemer". Begrepene bør 
være identiske så det ikke er tvil om definisjon. Det bør vurderes om det skal skilles 
på bygningskategorier mhp. tappevannsoppvarming og oppvarming av 
ventilasjonsluft. For ulike bygningskategorier kan dette forbruket være svært 
varierende, og gir ulike krav til annen energiforsyning. 

Det hevdes i høringsnotatet at dagens regelverk oppfattes som komplisert av mange 
brukere. Er det da dokumentasjon på at det er representativt for hele byggebransjen? 
Norconsults erfaring er ikke at eksisterende energiforsyningskrav er så komplisert. 
Det er i alle tilfeller merkelig at enklere beregninger er et argument som skal gå foran 
det samfunnsmessige oppdraget med å sørge for en helhetlig energiforsyning og 
ivareta en offensiv klimapolitikk, samt forsterke klimaforliket. Det er å svekke 
klimaforliket og ivareta en defensiv klimapolitikk. Et skritt tilbake fra TEK 10 og et 
tilbakeskritt for samfunnet og miljøet. Begrepet energikvalitet er totalt fraværende i 
høringsresonnementet. Bygningers rolle som brukere av lavverdig energi og som en 
robust og energifleksibel del av energisystemet er ikke vektlagt. Det savnes en 
sammenheng med det totale energisystemet, hvor bygninger ses i sammenheng med  
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 energiforsyning til industri og transport. Klimaeffekten av å bruke lavverdig fornybar 
energi i bygninger ligger i potensialet for å erstatte fossil energi i transport med 
høyverdig strøm. Høringsnotatet isolerer bygningene fra andre relevante bidragsytere 
til klimagassutslipp. Skal man ha en offensiv klimapolitikk, må man tenke helhet. 
Bygninger og transport må ses i sammenheng. 

 

 

 

 
Forslag til formulering i forskriften: 

a. Småhus skal oppføres med skorstein med mindre de ikke har oppvarming fra 
en ekstern varmeforsyning utover direkte elektrisitet eller har et 
energifleksibelt varmesystem. 

Kommentar: 

a. Med ekstern varmeforsyning eller energifleksibelt varmesystem er 
forsyningssikkerhet ivaretatt på samme måte som for større bygg. Ved å 
legge til teksten «eller har et energifleksibelt varmesystem» fremmes bruk av 
vannbaserte systemer i småhus. 

  

§14-4 4)  (nytt punkt) 

Forslag til formulering i forskriften: 

Naturlig kjøling fra omgivelsesluft, energibrønner, sjøvann og andre kilder inngår ikke 
i energirammekravet. 
 

Kommentar: 

Bruk av naturlig kjøling gir ikke klimagassutslipp og svært lite behov for tilført 
elektrisitet. TEK10 og NS 3031 tillater å inkludere frikjøling fra luft i 
energiberegningen. Frikjøling via vannbaserte systemer bør tillates på samme måte. 

Frikjøling mot bergvarme/brønnpark gir viktig oppvarming av grunnen for bruk i 
oppvarmingssesongen. 

I tillegg vil forslaget muliggjøre utveksling av energi mellom bygg langt mer 
energieffektivt med for eksempel energivannsystem (for eksempel varme og kjøling 
fra sjøvann eller tilsvarende). 
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Kommentar: 

Ang. 4): Forklaringen i veiledningen til TEK10 er uklar mht. hvilken utetemperatur 
som skal legges til grunn for beregning av varmetap. Dette bør presiseres. 
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