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Deres ref.: 15/1311 – høring nye energikrav til bygg. 

 

 

 

Vedr. høring av nye energikrav i TEK – innspill fra Norsk Utleieforening v/faggruppen 

"Brakker og Moduler". 

 

Norsk Utleieforening - NU er tilknyttet Byggenæringens Landsforening BNL, gjensidig med 

medlemskap i Næringslivets Hovedorganisasjon NHO. NU er også aktivt medlem i European 

Rental Association ERA. 

 

Norsk Utleieforenings medlemmer er de dominerende leverandørene av maskiner og utstyr, 

herunder anleggsbrakker og byggmoduler til bl.a. bygge- og anleggsnæringen i Norge. Som 

medlem av Byggenæringens Landsforening – BNL og NHO, med fokus på seriøsitet og godt 

omdømme, vil våre medlemmer til enhver tid forholde seg til gjeldende lover og forskrifter 

inkludert gjeldende avtaler mellom partene i arbeidslivet. 

 

NU er etablert med et antall faggrupper som er spesialisert innenfor forskjellige 

produktgrupper. I faggruppen "Brakker og Moduler" er følgende medlemsbedrifter 

representert med solid fagkompetanse: 

 

BAS Maskinutleie AS 

Cramo AS 

Expandia Moduler AS 

Hibas AS 

Indus Norge AS 

Ramirent Module Systems AS 

Temporent AS 

UCO AS 

 

NU representerer således de dominerende utleiebedriftene av brakker og moduler i Norge. 
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NU har følgende kommentarer til høringsnotatet. Faggruppen stiller seg positive til 

innskjerpinger i forskriften, og ser det som en naturlig følge av intensjonen i Klimaforliket. 

I denne uttalelsen har vi fokus på den delen av forskriften som omhandler midlertidige bygg – 

i stor grad minimumskravene i forskriften. Vi har allerede fått en bekreftende avklaring fra 

DIBK på følgende viktige punkter: 

 

- Teksten i § 14-5, andre ledd som lyder «For frittstående bygninger under 70m² BRA 

gjelder kun § 14-3 og § 14-4, første ledd» har samme betydning som teksten i «gamle» 

§ 14-2, andre ledd. 

- Omplassering av eksisterende moduler vil ikke utløse krav om oppgradering til nye 

forskriftskrav. 

For oss som utleiebransje er disse punktene svært viktige, da det i Norge er en modulbestand 

på ca.1.500.000 m². 

 

Til sammenligning kan vi informere om at investeringen i nye, energieffektive moduler 

iht.TEK10 for Norsk Utleieforenings medlemmer utgjør ca. 100.000 m² de siste 3 år. Dette 

viser en stor vilje til å fase ut eksisterende gamle moduler, men dette må gjøres på et 

forretningsmessig fornuftig grunnlag. Estimert levetid på moduler som benyttes til 

korttidsutleie er erfaringsmessig inntil 20 år. 

 

U-verdi vindu og dør. Inkludert karm/ramme: 

Når det gjelder endring i krav til U-verdi på vinduer (fra 1,6 W/m²K til 1,2 W/m²K) ser vi 

ikke at det vil være problematisk for oss som bransje å implementere dette i nye moduler fra 

den tid endringene trer i kraft. Det er flere av medlemmene som allerede har vinduer som 

tilfredsstiller dette kravet. Vi har derfor ingen kommentarer til dette punktet. 

 

Lekkasjetall ved 50 Pa trykkforskjell(luftveksling pr.time) 

Brakker og moduler blir som kjent montert og demontert mange ganger i løpet av sin levetid. 

Dette fører til at bl.a fuktsperre og vindsperre får skader etter en tids bruk. Tettheten er 

dermed en av utfordringene for alle typer moduler. Vi mener at dette kompenseres ved økt 

bruk av isolasjon samt energieffektive ventilasjonssystemer. 

 

Som et eksempel kan nevnes at ved måling av strømforbruk i en skolepaviljong bestående av 

9 moduler, ble det i perioden oktober – april logget et strømforbruk på 10,8kW/m²/mnd. Dette 

betyr at dersom strømforbruket skulle være det samme også i sommerhalvåret, vil årlig 

strømforbruk ligge på 129kW/m² pr. Erfaringsmessig er strømforbruket ca.40% lavere på 

sommeren, hvilket betyr at strømforbruket totalt sett ligger godt innenfor grensen i § 14-4 

Energirammer(120kW/m²/år), gitt i eksisterende forskrift.  
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Medlemmene i Norsk Utleieforening er av den oppfatning at det bør settes et grensesnitt 

mellom moduler for midlertidig bruk og permanent bruk. Moduler produsert for bruk til  

permanente hus og leiligheter vil sannsynligvis utføres på en slik måte at komplettering og  

tetting utføres på byggeplass. For moduler beregnet på midlertidig bruk er konstruksjon og 

bygging av modulene utført med tidseffektiv etablering og avetablering som hovedmål. For 

slike moduler, som monteres og demonteres mange ganger i løpet av sin levetid, vil kravet til 

tetthet kunne være vanskelig å innfri uten store kostnadsdrivende tiltak ved hver etablering. 

 

Vårt syn er at dagens moduler er svært energieffektive, og vi mener at bransjen viser vilje til å 

investere i nye moduler som tilfredsstiller nye energikrav. Dette til tross er det noen krav som 

av praktiske årsaker er vanskeligere å tilfredsstille. Vårt ønske med bakgrunn i ovennevnte 

er at eksisterende krav til tetthet består uten skjerpelser for midlertidige bygg. 

 

Det er også et faktum at mange av dagens moduler leveres med nattsenking som standard på 

både ventilasjon og varme. I tillegg leveres det i stadig større grad behovsstyrt belysning og 

ventilasjon, noe som ytterligere reduserer strømforbruket i midlertidige bygg. 

 

Det er også verdt å merke seg at det i eksisterende bygg ikke stilles krav til energieffektivitet 

– midlertidige bygg vil derfor være vesentlig mer energieffektive enn f.eks ombygging av 

eksisterende lokaler ved økte arealbehov for bl.a skoler og barnehager. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Yngve Torkildsen/s     Kjell Sörli/s 

Bransjedirektør     Leder faggruppen brakker og moduler 
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