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Til: post@dibk.no        Oslo, 18.05.2015 
 
 

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye 
energikrav til bygg 
 
 
Om Norsk Varmepumpeforening 
Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) er en interesseorganisasjon som arbeider for å økt bruk av 
varmepumper i det norske energisystemet. Varmepumper kan anvendes til oppvarming og kjøling av 
boliger, næringsbygg og innenfor industrien. Varmepumper bidrar til mer effektiv energibruk, bedre 
lokal luftkvalitet og reduserte klimagassutslipp. Det er solgt ca. 850.000 varmepumper i Norge. Norsk 
Varmepumpeforening har i dag ca. 50 medlemmer og en godkjenningsordning med over 400 
forhandlere.  
 

Innledning og sammendrag  
NOVAP støtter regjeringens intensjon om at nye og boliger og bygg skal bli mer energieffektive og 
klimavennlige. Vi støtter også målsetningen om passivhusnivå og nesten nullenergi bygg. 
 
Selv om intensjonene til DiBK og KMD er gode er vi tvilende til om at reelle besparelser på 26 og 38 
prosent, samt samlet besparelse på 1 – 1,2 TWh pr. år fra 2020 vil oppnås. Vi tror ikke at effektene av 
energibesparelsene som foreslås vil bli realisert. Sammensetningen av energiforsyning mot 2020 
kommer til å bli helt annerledes enn det Multiconsult1 legger til grunn for sine beregninger. Mye av 
energieffektiviseringsgevinsten vil gå tapt ved at flere utbyggere vil velge direkte elektrisk 
oppvarming fremfor energifleksible systemer som er et krav i TEK 10.  
 
DiBK argumenterer for at innskjerping av krav er bra for at bygg vil spare elektrisitet til andre formål. 
Samtidig tilrettelegger DiBK for at varmepumper som er en av de løsningene som reduserer bruk av 
elektrisitet mest vil velges bort. Nye krav kan derfor føre til at det totale elektrisitetsbehovet blir 
marginalt mindre eller i ytterste konsekvens øker.  
 
DiBK foreslår en rekke innskjerpelser som i teorien vil gi besparelser. Analyser fra Multiconsult1 og 
Norconsult2 viser imidlertid at det er stor forskjell på bruk av netto energibehov og levert energi som 
beregningspunkt der levert ligger nærmere faktisk energibruk. Det er samtidig godt dokumentert at 
faktisk energibruk avviker mye fra beregnet energibruk.  
 
Det finnes en rekke gode tiltak for å redusere energibruk og flere fornybare energifleksible løsninger. 
Varmepumper er en av de mest kostnadseffektive og brukte løsningene for å oppnå energieffektive 
bygg. I dag bruker de fleste av Norges mest energieffektive bygg ulike former for varmepumper: 
Havutsikt i Mandal, GK huset og Bellonahuset i Oslo, Marienlyst skole i Drammen, Skarpnes i Arendal 
(nybygg), Powerhouse og Fredrik Selmers vei 4, Oslo, Myhrerenga Borettslag, Skedsmo 
(rehabilitering). Flere påstår at bruk av varmepumper vil være helt avgjørende for å kunne nå nesten 
nullenergibygg.  
 
 

                                                           
1 Multiconsult, Konsekvensvurdering av forslag til nye energiregler 2015, 2014 
2 Norconsult, Vurdering av TEK15 mht levert energi, 2015 
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DiBK foreslår å oppheve regulering av direktevirkende elektrisitet og antar at endringen vil føre til 
noe høyere andel elektrisk oppvarming enn med videreføring av dagens krav. NOVAP frykter at de 
aller fleste utbyggere vil velge panelovner for bygg under 1000 m2 og el-kjeler og kjølemaskiner med  
tørrkjølere for bygg over 1000 m2 som ikke er pålagt fjernvarme. Markedet for energifleksible 
løsninger og varmepumper kommer til å bli svært svekket med det nye forslaget og forventet 
innovasjon og kostnadsreduksjon for disse løsningene vil ikke realiseres.  
 
Forslagene til løsninger i nye energikrav ligger på grensen til hva som er teknisk mulig og de faktiske 
besparelsene kan bli betydelig lavere enn beregnet. Bygg som etter TEK 10 ville ha valgt 
varmepumper vil nå velge direktevirkende elektrisitet. Norconsult2 har på oppdrag fra NOVAP laget 
et notat som bekrefter funn i Multiconsult1 sin analyse (se vedlegg 6 for nærmere beskrivelse). En 
sammenlikning mellom småhus bygget etter TEK 10 med varmepumpe og småhus bygget etter nye 
energikrav med elektrisk oppvarming, viser at energibruken kun reduseres med 5 prosent. 
Tilsvarende sammenlikning mellom to boligblokker gir en økning på 15 prosent, mens kontorbygg vil 
oppnå en reduksjon på 15 prosent. Det pågår i dag en diskusjon i Standard Norge komiteen (SN/K 34) 
om riktig beregning av distribusjonstap for tappevann. Denne usikkerheten kan gi store utslag i hva 
som bør være riktig verdi for systemtapet. Ved bruk av el-kjeler og varmtvannsberedere kan det 
faktiske distribusjonstapet være større enn beregnet i henhold til EN 3031. Siden varmepumper er så 
effektive vil varmepumpene oppveie deler av distribusjonstapet. 
 
Regjeringen har et mål om å forenkle, fornye og forbedre regelverket. NOVAP mener å kunne 
dokumentere at nye energikrav ikke blir verken enklere eller bedre. Hvis gjeldende forslag til nye 
energikrav innføres forventer vi at markedet for varmepumper reduseres betydelig og med det at 
mye verdifull kompetanse som er bygget opp gjennom mange år svekkes. Dette er kompetanse som 
vil være helt avgjørende for å bygge enda mer energieffektive og klimavennlige boliger og hus i 
fremtiden. 
 
Varmepumper kan tilbys i ulike størrelser og prisklasser tilpasset små boliger opp til store bygg. Selv i 
tilfeller der varmepumper er et lønnsomt energieffektiviseringstiltak, vil denne løsningen ofte ikke 
velges av utbyggere siden dette gir en høyere investeringskostnad. Det er kun bevisste utbyggere av 
næringsbygg og de som bygger for seg selv som normalt gjør investeringer på grunnlag av en 
kost/nytte analyse. Dette er den viktigste grunn til at energiforsyning til bygg må reguleres på lik linje 
som de bygningstekniske og tekniske løsninger som ligger i TEK. 
 
NOVAP håper DiBK vil gjøre endringer i nye energikrav slik at levert energi eller vektet levert energi 
med et minimumskrav til bygningskropp blir valgt som beregningspunkt. Dette vil sikre en større 
utformingsfleksibilitet og valg av de mest energieffektive og kostnadseffektive løsningene fra 
prosjekt til prosjekt. NOVAP forventer ikke at varmepumper vil bli valgt i alle tilfeller men mener at 
bruk av levert energi gir en mer rasjonell og rettferdig konkurranse mellom løsninger. Om bruk av 
netto energibehov som beregningspunkt blir videreført mener vi at tidligere krav til energifleksible 
løsninger uten direktevirkende elektrisitet må videreføres. Dette vil i det minste sikre et videre 
marked for solvarme, bioenergi, fjernvarme og varmepumper. 
 
NOVAP mener det vil være uforsvarlig å fjerne begrensing på bruk av direktevirkende elektrisitet til 
oppvarmingsformål ved innføring av nye energikrav i bygg. Vi anser ikke at DiBK har utredet grundig 
nok konsekvensene av å fjerne dette kravet.    
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Bakgrunn for nye energikrav 
Byggsektoren står for om lag 40 prosent av energibruken i Norge. I Sundvolden-erklæringen heter 
det at "regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket". Gjennom 
klimaforliket (Innst. S. 390, 2011-2012) sluttet Stortinget seg til at energikravene i byggeteknisk 
forskrift (TEK10) skal skjerpes til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020. Beslutningen 
om kravsnivå skal, i henhold til vedtaket, gjøres på bakgrunn av utredninger av samfunnsøkonomiske 
og helsemessige konsekvenser og kompetansen i byggenæringen. 
 

Overordnede betraktninger fra NOVAP 
 

1. Veien mot nesten nullenergibygg med varmepumper 
I klimaforliket er det enighet om at nye energikrav i 2015 er et skritt på veien mot nesten 
nullenergibygg i 2020. Selv om KMD og DiBK skulle anbefale en annen definisjon enn nesten 
nullenergibygg i 2020, er signalene tydelige på at energibruk i bygg skal ytterligere ned. Slik forslag til 
nye energikrav er forelagt vil flere av passive og aktive tiltakene som foreslåes for å tilfredsstille nye 
rammekrav grense mot det som er teknisk mulig. For en ytterliggere reduksjon i energibruk vil det 
være avgjørende å ta i bruk mer effektive oppvarmings- og kjølesystemer. Det er derfor viktig at det 
finnes installatører, rådgivere og leverandører som har kompetanse innen varmepumper og 
vannbårne systemer. NOVAP frykter at DiBK sitt forslag til nye energikrav innebærer en endring som 
senere blir tung å reversere.  

 
2. Kraftsituasjonen i Norden 
NOVAP anser elektrisitet som en CO2-fri energibærer. I Norge har vi tilnærmet 100 prosent fornybar 
elektrisitetsproduksjon. Vi har også noe utveksling av kraft mot våre nordiske naboland og en 
overføringskabel til Nederland. I tillegg skal det bygges nye kabler til Tyskland og England for 
utveksling av elektrisk kraft.  
 
Selv om fornybar kraftproduksjon ikke gir utslipp av klimagasser innebærer det noen miljømessige 
ulemper. På veien mot nullutslipps-samfunnet vil det kreves økt produksjon av elektrisitet. 
Elektrisitet er en høyverdig energibærer som bør anvendes så energieffektivt som mulig. For å dekke 
energibehovet  til oppvarming og tappevann i bygninger bør det brukes fornybare lokale 
energiressurser som solvarme, fast biobrensel, omgivelsesvarme fra varmepumper og fjernvarme. 
Dette er energiressurser som i liten grad har alternative anvendelsesområder. Dette vil kunne frigjøre 
elektrisitet som kan brukes innenfor andre sektorer.   

 
Flere analyser viser at Norge og Norden på kort sikt vil ha et kraftoverskudd. I Norge er kun 45 
prosent av energibruken fornybar om energibruk til olje- og gassektoren inkluderes. Ny 
kraftproduksjon og frigjort elektrisitet gjennom energieffektivisering kan brukes til konvertering av 
fossil energibruk innenfor transportsektoren, industrien og olje- og gassutvinning, samt til 
nyetablering av datasentre og kraftkrevende industri. 
 
Mange av de nevnte tiltakene må realiseres i løpet av relativt kort tid hvis Norge skal nå sine 
målsetninger i forhold til kutt i klimagassutslipp. Tilgang på mye fornybar energi gir industrien 
forutsigbarhet og politikere det nødvendige handlingsrom for å fase ut fossil energi. 
Energieffektivisering er ofte billigere enn ny kraftproduksjon og distribusjon, og man unngår ulike 
typer naturinngrep.  
 
 
 
 



 

4 
 

 
Hvis Norge og de nordiske naboene Sverige, Danmark og Finland skal gjennomføre de nødvendige 
klimakutt er det mye fossil energi som må erstattes de nærmeste årene. Mye av dette vil kunne 
erstattes med fornybar elektrisitet.  
 
Økt produksjon av fornybar elektrisitet og frigjøring av elektrisitet ved energieffektivisering vil være 
viktig ved utfasing av kjernekraft i Sverige. De 8 svenske kjernekraftreaktorene produserer årlig ca. 60 
TWh elektrisitet. Vattenfall varslet 28. april 2015 at de har besluttet å stenge Ringhals 1 og 2 allerede 
mellom 2018 og 2020, i stedet for 2025 som tidligere varslet. Beslutningen ble tatt pga. lave 
strømpriser og økende kostnader forbundet med atomkraft. Flere forventer at andre atomkraftverk 
kan bli stengt ned tidligere enn antatt (se vedlegg 5). 
 
Mye tyder på at bruk av atomkraft og fossil energi vil gå ned i Norden samtidig som etterspørsel etter 
fornybar elektrisitet vil øke. NOVAP mener derfor at det er viktig at fornybar kraft brukes effektivt 
slik at det er nok kraft tilgjengelig til denne omstillingen.  
 
Prisen på elektrisitet vil de nærmeste årene avhenge av hvor vellykket nordisk og europeisk klima- og 
energipolitikk vil være. Bruk av elektrisitet til alle formålene nevnt over vil på sikt øke prisen på 
elektrisitet. 

 
3. Nettleie 
NVE forventer at det skal investeres i størrelsesorden 120-140 milliarder kroner i sentral-, regional- 
og distribusjonsnettet (inklusive kostnader ved AMS) i perioden 2014-2023. For en gjennomsnittlig 
husholdningskunde kan tariffene ifølge NVE øke med anslagsvis 25 prosent for perioden 2014-2023 
som følge av nettinvesteringene. 

 
I tillegg varsler NVE at det kan komme ny tariffering med mer fokus på effekt. NVE ønsker at 
nettleien bør gjenspeile belastningen strømkundene påfører nettet slik at det blir mer lønnsomt å 
redusere effektuttaket. Smartere bruk av strømnettet kan utsette eller spare samfunnet for 
investeringer i strømnettet. Ny teknologi legger til rette for at forbrukerne kan ha et mer aktivt 
forhold til eget energi- og effektforbruk, slik at forbruket reduseres eller jevnes ut - uten at det går 
utover komfort eller brukervennlighet. Den nye tariffstrukturen vil premiere bygg med mulighet til 
styre og flytte last.  
 
I tillegg til effektbasert nettleie, vurderer NVE om nettselskapene skal kunne kjøpe utkobling av 
forbruk fra privatkunder. Denne ordningen finnes allerede for næringskunder og innenfor industrien. 
Det betyr at strømkunder kan bruke høy effekt når det er kapasitet i nettet, men at nettselskapene 
skal kunne koble ut noe av forbruket når det er høy belastning i nettet – mot en kompensasjon til 
strømkunden. 
 
4. Bygg må bygges ut ifra fremtidens behov 
Bygg og tilknyttet infrastruktur skal stå i minst 50 år – da er vi én investeringssyklus unna 
nullutslippssamfunnet som må etableres innen 2050 for å overholde to-gradersmålet. Som samfunn 
må vi være sikre på at innretningen på forskriftene gir riktige steg på veien til nullutslippssamfunnet.  
NOVAP mener derfor at bygg bør bygges med fremtidsrettede oppvarmings- og kjøleløsninger. Det 
bør tilrettelegges for bruk av lokale fornybare energikilder med minst mulig bruk av direktevirkende 
elektrisitet til varmeformål. Det bør også tilrettelegges for termisk lagring og utveksling av energi 
mellom bygg. 
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5. Beslutningsprosesser i byggebransen 
Mange aktører i byggebransjen bygger etter de gjeldende minimumskrav i TEK og har høy fokus på 
byggekostnader. Det er også slik i mange byggeprosesser at det ikke er de som betaler 
energiregningen som tar investeringsbeslutningen. Løsninger som er lønnsomme i en kost/nytte 
(LCC) analyse vil derfor kunne bli valgt bort på grunn av høyere investeringskostnad.  
 
Det finnes aktører innen næringseiendom som jobber med langsiktige gode løsninger for å sikre bygg 
med høy attraktivitet hos leietakere. Dette er bl.a. aktører som ønsker energimerke A og BREEAM-
sertifisering. Det er imidlertid mange utbyggere som ikke etterspør energikvaliteter utover 
minstekravene i tekniske forskrifter. 
 
NOVAP forventer at hvis forslaget til nye byggeforskrifter innføres vil svært mange bygg utenfor 
fjernvarmekonsesjonsområder over 1000 m2 ende opp med den energiløsningen som gir lavest 
investeringskostnad. Dette betyr el-kjeler, høytemperatur radiatorer og kjølemaskiner med 
tørrkjølere.  
 
Omtrent 2/3 av markedet for nye småhus og boligblokker utvikles av selskaper som selger ferdige 
prosjekter til kunder der kunden har ingen eller liten innflytelse på kvaliteten på byggene. NOVAP har 
fått tilbakemeldinger på at majoriteten av utbyggere med nye energikrav vil velge panelovner i 
nybygg siden dette gir laveste investeringskostnad. 
  
I dag er det mange privatpersoner som velger varmepumper til småhus i de tilfeller de kommer tidlig 
inn i byggeprosessen eller der de bygger selv. NOVAP forventer at det med gjeldende forslag vil bli 
færre som vil velge varmepumper til småhus. Myndighetene gir nå et klart signal ved å fjerne 
begrensning av bruk av direktevirkende elektrisitet at det er riktig og fornuftig å bruke panelovner.  
 
Multiconsult1 hevder følgende i sin rapport på oppdrag fra DiBK: «…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» 
 
Multiconsult har antatt utfra energimerkeordningen hvordan fordelingen mellom ulike 
varmesystemer er i 2013, og forventer at denne fordelingen vil være tilsvarende i perioden 2016 – 
2020. NOVAP er usikre på metodegrunnlaget Multiconsult har brukt for å få frem denne fordelingen.  
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I sin rapport skriver Multiconsult at fordelingen av varmesystemer er laget på grunnlag av 
varmemerket i energimerkeordningen. NOVAP mener det er urealistisk at vi vil se denne fordelingen 
om krav til energifleksible løsninger fjernes. 
 
6. Kompetanse, kostnadsutvikling for varmepumper og energifleksible løsninger 
Etter oljekrisa i 1973 har direktevirkende elektrisitet vært den dominerende oppvarmingsform i 
Norge. Små bygg har brukt panelovner og varmtvannsberedere mens større bygg har brukt 
panelovner, el-kjeler og kjølemaskiner med tørrkjølere. Etter at det ved innføringen av TEK 07 og TEK 
10 ble et krav om at en vesentlig andel av energibehovet til oppvarming skal dekkes av annet enn 
direktevirkende elektrisitet og fossil energi har det vært en svært positiv utvikling innen markedet for 
energieffektive fornybare oppvarmings- og kjøleløsninger.  
 
På grunn av overgangsordninger vil ikke TEK 10 få full effekt i markedet før i 2014 og 2015. Det har 
derfor kun vært noen få år der tilbydere av ulike varmepumpeløsninger har fått til å bygge 
kompetanse for å tilby energieffektive, kostnadseffektive og tilpassede løsninger for energigjerrige 
bygg.  
 
Det har lenge eksistert svært gode varmepumper i markedet for alle typer bygg. Tilbakemeldinger fra 
markedet viser at det nå finnes flere aktører som prosjekterer og tilbyr gode løsninger som er 
tilpasset energieffektive bygg.  
 
For å oppnå innovasjon og en videreutvikling av gode varmepumpeløsninger er hele verdikjeden i 
varmepumpebransjen avhengig av et fungerende marked for å stimulere til utdanning, rekruttering 
og profesjonalisering. Dette omfatter bl.a. importører, installatører, entreprenører, rådgivere som 
prosjekterer og eiendomsforvaltere.  
 
Sverige har et mye større marked for energifleksible løsninger enn Norge og har lengre erfaring med 
luft/vann og væske/vann varmepumper. Dette er noe av grunnen til at pris på installasjon av 
varmepumper er lavere enn i Norge og Danmark som ikke har like velutviklede markeder. I Norge ser 
vi nå en utvikling blant VVS-firmaer der flere spesialiser seg på installasjon av vannbåren varme og 
varmepumper. Hvis gjeldende forslag til nye energikrav innføres forventer vi at markedet for 
varmepumper reduseres betydelig og med det at mye verdifull kompetanse som er bygget opp 
gjennom mange år svekkes. Dette er kompetanse som vil være helt avgjørende for å bygge enda mer 
energieffektive og klimavennlige boliger og hus i fremtiden. 
 
For de fleste teknologier finnes det eksempler på at et større marked vil føre til flere som 
spesialiserer seg, bedre løsninger, færre feil, økt konkurranse og lavere priser for sluttkunden. 
Luft/luft varmepumper har vist en slik utvikling. I dag tilbys varmepumper av en bedre kvalitet og til 
en lavere pris enn for 10 år siden. 

 
7. Energifleksibilitet og utformingsfleksibilitet 
I fremtidens bygg bør i størst mulig grad det termiske energibehovet dekkes gjennom bruk av sol, fast 
biobrensel, fjernvarme og energieffektive varmepumper. Det må stilles krav til lavtemperatur 
distribusjonssystemer for å sikre økt fleksibilitet og høyest mulig energieffektivitet. Varmepumper 
oppnår høyere effektfaktor ved lavere temperaturer i varmedistribusjonssystemet. 
Lavtemperatursystemer tilrettelegger også for bruk av ulik form for gjenvinning av overskuddsvarme 
fra klimakjøling av bygg og teknisk kjøling av dataservere, kjølelagre, kjøledisker osv. For å oppnå 
reell fleksibilitet må vannbårne varmesystemer dimensjoneres for maksimalt 60 °C utgående 
temperatur ved DUT. Varmepumper og solvarmesystemer får da gode driftsbetingelser, og det er 
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også mulighet til å benytte returvannet i fjernvarmesystemer til oppvarming. Dette øker kapasiteten 
og er gunstig for eksisterende fjernvarmenett.  
 

 
8. Avvik mellom beregnet og faktisk energibruk 
Studier og erfaringer i markedet viser at avviket mellom beregnet og reell energibruk vokser etter 
hvert som beregnet energibruk blir mindre. DiBK har brukt Multiconsult1 sin rapport 
«Konsekvensvurdering Energiregler 2015» i sitt arbeid. Denne rapporten baserer sine 
lønnsomhetsanalyser på teoretisk beregninger av netto energibehov etter TEK 10 og forslag til nye 
energikrav. 
 
Erichsen & Horgen skrev i 2014 notatet «Energiforsyningskravet i byggeforskriftene3» på oppdrag fra 
Norsk fjernvarme og Energi Norge. I dette notatet så de blant annet på avviket mellom teoretisk 
beregnet og virkelig energibruk for forskjellige bygg.  
 
Her er et utvalg av funn som fremkommer i denne rapporten som vi mener er viktige å ta med seg i 
det videre arbeidet med nye energikrav: 
- «Det er svært mangelfull statistikk på energibruk til termisk energi i bygg i Norge i dag»  
- «Mange byggeiere, som får nye bygg, blir overrasket over at byggene deres bruker vesentlig mer 

enn de hadde forventet»  
- «Som det fremkommer av figurene er virkelig energiforbruk til dels betydelig høyere enn 

teoretisk beregnet for alle kategoriene bygg»  
- «Oppsummering av det som er funnet av virkelig energibruk i bygg er at både total energibruk og 

energibruk til termiske formål er høyere i virkeligheten enn det som beregnes i de undersøkte 
byggene»  

- «Energibehovet for termisk energi til oppvarming er betydelig, også i passivhusboliger»,  
- «På bakgrunn av disse funnene kan det være grunn til å forvente et betydelig energibruk til 

termisk varmeenergi i bygg også i fremtiden»  
- «Det har vært hevdet at det ikke er behov for oppvarmingssystem i moderne passivhusboliger. 

Det hevdes også at varmesystemet i fremtidens bygg gjerne kan være elektrisk fordi behovet er 
så lite. Undersøkelsene som er beskrevet i foregående kapittel tyder imidlertid på at termisk 
behov for varme til dels fortsatt er høyt» 

 
I sine beregninger antar Erichsen & Horgen at verdiene som er beregnet iht. standardene i realiteten 
et svært lite sannsynlige å oppnå fordi de forutsetter en lite sannsynlig virkelighet. De forklarer 
avvikene mellom beregnet og virkelig forbruk med bl.a. lavere virkningsgrad på energi-gjenvinner, 
høyere innetemperaturer, lavere bygningsfysiske parametere, høyere ventilasjonsluftmengde og mer 
vinduslufting.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Erichsen & Horgen, Energiforsyningskravet i byggeforskriftene, 2014 
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Utvalgte figurer fra «Energiforsyningskravet i byggeforskriftene», Erichsen & Horgen, 2014 

 
Figur 10 Sannsynlig utfallsrom for virkelig netto behov for termisk energi til oppvarming av rom, 
ventilasjon og tappevann for kontor, når det tas hensyn til usikre parametere, jo høyere verdi på x-
aksen jo større energibruk til varme og jo høyere verdi på y-aksen jo større sannsynlighet 
 
 

 
Figur 11 Utfallsrom for levert energi til oppvarming av rom, ventilasjon og tappevann for passivhus 
boligblokk 
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Figur 13 Utfallsrom for levert energi til oppvarming av rom, ventilasjon og tappevann for passivhus 
kontor 
 
Grønn Byggallianse har erfaringer med at dagens bygg ofte har en langt høyere reell energibruk enn 
beregnet. I deres tipshefte «Avvik mellom beregnet og reell energibruk» beskrives noen av årsakene 
til dette.  I følge NVE-rapporten «Energibruk i kontorbygg - trender og drivere4», har nye kontorbygg 
44 prosent høyere målt energibruk enn beregnet. Det er lite empiri på årsaken.  
 
Basert på detaljert oppfølging av kontorbygg i Grønn Byggallianse sin medlemsmasse, er deres 
erfaring at differansen mellom beregnet netto og reelt energibruk kan skyldes bl.a.:  
1) energiposter som ikke inngår i NS3031 beregningen (for eksempel snøsmeltingsanlegg) 
2) langt høyere energibruk til teknisk utstyr enn fast verdi som skal benyttes i NS 3031 
3) tekniske komponenter som er dårligere enn spesifisert (for eksempel høyere SFP-faktor) 
4) annen bruk av bygget enn forutsatt (for eksempel overstyring av innstillinger for lys og 

ventilasjon).  
 

Ikke sjelden er det reelle varmebehovet i kontorbygg lavere enn beregnet bl.a. som følge av høye 
internlaster.  Dette gjelder særlig nyere kontorbygg som er bygget etter TEK-10 eller som passivhus. 
Byggene har som regel et langt høyere el-behov enn beregnet; til utstyr, ventilasjon og kjøling. 
 
Basert på denne erfaringen, antar Grønn Byggallianse at økt isolasjon og tetthet på bygningskropp vil 
ha mindre energisparingseffekt enn beregnet. De foreslåtte energireglene fra DiBK vil ikke påvirke 
pkt. 1-4 over, som påvirker energiposter som har et langt høyere energibruk en oppvarming.  
 
Den største energisparingseffekten av forslaget vil trolig være tiltak for å kunne dimensjonere et 
lavere kjølebehov. Kravet til maks kjøling på 10 kWh/m2 år vil vanskeliggjøre store glassarealer.  Men 
dersom det legges inn internlaster og effekt til belysing som angitt i NS 3031, kan effekten bli et 

                                                           
4 Energibruk i kontorbygg - trender og drivere, utgiver NVE, forfatter THEMA Consulting Group, februar 2013 
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kunstig lavt kjølebehov i beregningen og enten overtemperaturer ved reell drift eller avvik mellom 
reell og beregnet energibruk til kjøling.  
 
 
 
De store avvikene mellom reell og faktisk energi innebærer av oppvarmings- og kjølesystemer må 
bygges med kapasitet til å dekke en noe høyere belastning enn det som ligger i de teoretiske 
beregningene.  
 
Det bygges i dag oppvarmings- og kjølesystemer basert på feil forutsetninger der man i ettertid ser at 
løsningene gir høyere energi- og effektbruk enn beregnet. Dette kan også føre til at andre og mer 
energieffektive oppvarmings- og kjøleløsninger hadde vært lønnsomme dersom energibehov til 
oppvarming og kjøling hadde vært beregnet riktig.  I dag finnes det eksempler på at brukere ikke 
oppnår ønsket komfortoppvarming eller tilstrekkelig kjøling siden systemer er underdimensjonert.  
 
9. Behov for forskning 
Ulike aktører og interesseorganisasjoner argumenterer for at deres løsninger gir best energi- og 
klimagevinst i nye bygninger. NOVAP mener det er uheldig at det er så stor usikkerhet rundt hva som 
er faktisk energibehov i ulike typer av bygg. Før nye energikrav innføres burde det vært forsket mer 
på årsakene til avvikene mellom teoretisk og faktisk energibruk. Dette har svært stor betydning for 
både privatøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved de foreslåtte tiltakene. Vi mener 
derfor det er uforsvarlig av DiBK å foreslå å fjerne begrensing på bruk av direktevirkende elektrisitet 
til oppvarmingsformål.  
 
10. Effekt og smart nett 
Det finnes i dag forskningsprogram og ulike initiativer i Norge og verden for øvrig som ser på 
smarthus, smarte byer, smart nett osv. Flere ser på samspill mellom fornybar kraftproduksjon, 
elektrisitetsforbruk og termiske systemer, og hvordan bruk av fjernvarme, nærvarme og 
energifleksible løsninger i bygg kan avlaste nett i perioder med høy belastning i nettet. Overskudd på 
kraft kan samtidig dumpes i termiske systemer ved behov. Det selges i dag «smart grid ready» 
varmepumper som kan koble ut strøm to timer av gangen, tre ganger i døgnet. Slike løsninger kan 
være aktuelle ved utrulling av AMS og kan gi nettselskaper økt fleksibilitet når de skal vurdere dyr 
oppgradering av nett mot bedre bruk av eksisterende nett. Varmepumper med vannbårne 
distribusjons systemer har en naturlig buffer i form av distribusjonssløyfer og varmtvannstanker som 
kan utnyttes smart i kombinasjon med smarte målere. Hvis krav til energifleksible løsninger bortfaller 
vil panelovner ikke kunne tilby samme fleksibilitet. 
 

NOVAPs kommentarer til utvalgte punkter i høringsutkastet: 
  
2.2.1 Kravsinnretning – netto energibehov videreføres som beregningspunkt  
DiBK skriver «Det fremgår av forslag til §14-2 første ledd at netto energibehov som beregningspunkt 
videreføres. Dette vil sikre gode bygg og forutsigbar energieffektivisering. Det ivaretar også hensynet 
til et enkelt og effektivt regelverk på en god måte.» 
 
NOVAP mener DiBK ved forslag til nye energikrav burde basert seg på levert energi i kombinasjon 
med minimumskrav til bygningskropp. Levert energi angir hvor mye energi som må tilføres bygget og 
stimulerer til optimale bygningstekniske og tekniske løsninger for å bruke minst mulig energi. Levert 
energi vil premiere løsninger i bygg eller sammenslutning av bygg, men ikke fjernvarme og 
bioenergiløsninger (om samme metodikk brukes som for energimerking av bygg).  
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Ved å bruke en form for vektet energi vil man også kunne ta hensyn til fjernvarme og bioenergi. Vi 
mener det er opp til myndighetene å finne en modell som tar hensyn til disse 
beregningsutfordringene. Bioenergi og de fleste fjernvarmesystemer tilbyr i dag kun oppvarming. 
Ved å bruke levert energi vil utbyggere få en økt utformingsfleksibilitet med en dynamikk der ulike 
kombinasjoner av teknologier og løsninger kan velges for ulike bygg. Teknologiske forbedringer og 
kostnadsreduksjoner ved ulike løsninger vil føre til at valg av løsninger kan variere. Dette vil stimulere 
til sunn konkurranse. Ved å videreføre minimumskrav til bygningskropp vil myndighetene unngå 
tekniske bytter som kan føre til lastutfordringer på de kaldeste dagene. I argumentasjonen for 
nettomodellen fremheves det at tiltak på bygningskropp er langlivede og robuste. I forslag til nye 
energikrav hentes imidlertid en stor del av energibesparelsen fra tekniske anlegg og endringer av 
parameterverdier.  
 
NOVAP vil påpeke at distribusjonssystemer for varme og kjøling, og varmeopptakssystemer ofte har 
tilnærmet like lang levetid som bygget. Et motargument for å bruke levert energi er at man kan ende 
opp med teknisk bytte ved varmepumper som noen vil gi større effektbelastning på kalde dager. 
Væske/vann varmepumper har imidlertid god virkning året rundt uavhengig av utetemperatur. Flere 
luft/vann modeller kan levere god varmeeffekt og effektfaktor ned til 15 minusgrader og vil være 
tilfredsstillende i områder med mildt klima (se vedlegg 1-4 for beskrivelse av ulike varmepumper, pris 
og effektdekning).  
  
Mulige fordeler: levert energi gir utbygger større valgfrihet i forhold til kostnadseffektive løsninger og 
økt utformingsfleksibilitet. Utbygger kan velge løsninger som gir økt produktivitet og bokvalitet som 
mer dagslys og økt ventilasjon/kjøling så lenge energirammen tilfredsstilles.  
 
Mulige ulemper: levert energi vil stimulere til bruk av varmepumper i enkeltbygg selv der det finnes 
gode lokale løsninger for fjernvarme og kjøling. Ved vektet levert energi må man finne en riktig 
vektingsfaktor. Uheldig teknisk bytte kan potensielt velges om det ikke settes minimumskrav til 
bygningskropp.  

 
2.2.2 Kravsinnretning – rammekrav blir hovedinnretning, tiltaksmetoden fjernes   
NOVAP mener det er feil å fjerne tiltaksmodellen. Vårt inntrykk er at denne beregningsmetoden er 
mye brukt av entreprenører som arbeider med småhus, mindre boligblokker og enkle næringsbygg. 
Vi kan ikke se at energikvalitetene ved disse byggene blir vesentlig bedre. Kostnaden ved 
prosjektering blir trolig høyere hvis disse skal bygge etter rammekravmodellen. For utbyggere av 
næringseiendom og større boligprosjekter vil det ikke ha noen stor betydning da de allerede i dag 
bygger etter rammekravsmodellen.  
 
2.2.3 Kravsnivå – energitiltak som er lagt til grunn for skjerpet energiramme 
Det er gjort mindre innstramning av krav til selve bygningskroppen (vinduer, tetthet og kuldebroer). 
Mesteparten av besparelsen forslaget henviser til (26 og 38 prosent for hhv. boliger og kontorbygg), 
er hentet fra tekniske installasjoner.  Det gjelder først og fremst ventilasjonsanlegget (mindre 
luftmengde, lavere SFP-faktor og økt varmegjenvinningsgrad), men også belysning og internlaster. 
Det er uklart hvilken utformingsfleksibilitet man egentlig vil få og hvor mange tiltak på bygningskropp 
som i realiteten må gjennomføres. De fleste bygg avviker stort fra beregningsgrunnlaget 
«Sintefkassa», som er en «skoeske» med små vinduer. Det kan også stilles spørsmål ved om kravene 
til dagslys og et godt innemiljø er godt nok ivaretatt. 
 
NOVAP er usikker på om energibesparelsene på 26 og 38 prosent vil la seg realisere ut i fra de 
teoretiske beregningene. Flere av tiltakene det vises til ligger i grenseland av hva som er teknisk 
mulig å oppnå (eks. lekkasjetall og kuldebroverdier), og vi frykter at nye energikrav vil medføre enda 
større avvik mellom beregnet og faktisk energibruk i bygninger. I tillegg tror vi at det vil bli en økning i 
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forbruk av elektrisitet pga. fjerning av begrensninger i bruk av direktevirkende elektrisitet (40/60 % 
under/over 500 BRA). 
  
 
 
2.2.5 Tiltak på tekniske installasjoner som er lagt til grunn for ny energiramme 
Behovsstyring av ventilasjon i næringsbygg 
Behovsstyring av ventilasjon er fornuftig i en energisammenheng, men det er svært viktig å ha 
tilstrekkelig luftmengder gjennom ventilasjonsanlegget når man lager byggene tettere samtidig som 
man senker kravet til luftutskiftning. Samtidig er det viktig at regelverket håndterer arealeffektive 
bygg med høy persontetthet.  
 
Skjerpet krav til spesifikk vifteeffekt (specific fan power; SFP) 
Skjerpede krav til SFP kan føre til høyere kostnader i enkelte anlegg. Spesielt gjelder dette for de 
anleggene der dagens SFP-krav har vært en utfordring å klare. Det er enklere å forbedre SFP-verdien 
til selve ventilasjonsaggregatene enn kanalnettet. 
 
Økt varmegjenvinning av ventilasjonsluft 
Økt varmegjenvinning av ventilasjonsluft kan være en utfordring i bygninger hvor man ønsker å 
unngå blanding av avkast og til-luft og derfor ikke kan bruke en roterende varmegjenvinner. Det er 
viktig at regelverket utformes med hensyn på teknologinøytralitet slik at man også kan oppfylle 
kravene med en avtrekksvarmepumpe. 
 
Maksimumskrav til kjøling i yrkesbygg 
NOVAP stiller seg uforstående til hvorfor det er satt effektbegrensninger i forhold til kjøling av 
næringsbygg når forslag til nye energikrav ikke angir effektbegrensninger for andre energiposter. 
 
2.2.7 Nye tilleggskrav – tilrettelegging for energieffektiv drift i større bygg  
Krav om beregning av energibudsjett med reelle verdier 
NOVAP støtter forslaget og mener det bør være obligatorisk med beregning av reelle energiverdier 
for alle typer bygg. DiBK bør utrede om det kan utvikles gode veiledere for beregninger av småhus. 
Det er viktig at det lages god veiledning og standardiserte metoder for å beregne reell energibruk. 
DiBK må utrede om det er mulig å lage gode veiledere for småhus. NOVAP mener reell energibruk må 
være basert på levert energi som beregningspunkt siden dette beregningspunktet er nærmere reelt 
energibruk enn ved bruk av netto energibehov. 
  
2.3.2 Konkretisering av krav til isolering av varme- og distribusjonssystemer  
Det er fornuftig å sette krav til isolasjon av rør og kanaler. Kravene bør også innebefatte kjøling.  
Svakheten med NS-EN 12828 er at den kun gjelder for varmeanlegg. Energiøkonomisk 
isolasjonstykkelse for kjøleanlegg og ventilasjonskjøling er ikke ivaretatt. DS 452 omhandler både 
varmeanlegg, kjøling og ventilasjon og ikke minst utførelse. 
 
2.4 Energiforsyning  
Departementet vil høre to alternativer til § 14-4 første ledd:  

1) Alternativ A: Det er ikke tillatt å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel. 
Alternativ B: Det er ikke tillatt å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel, med unntak av 
gasskjel til spisslast.  

2) Bygninger med oppvarmet BRA over 1 000 m2 skal ha energifleksible varmesystemer. Dette 
gjelder ikke for småhus.  

3) Småhus skal oppføres med skorstein. 
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2.4.1 Skjerpet regulering av fossil energi  
Flere utbyggere av varmepumpeløsninger har valgt å bruke gass som spisslast og reservelast. Det 
oppfattes imidlertid som teknisk enklere å bruke el-kjel til disse formålene. Samtidig kreves strenge 
sikkerhetstiltak for bruk av gasstanker.  
 
Grunnen til at gass har vært utbredt er hensynet til underliggende lokalnett som kan være sårbart, 
samtidig som at anleggsbidrag og effekttariffering stimulerer til bruk av gass i stedet for elektrisitet.  
 
I følge Miljødirektoratet er det følgende utslipp fra olje og gass i norske bygg: næringsbygg 900.000 
tonn CO2, spisslast 100.000 tonn CO2, boliger 500.000 tonn CO2. 
 
NOVAP mener at NVE bør komme med en klar anbefaling om gass til spisslast bør forbys eller om 
dette bør tillates noen år til. Om gass skal forbys bør NVE endre tariffer som stimuler til bruk av gode 
varmepumpeløsninger med el-kjeler som spisslast og reservelast. Selv om mange bygg skulle 
installere nok kapasitet slik at el-kjeler kan levere ved et mulig havari av varmepumpen så vil et slikt 
utfall bare vare noen uker. Det er lite sannsynlig at mange bygg vil falle ut samtidig noe som bør gi 
det lokale nettet nok kapasitet til å takle bruk av el-kjeler ved midlertidige utfall hos enkelte bygg.     
 
Miljødirektoratet har foreløpig sendt et forslag til ny forskrift til Klima- og miljødepartementet om å 
forby fyring med fossil olje til grunnlast. Samtidig har Stortinget bedt regjeringen å vurdere å utvide 
forbudet til spisslast, som etter det NOVAP forstår utredes av Miljødirektoratet nå. 
 
Hvis NVE anbefaler videre bruk av brenselsfyrt spisslast foreslår NOVAP følgende formulering i §14-4 
Krav til energiforsyning:  
Brenselbaserte varmeinstallasjoner skal være tilpasset og klargjort for fornybare energikilder. 
 
NOVAP vil presisere at det er Miljødirektoratet og ikke TEK som har anledning til å regulere selve 
bruken av olje- og gasskjeler. 
 
2.4.2 Fjerning av regulering av direktevirkende elektrisitet  
2.4.3 Fleksible varmesystemer for bygg over 1 000 m2   
2.4.5 Bygg under 1 000 m2 som ikke er småhus   
2.4.6 Fjerning av dagens unntaksbestemmelser  
 
NOVAP gir en samlet vurdering av 2.4.2 – 2.4.6. Kort oppsummert er NOVAP overbevist om at bruk 
av direktevirkende elektrisitet i bygg under og over 1000 m2 vil bli mye høyere enn det som antas. 
Det er mange typer bygg under 1000 m2 med høyt samlet oppvarmings- og tappevannsbehov som 
må ha energifleksible systemer: seks- og åttemannsboliger, mindre boligblokker som bygges utenfor 
de store byene, barnehager osv. DiBK hevder at fritak for energifleksible løsninger gir økt 
utformingsfrihet. Konsekvensen er at bl.a. varmepumper som i dag er en av de mest attraktive 
løsningene vil bli valgt bort av utbygger. Krav til energifleksibilitet sier ingen ting om krav til hvor stor 
andel av det termiske energibehovet i bygget det vannbårne anlegget skal dekke. Det finnes i dag en 
rekke gode distribusjonsløsninger for vannbåren oppvarming og kjøling. Med et videre fungerende 
marked for energifleksible løsninger vil det videreutvikles billigere, bedre og enklere løsninger. 
NOVAP har understreket en rekke uttalelser i oppsummeringene til DiBK som vi mener er helt feil: 
  
Oppsummert om konsekvenser av å oppheve regulering av direktevirkende elektrisitet 
Det antas at endringen vil føre til noe høyere andel elektrisk oppvarming enn med videreføring av 
dagens krav. Effekten vil antagelig være størst i småhus, samt noe økt bruk av el-kjel i større bygg. 
Endringen fra dagens praksis vil samlet sett antagelig ikke være veldig stor gitt at det settes andre 
krav som sikrer fleksible energiløsninger, dvs. krav om skorstein i småhus og krav om fleksible 
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oppvarmingsløsninger i bygg over 1 000 m2 BRA. Utformingsfleksibiliteten for enkeltbygg øker. 
Kravene blir tydeligere og enklere enn i dag. 
 
 
 
Oppsummert om konsekvenser av krav om fleksible varmesystemer for bygg over 1 000 m2 
I de fleste bygg vil kravet antagelig bety installasjon av vannbåren varme, tilknyttet fjernvarme eller 
andre løsninger. Større bygg installerer i dag også i stor grad vannbåren varme. Statlige bygg over      
1 000 m2 har hatt krav om fleksible varmesystem i lengre tid. Det antas derfor at i bygg over 1 000 m2 
er vannbårne systemer generelt utbredt, og kravet vil derfor ikke medføre store endringer 
sammenliknet med dagens krav. Det kan bli noe økt andel el-kjel pga. oppheving av regulering av 
direktevirkende elektrisitet.   
 
Oppsummert om konsekvenser for bygg under 1 000 m2 som ikke er småhus 
De aller fleste bygg vil være omfattet av enten 1 000 m2-grensen eller falle i kategorien småhus. 
Kravet om å ikke installere fossil energi vil gjelde alle bygg uavhengig av størrelse og bygningstype. 
Det vil imidlertid være noen mindre bygg, primært boligblokker, på under 1000 m2 som ikke vil få 
krav til energiforsyning ut over kravet om å ikke installere fossil energi, anslagsvis dreier det seg om 
200 – 300 boligblokker per år. Disse får økt utformingsfrihet med nye krav. For disse byggene vil 
antagelig fjernvarme og/eller direktevirkende elektrisitet være den mest aktuelle 
energiforsyningsløsningen. 
 
Oppsummert om konsekvenser av å fjerne unntaksbestemmelsene i §14-7 
Forsyningskravet forenkles betydelig for boligbygninger og utformingsfleksibiliteten økes. 
Samlet sett er det derfor antagelig ikke store konsekvenser ved å fjerne dagens 
unntaksbestemmelser.  
 
Oppsummert om effekter av nye energiforsyningskrav  
Det antas at endringen ikke vil medføre at man velger andre oppvarmingsløsninger enn under dagens 
krav i TEK10 i særlig omfang. Unntaket er fjerningen av krav om begrenset bruk av direktevirkende 
elektrisitet, som kan føre til økt bruk av el-kjel i bygg over 1 000 m2 samt panelovn i bygg under 1 000 
m2. Kravet om fleksible oppvarmingsløsninger for større bygg, i kombinasjon med tilknytningsplikten, 
innebærer at større bygg vil bruke fjernvarme i områder der det er tilgjengelig og konkurransedyktig. 
Endringene i forsyningskravet påvirker derfor neppe i seg selv omfanget av fjernvarme. Endringen vil 
i tillegg gi et vesentlig enklere regelverk for utbyggere og prosjekterende, som slipper dagens 
beregningsmodell og får økt forutsigbarhet for hvilke krav som gjelder i deres bygg.   
 
NOVAP foreslår to modeller om netto energibehov videreføres som beregningspunkt 
 
§ 14-4 Krav til energiforsyning 
 
Model 1 
 

1) Bygninger med oppvarmet BRA over 500 m2 skal ha energifleksible varmesystemer som 
dekker minst 50 % av byggets varmebehov (med ny beregning for varmepumper). 

2) Småhus under (500 m2) skal oppfylle minst ett av følgende tre krav: 
a. dekke minst 30 % av det totale oppvarmingsbehovet (inkl. varmtvann) gjennom ikke-

direktevirkende el (med ny beregning for varmepumper) 
b. oppføres med skorstein og ildsted  
c. bygges i henhold til passivhusstandarden for boligbygninger (NS 3700) 

3) Bruk av frikjøling bør kunne premieres med 10 kWt/m2 * 
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(*denne verdien må DiBK fastsette) 
 

 
 
 
Model 2 
 

Energifleksible løsninger og frikjøling premieres i energiberegningene: 
1) Bruk av 20 % energifleksible løsninger premieres med 5 kWt/m2 * 
2) Bruk av 50% energifleksible løsninger premieres med 10 - 15 kWt/m2 *  
3) Bruk av frikjøling bør kunne premieres med 10 kWt/m2 * 

 
DiBK bør sette minimumskrav for bygningskropp for å unngå for stort teknisk bytte.  
(*denne verdien må DiBK fastsette). 
 
Model 1: Videreføre krav til andel energifleksibilitet ved bruk av netto energibehov 
NOVAP ønsker at krav til energifleksibilitet videreføres for alle type bygg. Siden elektrisitet i Norge er 
fornybar bør DiBK finne en annen egnet betegnelse som beskriver krav til energifleksibilitet uten bruk 
av direktevirkende elektrisitet. Siden fossil energi uansett skal ut som grunnlast trenger man ikke ta 
hensyn til dette i navnet. 
 
I TEK 10 har det vært et krav for større bygg på minst 60 prosent energifleksible løsninger der maks 
40 prosent kan være direktevirkende el. For mindre boliger har det vært et krav til minst 40 prosent 
energifleksible løsninger der maks 60 prosent kan være direktevirkende el.  
 
NOVAP oppfatter ikke fjerning fra 60/40 kravet som en reell forenkling og ser ingen grunn til å fjerne 
kravet siden tilsvarende beregninger uansett må gjøres gjennom lovpålagt energimerking av bygg: 
http://www.energimerking.no/Global/energimerking/Karakterskala/V3_Beregning_oppvarmingskara
kteren_detaljert%20versjon.pdf 
 
I stedet for å fjerne et krav som vil føre til at store deler av markedet for energifleksible løsninger 
forsvinner, bør det helles utvikles bedre veiledere og beregningsmetodikk for hvordan man 
tilfredsstiller 60/40 kravet.  

 
NOVAP mener at det kun er omgivelsesvarmen (den energien varmepumpen opptar fra luft eller 
borehull – som er 100 prosent fornybar og lokalprodusert) til varmepumpen som skal regnes med, 
noe som vil stimulere til bruk av gode varmepumper med høy årsvarmefaktor og høy effektdekning. I 
TEK 10 har både omgivelsesvarmen til varmepumpen og bruk av el til drift av varmepumpen vært 
omfattet av fornybarandelen. Dette har ikke gitt incentiv til å velge energieffektive varmepumper. 
Ved å sette krav til andel omgivelsesvarme vil det stimuleres til gode varmepumpesystemer. EUs 
Ecodesign og energimerking av alle varmepumper fra 26. september 2015 vil sikre kunder 
informasjon om kvalitet på varmepumpene.  
 
En videreføring av en slik regel vil sikre et videre marked for vannbårne oppvarming og 
kjøleløsninger. Dette vil stimulere til videre innovasjon og kompetansebygging, og vi forventer at 
oppvarmings- og kjøleløsninger vil bli billigere og bedre i årene framover hvis man sikrer et 
fungerende marked med økt konkurranse. Behov for tappevann, oppvarming og kjøling varierer fra 
ulike typer bygg. Denne regelen vil stimulere til innovasjon og gi utbyggere fleksibilitet til å finne en 
egnet fordeling mellom energifleksible løsninger og bruk av direktevirkende elektrisitet i bygg.  
 
 

http://www.energimerking.no/Global/energimerking/Karakterskala/V3_Beregning_oppvarmingskarakteren_detaljert%20versjon.pdf
http://www.energimerking.no/Global/energimerking/Karakterskala/V3_Beregning_oppvarmingskarakteren_detaljert%20versjon.pdf
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Unntak for 50/30 krav til energifleksibilitet 
NOVAP anbefaler at DiBK oppdaterer dagens krav i TEK10 § 14-7 andre ledd:  
 
”Bygning over 500 m2 oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 50 % av netto 
varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet.” TEK10 § 14-7 
tredje ledd burde lyde:   
 
”Bygning inntil 500 m2 oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 30 % av netto 
varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet.”» 
 
I boligblokker, seks- og åttemannsboliger vil tappevannsbehovet være så stort at bruk av 
varmepumper ofte vil være en lønnsom investering. NOVAP er overbevist om at det framover vil 
tilbys bedre og mer tilpassede varmedistribusjonssystemer. Med et videre krav til energifleksibilitet 
vil det utvikles ulike varianter av gulvvarme, bruk av radiatorer, konvektorer og ventilasjonssystemer 
som samspiller med direkte virkende elektrisitet. 
 
I næringsbygg kan kjøling være en betydelig energipost. Her vil flere varmepumpeløsninger tilby 
energieffektiv oppvarming og kjøling i kombinasjon. 
 
For småhus anbefaler NOVAP en videreføring av unntaket fra regelen for boliger under 12.000 kWt. 
Allerede i dag finnes det varmepumpeløsninger for boliger med lavt energibruk og flere 
varmepumper tilpasset lavt energibruk vil komme på markedet de neste årene. 
  
Behovet for oppvarming og tappevann i småhus vil variere stort fra små rekkehus og eneboliger på 
120 m2 til større eneboliger på over 200 m2 til to-, fire, seks- og åttemannsboliger. I større boliger vil 
det samlede energi- og tappevannsbehovet være så stort at væske/vann og luft/vann varmepumper 
kan være en god investering. I de aller minste boligene kan tappevannspumper, tappevannspumper 
som også tilbyr varme, mindre luft/vann varmepumper og avtrekksvarmepumper mot balansert 
ventilasjon være gode løsninger. 
 
NOVAP mener derfor at alle bygg over 500 m2 bør ha krav til minst 50 prosent energifleksible 
løsninger for oppvarming og tappevann. Alle småhus med energibruk over 12.000 kWt bør ha krav til 
minst 30 prosent energifleksible løsninger for oppvarming og tappevann.      
 
Mulige fordeler: Med en god veileder for beregning av andel energifleksibilitet vil det fremdeles 
sikres at ulike energifleksible løsninger for utvikle seg videre i områder utenfor fjernvarmekonsesjon.  
 
Mulige ulemper: Krav til energifleksibilitet vil være en kostnad som vil legges på toppen av andre 
krav. Utbygger får ikke den fleksibiliteten som ved bruk av levert/vektet levert. 
 
Model 2: Premiering av energifleksible løsninger i energiberegningene 
NOVAP foreslår at energifleksible løsninger premieres ved at bruk av 20 prosent energifleksible 
løsninger premieres med +/- 5 kWt/m2 (denne verdien må DiBK fastsette) og 50 prosent 
energifleksible løsninger gir 10 - 15 kWt/m2 (denne verdien må DiBK fastsette). DiBK bør sette 
minimumskrav for bygningskropp for å unngå for stort teknisk bytte. Utbygger kan selv med denne 
modellen velge om kun tappevann eller tappevann og varme kan dekkes med energifleksible 
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løsninger. Ved å få godskrevet noen kW/t kan disse investeringene settes opp mot andre løsninger og 
vil gi utbygger større utformingsfleksibilitet. 
 
 
 
NOVAP mener samtidig at det bør stimuleres til frikjøling og at kun energien til sirkulasjonspumper 
bør beregnes. Utbygger bør kunne trekke fra 10 kWt/m2 ved bruk av frikjøling fra sjøvann og 
energibrønner uavhengig om frikjøling leveres av løsning tilhørende bygget eller fra nærvarme- eller 
fjernvarmeselskap. 
 
Model 2 er for øvrig i tråd med forslag i 2.5.4 Unntak for å gi rom for økt fleksibilitet  
 
Her foreslås ny § 14-5. tredje ledd at for bygninger under 150 m2 oppvarmet BRA kan rammekravet 
for energieffektivitet i § 14-2 første ledd økes med inntil 10 kWh pr m2 pr år forutsatt at det kan 
dokumenteres enten at totalt netto energibehov over byggets livsløp ikke øker, eller det produseres 
minst 3 000 kWh fornybar elektrisitet på eiendommen. 
 
Bruk av fornybare energifleksible løsninger og frikjøling vil gi lavere bruk av elektrisitet og vil avlaste 
nettet under forutsetning at DiBK setter et minimumskrav for bygningskropp slik at teknisk bytte ikke 
blir for stort. Bruk av bioenergi og væske/vann varmepumper vil uansett gi lavere lastbelastning 
uavhengig av utetemperatur. Luft/luft og luft/vann varmepumper vil gi tilfredsstillende effekt i 
områder med mildt klima som ikke går under 15 minusgrader.   
 
NOVAP mener derfor at bruk av energifleksible løsninger som gir reelle energibesparelser og/eller 
frigjør direktevirkende el i bygg må kunne premieres med at man får tilskrevet definerte kWt/m2 ut i 
fra andel energifleksibilitet som leveres. 
 
2.4.3 Fleksible varmesystemer for bygg over 1 000 m2 
Krav til plass i teknisk rom i større bygg  
Hvis DiBK ikke viderefører begrensninger i bruk av direktevirkende elektrisitet må det i tillegg til el-
kjel være plass til biokjel/varmepumpe i teknisk rom for å oppnå reell fleksibilitet. Dvs. at det må 
stilles krav til at teknisk rom skal ha tilstrekkelig plass til at det i ettertid kan installeres annen 
varmeløsning enn el-kjel. Det er utarbeidet et Prenøk-blad på plassbehov i teknisk rom (Geir Eggen, 
2015) 
 
2.4.4 Krav om skorstein i småhus  
NOVAP mener det kun bør være krav til skorstein og ildsted i de områder av landet der NVE mener 
elektrisitetsforsyningen er spesielt sårbar. Flere byer og tettsteder sliter med lokal luftforurensing 
noe som burde tilsi at man burde begrense bruk av fyring som gir partikkelutslipp. Nye 
energieffektive bygg skal kunne holde på varmen noen timer. Ved bruk av energifleksible løsninger 
med akkumuleringstank vil bygg kunne holde på varmen enda lenger. I dagens moderne samfunn kan 
strømbrudd gi svært alvorlige konsekvenser. NOVAP forventer derfor at det vil investeres tilstrekkelig 
i strømnettet til at risikoen for strømbrudd er svært liten i det meste av landet. 
 
3.1 Effekter på energibruk i bygg  
NOVAP er usikker på om besparelsen på 26 og 38 prosent i bygg og akkumulert besparelser på 1 – 1,2 
TWh i 2020 vil oppfylles ref. tidligere kommentarer. NOVAP forventer at bruk av direktevirkende 
elektrisitet blir høyere enn DiBK og Multiconsult har beregnet ref. tidligere kommentarer. Vi 
forventer også at effektbelastning i enkelte bygg vil øke ved bruk av panelovner og el-kjeler i forhold 
til TEK 10 med energifleksible systemer.   
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3.2 Effekter på energisystemet  
NOVAP forventer at fordelingen av oppvarmingssystemer vil være annerledes enn det Multiconsult 
antar ref. punkt 5 under «Overordnede betraktninger fra NOVAP» tidligere i dokumentet. 
Energifleksible løsninger basert på sol, bioenergi, fjernvarme og varmepumper kan etter innføring av 
AMS avlaste nettet og utsette dyre investeringer i nett i mye større grad enn med direktevirkende 
elektrisitet. 
 
3.4 Effekter på kompetanse i byggenæringen 
Se punkt 6 under «Overordnede betraktninger fra NOVAP» tidligere i dokumentet. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Rolf Iver Mytting Hagemoen   Bård Baardsen 
Daglig leder     Faglig leder 
 
 
river@novap.no 
baard@novap.no 
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Vedlegg 1 
 
Ulike typer varmepumper og pris på disse: 
 
Pris på varmepumpe til privatbolig inkl. installasjon: 
Luft/luft varmepumpe (1 innedel):  15 000 - 30 000 kr 
Væske/vann varmepumpe:   90 000 - 200 000 kr 
Luft/vann varmepumpe:   60 000 - 150 000 kr 
Avtrekk/ventilasjonsvarmepumpe:  30 000 - 50 000 kr 
Tappevannsvarmepumpe:  20 000 - 45 000 kr 
  
 
Beskrivelse av ulike varmepumper 
 
Luft/luft varmepumper kan monteres i eneboliger, tomannsboliger, leiligheter og rekkehus. Denne 
typen varmepumpe er mest effektiv i boliger med en åpen romløsning. Nyere varmepumpemodeller 
kan hente ut varme fra luften ute med en god effektfaktor ned til – 15 °C, og med begrenset 
effektfaktor ned til ca. -25 °C, dette varierer fra modell til modell. Innedelen sprer varmen i boligen 
ved hjelp av en vifte. På de kaldeste dagene i løpet av vinteren må det bruke tilleggsvarme. Luft/luft 
varmepumpene har en antatt levetid på rundt 10 - 12 år. 
 
Luft/vann varmepumper henter energien fra luften ute og avgir varme via vannbåren gulvvarme, 
radiatorer eller konvektorer. Disse varmepumpene gir 2 til 3 ganger så mye varme som den 
strømmen som tilføres. Luft/vann varmepumpene har en levetid på rundt 15 år. 
  
Væske/vann varmepumper henter energi fra en kilde som har en mye jevnere temperatur enn 
luftbaserte varmepumper. Derfor har denne typen den klart beste teknologien for energisparing og 
den gir 3 til 4 ganger så mye varme som den strømmen som tilføres. Væske/vann varmepumpene har 
en levetid på ca. 20 år. Det finnes 4 ulike typer vann/vann varmepumper:  

 Bergvarmepumpe som henter energi fra et borehull i bakken. 

 Jordvarmepumpe som henter energi fra nedgravde slanger i jorda. 

 Sjøvarmepumpe som henter energi fra slanger som senkes ned i sjøen. 

 Grunnvarmepumpe som henter energi fra grunnvannet. 
 
Ventilasjonsvarmepumper og avtrekksvarmepumper kan brukes for oppvarming av tilluft, tappevann 
og eventuelt romoppvarming. Det finnes i hovedsak to ulike varmepumpesystemer som bruker 
ventilasjonsluft som varmekilde. I boliger med balansert ventilasjon har man separate kanalsystemer 
for tilførsel av friskluft og fjerning av forurenset inneluft. Den beste løsningen vil være at luften først 
gjenvinnes i en varmeveksler og deretter utnyttes i en varmepumpe. For boliger vil det bli for 
kostbart å investere i begge deler slik at man må velge en av delene. En varmepumpe vil kreve 
høyere investeringer, men vil gi høyere energisparing gjennom året. 
 
Tappevannsvarmepumper er en varmtvannsbereder med innebygget varmepumpe. Denne kan 
levere kun tappevann eller tappevann og i tillegg varme til gulvvarme og/eller konvektor. 
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Vedlegg 2 
 
Forventet utbredelse av varmepumper hvis det tilrettelegges for det 
 
Ulike varmepumpetyper vil være aktuelle for forskjellige typer bygg avhengig av fordeling 
tappevann/oppvarming og total energimengde. 
 
Små boliger med lav energibruk:  

 Tappevannsvarmepumper som gir kun tappevann 

 Tappevannsvarmepumper som også kan levere gulvvarme og eller varme med konvektorer 

 Små luft/vann varmepumper som gir tappevann og kan levere gulvvarme og eller varme med 
konvektorer 

 Avtrekksvarmepumper mot balansert ventilasjon (kan tilby ventilasjon, tappevann og varme i 
en enhet) 

 
Større eneboliger, mindre to/firemannsboliger: 

 Luft/vann varmepumper 

 Væske/vann varmepumper 
 
Store eneboliger, større to/fire/seks/åttemannsboliger 

 Luft/vann varmepumper 

 Væske/vann varmepumper 
 
Boligblokker 

 Kombinasjon mellom ulike løsninger 
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Vedlegg 3 
 
Besparelser ved bruk av væske/vann varmepumpe 
Enova har laget beregninger som viser sannsynlige besparelser med en luft/vannvarmepumpe. 
 
Med dimensjonering som dekker 80–90 % av energibehovet til varme og varmtvann, trengs en 
varmekilde i tillegg på de kaldeste dagene. Det vanligste er å dekke dette ved bruk av elektrisitet 
integrert i varmtvannstanken. Siden det er få svært kalde dager blir driftskostnaden til dette liten.  
 

Totalt energibehov 
kWh 

Andel til  
varme og 

varmtvann (75%) 
kWh 

Besparelse* 
kWh/år 

Besparelse** 
kr./år 

20 000 15 000 8 900 8 900 

25 000 18 750 11 100 11 100 

30 000 22 500 13 300 13 300 

35 000 26 250 15 500 15 500 

40 000 30 000 17 800 17 800 

45 000 33 750 20 000 20 000 

50 000 37 500 22 200 22 200 

* I dette eksemplet dekker varmepumpen 75 % av årsbehovet for varme og varmt vann. Det benyttes 
en gjennomsnittlig årsvarmefaktor for pumpen på 3.3. ** Ved strømpris på 1 kr/kWh 
 
 
Besparelser ved bruk av luft/vann varmepumpe 
 

Totalt energibehov 
kWh 

Andel til  
varme og 

varmtvann (75%) 
kWh 

Besparelse* 
kWh/år 

Besparelse** 
kr./år 

15 000 11 250 5 300 5 300 

20 000 15 000 7 000 7 000 

25 000 18 750 8 800 8 800 

30 000 22 500 10 600 10 600 

35 000 26 250 12 300 12 300 

40 000 30 000 14 100 14 100 

45 000 33 750 15 900 15 900 

* I dette eksemplet dekker varmepumpen 75 % av det totale oppvarmingsbehovet. Det benyttes en 
gjennomsnittlig årsvarmefaktor for pumpen på 2.7. 
** Ved strømpris på 1 kr/kWh. 
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Besparelser ved bruk av luft/vann varmepumpe 
 

Totalt energibehov 
kWh 

Andel til oppvarming (55 
%) kWh 

Besparelse* 
kWh/år 

Besparelse** 
kr./år 

10 000  5 500  1 900  1 900 

15 000  8 250  2 900  2 900 

20 000  11 000  3 900  3 900 

25 000  13 750  4 800  4 800 

30 000  16 500  5 800  5 800 

35 000  19 250  6 700  6 700 

40 000  22 000  7 700  7 700 

I dette eksemplet dekker luftvarmepumpen 60 % av det totale oppvarmingsbehovet (forutsetter 
åpen planløsning). Det benyttes en gjennomsnittlig årsvarmefaktor for pumpen på 2,4. Lavere 
varmefaktor gir dårligere resultat. Høyere varmefaktor gir bedre resultat. 
** Ved strømpris på 1 kr/kWh. 
 
Moderne luft/luft og luft/vann varmepumper benytter trinnløs regulering av kompressoren som 
reduserer slitasjen og bedrer virkningsgraden. På de kaldeste dagene er det behov for tilleggsvarme. 
 
Modeller som har tidsstyring med temperaturkontroll gir lavere strømforbruk enn de som bare har 
termostat. Jo mer strømprisene øker, jo større er besparelsen. På de kaldeste dagene er det behov 
for tilleggsvarme. 
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Vedlegg 4 
 
 
Beregninger av Miba AS viser at luft/luft varmepumper vil gi tilfredsstillende effektdekning i flere 
områder i Norge 
 

 
 
Rapporten er basert på følgende data:         
Valgt by er Stavanger, og at alle har VP        
       
Det er installert Kirigamine Hara 6,3 i rekkehus og to mannsbolig og Kirigamine Hara 6,6 i enebolig (se 
link). Det fortsettes at planløsning i disse byggene er utformet slik at varmepumpen leverer 100% 
kapasitet ved DUT          
     
https://www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftluftvarmepumpar-2013-
2009/?tab=2&productGroupId=130&productTypeVersionID=334&productTestId=1277&extended=true  
http://statistikk.stavanger.kommune.no/bolig_02s.html      
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beregning av elektrisk toppforbruk for boliger med 

installert luft til luft varmepumpe.

Enebolig 

Rekke/ 

tomannsbolig

Kapasitet varmepumpe i kW ved -15 grader 4,3 3,2 kW

COP ved -15 2,2 2,3 COP

Forbruk varmepumpe 1,95 1,39 kW

Husets behov (Watt per m2 x husets areal) 8,3 5,8 kW

Varme dekket av direkte EL. 4,0 2,6 kW

Forminsket forbruk fra nett 2,35 1,81 kW

Antall boliger  Stavanger 21 885                 22 298                 Stk

Total besparelse på nettet 51 330                 40 330                 KW

Besparelse nett i % 28 % 31 %

Gjennomsnitt Hustype 1 Hustype 2 og 3

147 165 115

50 50 50 Watt pr m2

m2 oppvarmet areal
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Tabell nr. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell nr. 2 
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Vedlegg 5 
 
Ny løsning for luft/vann varmepumpe beregnet på energieffektive småhus 
Systemskisse for luft/vann varmepumpeanlegg inklusive forvarmet tappevannsbereder som dekker 
energikravene i TEK 10: 
 

 
 
Følgende er inkludert i oppgitte priser: 
 
1.  Komplett luft/vann varmepumpeanlegg med utedel og innedel klargjort for inntil 8 

varmekurser og inneholder alt som trengs ifm et vannbåren varmeanlegg, også en backup 
varmekolbe 

2.  Varmtvannsbereder hvor tappevannet blir varmet av varmepumpen (må trekkes ut om en 
sammenligner med konvensjonelle anlegg uten VP) 

3.  Gulvvarme inntil X m2 (varierer med husstørrelse, se i hvert enkelt tilfelle beskrevet 
nedenfor) 

4.  Viftekonvektor som varmer areal som ikke har gulvvarme 
5.  Komplett montert og igangkjørt 
6.  Anlegget inklusive bereder i trenger kun std enfas kurser på 16A og innebærer dermed ikke 

store merkostnader til elektriker 
 
Pris for en leilighet/lite rekkehus på 40 - 90m2 med ovenstående oppsett og gulvvarme i baderom 
ferdig lagt (inntil 10m2) samt 1 viftekonvektor for romoppvarming: Fra kr. 55.000 + mva 
 
Pris for en enebolig/rekkehus på 140m2 med ovenstående oppsett og gulvvarme i inntil 60m2 samt 1 
viftekonvektor for romoppvarming: Fra kr. 85.000 + mva 
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Pris for en enebolig på 220 m2 med ovenstående oppsett og gulvvarme i inntil 100m2 samt 2 
viftekonvektorer for romoppvarming: Fra kr. 105.000 + mva 
 
 
 

Vedlegg 5 
 
Atomkraftverk i Sverige 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navn Effekt MW Byggeår Alder

Ringhals 1 kokvattenreaktor 860 1976 39

Ringhals 2 tryckvattenreaktor 870 1975 40

Ringhals 3 tryckvattenreaktor 1000 1981 34

Ringhals 4 tryckvattenreaktor 1000 1983 32

Oskarshamn 1 kokvattenreaktor 500 1972 43

Oskarshamn 2 kokvattenreaktor 630 1975 40

Oskarshamn 3 kokvattenreaktor 1450 1985 30

Forsmark 1 kokvattenreaktor 1018 1980 35

Forsmark 2 kokvattenreaktor 1028 1981 34

Forsmark 3 kokvattenreaktor 1230 1985 30

Sum 9586 357

Gjennomsnitt alder 35,7



 

27 
 

 
 
 
 
 

Vedlegg 6 
 
Netto og reell energibesparelse med nye forslag til nye energikrav 
 
Norconsult AS har på oppdrag for Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) beregnet levert energi for 
noen eksempelbygg med forslaget som er lagt frem fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) til nye 
byggeregler (TEK15). Forslaget fra DiBK åpner for bruk av el-kjel som eneste varmekilde i bygg over 
1000 m² og kun bruk av panelovner i småhus (§14-7 ledd 2 og 3 i dagens TEK10 videreføres ikke). 
 
Det er benyttet modellbyggene som DiBK har lagt til grunn tilpasset nye forskrifter. Norconsult har 
ikke fått tilgang på de aktuelle filene, men en tidligere versjon som er tilpasset nye byggeregler. 
Derfor vil tallene avvike noe fra høringsnotatet til DiBK. 
 

Netto energibehov, kWh/m2/år 

 TEK 10 Forslag nye energikrav Prosentvis endring 

Småhus 131 97 -26 

Boligblokk 112 83 -26 

Kontorbygg 130 80 -38 

Kilde. Høringsdokumentet til DiBK 

 

Reelt energibehov, kWh/m2/år 

 TEK 10* Forslag nye energikrav** Prosentvis endring 

Småhus 107,6 102 -5,2 

Boligblokk 75 86,3 +15,1 

Kontorbygg 89,6 76,3 -18,2 

Kilde. Norconsult 

 
*Forutsetninger TEK 10 i beregninger av reelt energibruk 

 Varmepumpe med årsvarmefaktor på 2,5 (småhus) 3 (boligblokk og kontor) dekker tappevann og 
romoppvarmning 

 Kjølebehov i kontorbygg dekkes med frikjøling 

 Oslo klima 
 
**Forutsetninger forslag nye energikrav i beregninger av reelt energibruk 

 El-kjel dekker varmebehov og tappevannsbehov i boligblokk og kontorbygg 

 Panelovner dekker varmebehov i småhus 

 Kjølebehov i kontorbygg dekkes med tørrkjøler 

 Oslo klima 
 
Beregningene er gjennomført av Norconsult ved Vidar Havellen i henhold til NS 3031. 
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Vurdering av TEK15 mht levert energi 

1 BAKGRUNN 

Norconsult AS har på oppdrag for Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) beregnet levert energi for noen 

eksempelbygg med forslaget som er lagt frem fra Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) til nye byggeregler 

(TEK15). Forslaget fra DIBK åpner for bruk av elkjel som eneste varmekilde i bygg over 1000 m² og kun bruk 

av panelovner i småhus (§14-7 ledd 2 og 3 i dagens TEK10 videreføres ikke). Levert energi (med eller uten 

primærenergifaktor) er tidligere lansert som et ønsket beregningspunkt for energirammer fra mange aktører i 

bransjen, og det ville også samsvare mer med dagens energimerkeordning.  

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier: 

 

Figur 1 Forslag til energirammer /DIBK/ 

Merk at DIBK opererer med lavere energirammer i tabellen for TEK10 enn hva forskriftene sier. Årsaken er 

at de i beregningene har benyttet samme normerte verdier som ligger i passivhusstandardene. 

I figur 2 er det vist utviklingen av levert energi de siste årene for de tre samme byggkategoriene. Det gjøres 

oppmerksom på tre forhold som kan ha betydning: 

 Datagrunnlaget for kontorbygg kan være for lite til å være helt representativt (kun ca 30-40 objekter 

pr år) 

 For småhus er det mange ulike arealstørrelser, og rammekravet er variabelt i forhold til 

boligstørrelsen 

 For leiligheter gjelder energimerkingen pr boenhet, mens rammekravet gjelder hele det omsøkte 

bygget. Energiforbruk i fellesarealer etc inngår derfor ikke i energimerket, ei heller disse arealene. 

Det er grunn til å anta at nybygg energimerket i 2010 i hovedsak er bygget etter TEK97, mens nybygg i 2014 

er bygget etter TEK07/TEK10. 

Trenden er ganske tydelig, og forbruket viser en fallende trend som sannsynligvis kan tilskrives mer 

energieffektive bygg og/eller energiforsyning. 

Til: NOVAP 

Fra: Norconsult AS v/Vidar Havellen 

Dato/Rev:  2015-05-06 
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Figur 2 Levert energi nybygg registrert i EMS /NVE/ 

2 METODE 

Beregningsverktøyet som er benyttet er Simien versjon 5.500. 

Det er benyttet modellbyggene som DIBK har lagt til grunn tilpasset nye forskrifter. Norconsult har ikke fått 

tilgang på de aktuelle filene, men en tidligere versjon som er tilpasset nye byggeregler. Derfor vil tallene 

avvike noe fra høringsnotatet til DIBK. 

Oslo er benyttet som klimasted for analysene. 

Modellbyggene har følgende nøkkeltall/egenskaper: 

 Byggene er regnet som 1 sone, ingen kjeller. 

 De er utformet som "skoesker" med mange små vinduer fordelt på alle fasadene. 

 Kontorbygget: 3600 m² oppvarmet BRA/3 etasjer 

 Leilighetsbygget: 900 m² oppvarmet BRA/3 etasjer (egentlig et småhus etter ny TEK15) 

 Småhus: 160 m
2 
oppvarmet BRA/2 etasjer 

Modellene er tilpasset slik at TEK10-kravet med passivhus normerte verdier stemmer med oppgitt tall fra 

DIBK. Deretter er det beregnet levert energi med følgende forutsetninger: 

 TEK10-krav med væske/vann-varmepumpe og elkjel spisslast (luft/luft-varmepumpe småhus) 

 TEK15-krav med kun elkjel 

 TEK15-krav med væske/vann-varmepumpe og elkjel spisslast (luft/luft-varmepumpe småhus) 
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For kontorbygget er det forutsatt at kjøling dekkes med frikjøling med en effektfaktor på 10 (kun 

pumpearbeid). Det er for kontorbygg gjort beregninger med COP 3 og 4 for både TEK 10 og TEK 15 

alternativet med varmepumpe.  

Følgende forutsetninger er benyttet i beregningene av energiforsyning i kontorbygg og boligblokk: 

 Varmepumpe/elkjel 55°C Kun elkjel 70°C 

 Varmepumpe Elkjel  

Dekningsgrad oppvarming 95% 5% 100% 

Dekningsgrad tappevann 60% 40% 100% 

Kjøling dekningsgrad Frikjøling 100% - Mekanisk kjøling 

100% 

Kjølefaktor 10 - 2,2 

Produksjonsvirkingsgrad 

Forutsatt bergvarmepumpe max 45°C 

turtemp. ut av VP/70°C for elkjel 

COP=4,0 COP=3,0 - - 

Systemvirkningsgrad 

romoppvarming 

3,53 2,64 0,84 0,84 

Systemvirkningsgrad varmtvann 2,40 2,40 0,98 0,98 

Systemvirkningsgrad varmebatterier 3,72 2,79 0,90 0,90 

Tabell 1 Benyttede systemvirkingsgrader etter NS3031:2012 (med unntak av varmepumpe COP=4) 

Følgende forutsetninger er benyttet i beregningene av energiforsyning i småhus: 

 Luft/vann-varmepumpe/ 

panelovner 

Luft/luft-

varmepumpe/panelovner 

Kun 

panelovner/elvarme 

 Luft/vann-

varmepumpe 

Elkolbe Luft/luft-

varmepumpe 

Panelovner/ 

elkolbe 

 

Dekningsgrad oppvarming 60% 40% 60% 40% 100% 

Dekningsgrad tappevann 60% 40% 0% 100% 100% 

Produksjonsvirkingsgrad 2,5 1,0 2,5 1,0 1,0 

Systemvirkningsgrad 

romoppvarming 

2,18 0,84 2,28 0,89 0,89 

Systemvirkningsgrad 

varmtvann 

2,10 0,96 - 0,96 0,96 

Systemvirkningsgrad 

varmebatterier 

2,33 0,89 - 0,93 0,93 

Tabell 2 Benyttede systemvirkingsgrader etter NS3031:2012 
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3 RESULTATER 

3.1 Kontorbygg 

Kontor           

Alternativ Netto energi Levert energi 

  Totalt 
Spes. oppv. 
behov 

VP COP 3 VP COP 4 Elkjel 

K1 TEK 10  130,5 45 89,6 86   

K2 TEK 10 bygningsmessige 
tiltak 

107,5 22,4 79,7 78,1   

K3 TEK 10 bygningsmessige- 
og tekniske tiltak 

86,5 17 65,7 64,6   

K4 TEK 15  80,1 23,5 55,5 53,8 76,3 

Tabell 3 Spesifikk energibruk kWh/m² oppvarmet areal. 1) Inkludert tappevann 

Beregningene viser at med de normerte tallene DIBK legger til grunn, vil levert energi for et TEK15-bygg 

med elkjel (K4)  kun være 15% lavere enn hva et tilsvarende TEK10-bygg med varmepumpe og frikjøling fra 

f.eks. energibrønner har, med varmepumpe med COP 3 (K1). For varmepumpe med COP 4 blir tallet kun 

11%. DIBK opererer med 38 % energireduksjon i sine forutsetninger, hvilket kan være riktig på netto energi. 

Men når det gjelder levert energi vil mesteparten av denne energibesparelsen gå tapt. Hvis TEK15-bygget 

installeres med varmepumpe og frikjøling, vil energibesparelsen bli på 38 % sammenlignet med et 

TEK10-bygg med varmepumpe COP=3 og frikjøling og 29 % i forhold til et TEK15-bygg med elkjel. 

Årsaken til at oppvarmingsbehovet øker for K4 TEK 15 i forhold til K3 er at det er benyttet lavere internlast 

for belysning (iht. forslaget fra DIBK). Det spesifikke oppvarmingsbehovet er satt sammen av energibruken 

som går til romoppvarming, varmebatterier til ventilasjon og varmtvann (tappevann).  

Det er grunn til å anta at besparelsen vil bli mindre i et reelt bygg med lengre driftstider, større 

ventilasjonsluftmengder, og høyere innetemperatur om vinteren enn hva forskriftene benytter som normerte 

verdier. 

3.2 Boligblokk 

Boligblokk           

Alternativ Netto energi Levert energi 

  Totalt 
Spes. oppv. 
behov 

VP COP 3 VP COP 4 Elkjel 

B1 TEK 10  109,5 71,5 75 71,2   

B2 TEK 10 bygningsmessige 
tiltak 

95,2 57,1 68,9 66,5   

B3 TEK 10 bygningsmessige- 
og tekniske tiltak 

87,5 53,1 63,7 61,6   

B4 TEK 15  82,5 48,1 61,6 59,9 86,3 

Tabell 4 Spesifikk energibruk kWh/m² oppvarmet areal. 1) Inkludert tappevann 

For boligblokk blir TEK15 levert energi med elkjel (B4) 21 % større enn et TEK10-bygg med varmepumpe 

COP=4 (B1). Dette skyldes at blant annet at tappevannsandelen er stor i forhold til det resterende 

energiforbruket. Det viser også hvor viktig det er å bruke energieffektive teknologier for oppvarming av varmt 

tappevann. Forslaget til nye forskrifter vil kunne medføre en betydelig økning av levert energi sammenlignet 

med dagens byggestandard for boligblokker. 
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3.3 Småhus 

Småhus           

Alternativ Netto energi Levert energi 

  Totalt 
Spes. oppv. 
behov 

L/L VP L/V VP Panelovner 

S1 TEK 10  130,5 94,3 115,4 107,6 

  

S2 TEK 10 bygningsmessige 
tiltak 

105,6 69,4 97,6 89,1 

S3 TEK 10 bygningsmessige- og 
tekniske tiltak 

99,5 66,2 91,3 82,6 

S4 TEK 15  96,7 63,4 89,2 80,5 102 

Tabell 3 Spesifikk energibruk kWh/m² oppvarmet areal. 1) Inkludert tappevann 

Et TEK10-bygg med varmepumpe vil kreve kun 5 % mer levert energi sammenlignet med et TEK15-bygg 

med panelovner. 

Sandvika, 2015-05-18 

 

Utarbeidet: 

 

Fagkontroll: Godkjent: 

Helene Moen Vidar Havellen Vidar Havellen  

 

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. 

Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i 

større utstrekning enn formålet tilsier.  
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SENTRALE INPUTDATA TIL BEREGNINGENE 

Kontorbygg 

Driftstider iht NS3031 
 

 K1 K2 K3 K4 

Belysning W/m² 8 8 8 4 

Utstyr W/m² 6 6 6 6 

Personlast W/m² 4 4 4 4 

Luftmengde m³/hm² 10 10 8 8 

Varmegj.v. virkningsgrad 80% 80% 85% 85% 

Lufttetthet n50 1,5 0,6 0,6 0,6 

SFP kW/m³/s 2,5 2,5 1,5 1,5 

U-verdi vindu W/m²K 1,5 1,0 1,0 1,0 

U-verdi mot grunnen W/m²K 0,09 0,09 0,09 0,09 

U-verdi mot tak W/m²K 0,13 0,10 0,10 0,10 

U-verdi mot yttervegg W/m²K 0,18 0,18 0,18 0,18 

Norm. kuldebroverdi W/m²K 0,06 0,03 0,03 0,03 

Totalt varmetapstall W/m²K 0,84 0,65 0,54 0,54 

Varmtvann kWh/m²år 5 5 5 5 
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Boligblokk 

Driftstider iht NS3031 
 

 B1 B2 B3 B4 

Belysning W/m² 1,95 1,95 1,95 1,95 

Utstyr W/m² 3,0 3,0 3,0 3,0 

Personlast W/m² 1,5 1,5 1,5 1,5 

Luftmengde m³/hm² 1,5 1,5 1,5 1,5 

Varmegj.v. virkningsgrad 70% 70% 80% 80% 

Lufttetthet n50 1,5 0,6 0,6 0,6 

SFP kW/m³/s 2,5 2,5 1,5 1,5 

U-verdi vindu W/m²K 1,2 0,8 0,8 0,8 

U-verdi mot grunnen W/m²K 0,11 0,11 0,11 0,11 

U-verdi mot tak W/m²K 0,13 0,10 0,10 0,10 

U-verdi mot yttervegg W/m²K 0,18 0,18 0,18 0,18 

Norm. kuldebroverdi W/m²K 0,06 0,06 0,06 0,03 

Totalt varmetapstall W/m²K 0,70 0,56 0,51 0,48 

Varmtvann kWh/m²år 29,8 29,8 29,8 29,8 
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Småhus 

Driftstider iht NS3031 
 

 S1 S2 S3 S4 

Belysning W/m² 1,95 1,95 1,95 1,95 

Utstyr W/m² 3,0 3,0 3,0 3,0 

Personlast W/m² 1,5 1,5 1,5 1,5 

Luftmengde m³/hm² 1,2 1,2 1,2 1,2 

Varmegj.v. virkningsgrad 70% 70% 80% 80% 

Lufttetthet n50 2,5 0,6 0,6 0,6 

SFP kW/m³/s 2,5 2,5 1,5 1,5 

U-verdi vindu W/m²K 1,2 0,8 0,8 0,8 

U-verdi mot grunnen W/m²K 0,15 0,15 0,15 0,15 

U-verdi mot tak W/m²K 0,13 0,10 0,10 0,10 

U-verdi mot yttervegg W/m²K 0,18 0,18 0,18 0,18 

Norm. kuldebroverdi W/m²K 0,03 0,03 0,03 0,03 

Totalt varmetapstall W/m²K 0,87 0,66 0,62 0,62 

Varmtvann kWh/m²år 29,8 29,8 29,8 29,8 

 

 


