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Høringsuttalelse – nye energikrav til bygg, byggteknisk forskrift 
 

Vi viser til Høringsnotat og Høringsbrev av 16.02.2015, der Undervisningsbygg Oslo KF er blitt bedt om å 
avgi en uttalelse om foreliggende forslag til endrede energikrav i byggteknisk forskrift. 

Undervisningsbygg forvalter i underkant av 1,5 mill. m2 skolebygg i Oslo og bygger og rehabiliterer 
skolebygg for rundt 2,5 milliarder kroner årlig. Foretaket skal ivareta kommunens mål om 
kostnadseffektivitet og samtidig oppfylle kommunens ambisiøse mål på energi og miljøområdet. 
Foretakets uttalelse baserer seg på et langsiktig eierperspektiv, der byggenes funksjon vurderes ut i fra 
at de skal tjene samfunnet i svært lang tid etter at de er bygget, og at det derfor er om å gjøre at de 
krever så lite ressurser som mulig over sitt livsløp. Ønsket om lavt energibehov gir god driftsøkonomi, 
samtidig som miljøet påføres minst mulig ulempe ved bygging og drift av skolene. 

 

Generelt 
Undervisningsbygg stiller seg positive til at energikravene skjerpes i forhold til nåværende forskrift. 
Dette bygger opp under ønsket om å redusere kostnadene til drift gjennom byggenes livsløp, samt å 
redusere miljøbelastningen fra driften av byggene. Slik sett vil skjerpelsen ivareta eiernes og brukernes 
interesser, samt samfunnets og våre etterkommeres interesser på en bedre måte en dagens energikrav 
gjør. Det er også vår oppfatning at forslaget til skjerping av energikravene bidrar til å redusere 
kostnadene for gode løsninger som i dag er å betrakte som tilleggskrav fra byggherren.  

Det er likevel noen bekymringer. Det kan synes som om fokuset er nokså ensidig rettet mot å redusere 
mengden energi som skal benyttes til drift av byggene, og at det legges mindre vekt på viktigheten av 
hvordan den nødvendige energien kan fremskaffes, og hvilke energibærere som bør velges.  

Det er likeledes en bekymring at det ikke er satt en endelig sluttstrek for bruk av fossil energi, men at 
det fremdeles vurderes et alternativt forslag om fortsatt å tillate bruk av fossil gass som spisslast. Videre 
fremstår det som noe retningsløst når det ikke settes klare grenser for bruk av direktevirkende elektrisk 
kraft.  

Jakten på enkelhet i forskriften er prisverdig, men det kan være uheldig dersom det fører til at valg av 
gode løsninger vanskeliggjøres eller de gjøres mindre konkurransedyktige. Egen lokal inngrepsfri 
energiproduksjon ved solceller, solfangere og energibrønner, og energiutveksling mellom eiendommer i 
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nærmiljøet med ulike behov, kan bidra til at et område eller et bygg genererer mindre klimagassutslipp 
og får mindre behov for energiforsyning utenfra.  

Det er også et spørsmål om den store mengden eldre bygninger er nok vektlagt. I disse byggene må det 
gjennomføres gjennomgripende tiltak i årene fremover om man skal kunne nå målet om en betydelig 
reduksjon av energibruken i bygg. Disse bygningene kan oppnå svært gode energiytelser, men det vil 
være behov for et bredt utvalg av virkemidler for å oppnå gode resultater ut fra byggenes individuelle 
forutsetninger. Tilnærmingen vil kunne skille seg vesentlig fra det som anses som optimalt ved 
nybygging, og det er et åpent spørsmål om de nye kravene makter å bygge opp under dette.  

 

§14-2 Energieffektivitet. 
Undervisningsbygg anser at fortsatt bruk av netto energibehov som beregningspunkt er gunstig fordi 
det legger til rette for bedre bygninger og sikrer robust og varig kvalitet. Det er også nok av gode 
grunner til at utbyggere, byggeiere og samfunnet i sin alminnelighet, og dermed også forskriften, burde 
være interessert i krav knyttet til levert energi og dermed begge disse beregningspunktene. 

Den bebudete skjerpingen i 2020 til nesten-0 betinger lokal energiproduksjon. Derfor fremstår det som 
uheldig at forskriften ikke på noen måte legger opp til å stimulere til en økning av slik lokal produksjon 
som kan bidra til å forberede markedet for det som skal komme om bare fem år. 

Basert på de erfaringene Undervisningsbygg har gjort med bygging av passivhus, anser vi at de 
skjerpede kravene som det legges opp til for bygningskropp og tekniske installasjoner ikke 
representerer noen stor utfordring. Kostnadene og vanskelighetene er ikke så store som man fryktet før 
man satte i gang med passivhusbygging, og leverandørmarkedet har maktet å tilpasse seg kravene på 
en god måte.  

Vi anser at balansen mellom tiltak på bygningskropp og tiltak på tekniske anlegg er god, og vil føre til at 
standard og kvalitet heves på en fornuftig måte. Vi vil påpeke at det kan være hensiktsmessig å 
ytterligere skjerpe kravene til isolering mot grunnen, siden dette er et punkt som er svært vanskelig og 
kostbart å forbedre senere i byggenes levetid, og ikke medfører særlig store tilleggskostnader. Noen år 
frem i tid vil det trolig ha skjedd store forbedringer når det gjelder isolasjonsmaterialer, som gjør det 
mulig å gjennomføre forbedringer i mer tilgjengelige deler av byggene som tak og vegger, når disse 
etter hvert skal gjennom oppgradering og rehabilitering. 

Kjølebehovet i byggene bør ivaretas på en mest mulig energieffektiv måte. Å stille strenge krav til 
maksimalt energibehov til kjøling er en viktig stimulans i så måte. Undervisningsbygg støtter dette og 
anser at skjerpelsen vil bidra til at det gjøres mer hensiktsmessige teknologivalg enn tilfellet er i dag.  

Beregning av reelt energiforbruk er nyttig, særlig hvis den kan gjøres tidlig nok i byggeprosjektene til å 
kunne brukes for å gjøre gode valg i prosjekteringen og dermed redusere det reelle og ikke bare det 
beregningsmessig standardiserte forbruket. Avviket mellom forutsetningene som standarden legger til 
grunn og de forutsetningene som ligger til grunn for reell bruk av byggene, representerer et problem 
for hele byggebransjen, som burde løses. Å stille krav om reelle beregninger kan bidra til å berede 
grunnen for en bedre tilnærming til dette ved neste revidering av kravene. 

 

§14.3 Minimumskrav  
Undervisningsbygg har ingen bemerkninger til minimumskravene ut over at vi mener at det kan være 
fornuftig med en ytterligere skjerpelse for U-verdi for gulv og vegg mot grunnen. 
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§14.4 Energiforsyning 
Undervisningsbygg har i 2013 faset ut all bruk av fossil energi også til spiss- og reservelast. Erfaringene 
tilsier at dette er et effektivt og godt tiltak hvis man har et seriøst forsett om å redusere utslippene av 
CO2 til atmosfæren. Det fins gode og rimelige alternativer for spisslast, slik at det ikke representerer noe 
kostnadsmessig problem for utbyggere å unngå bruk av fossil energi. At det enkelte steder finnes 
infrastruktur for fossil gass er ikke noe brukbart argument for å bruke fossil energi til oppvarming av 
bygninger.  

Undervisningsbygg bygger ikke småhus. Vi vil likevel påpeke at krav til energifleksible varmesystemer 
ikke nødvendigvis må dreie seg om et enten eller, verken i store eller små bygg. Det kan gjerne være 
aktuelt å bygge et sterkt forenklet, rimelig system som ivaretar behovet for grunnlast, mens 
spisslastbehovet kan dekkes av for eksempel elektriske varmepaneler. Ved å spesifisere at kun 
grunnlastbehovet for bygningen kreves dekket av det energifleksible systemet, vil man kunne senke 
kostnadene ytterligere, og samtidig beholde det aller meste av energifleksibiliteten. Det kan da tenkes 
at det er hensiktsmessig å redusere arealkravet til 500 m2. En viktig fordel med å bygge en bedre 
bygningskropp er jo at det blir mulig å klare seg med et sterkt forenklet og rimelig 
varmedistribusjonssystem. Da er det om å gjøre at den fordelen utnyttes godt, slik at den miljømessige 
og samfunnsøkonomiske gevinsten kan hentes ut. Det kan tenkes at kravet om fleksibelt varmesystem 
med fordel kunne knyttes opp mot oppvarmingsbehovet heller enn mot areal, slik at man kan unngå å 
bygge slike systemer i bygg som har svært lite oppvarmingsbehov. 

Når det gjelder direktevirkende elektrisk energi, anser vi at dette nærmest uansett hvordan 
kraftsituasjonen kan tenkes å utvikle seg, på lengre sikt vil være en verdifull ressurs for landet. Økning i 
produksjonen av vannkraft og vindkraft er kostbart og medfører naturinngrep som vi for øyeblikket ikke 
på en god måte kan omregne i penger. Det kan likevel ikke være noen tvil om at både utbygging av 
kraftanlegg og utbygging av overføringslinjer representerer en betydelig kostnad for samfunnet ut over 
de rene anleggs- og driftsrelaterte kostnadene. Med det i tankene vil vi hevde at inngrepsfri lokal 
energiproduksjon fra solceller, solfangere, bergvarme og varme fra nærliggende vannmasser fremstår 
som et godt alternativ, særlig tatt i betraktning at kostnaden pr. kWh er stadig synkende på slik 
produksjon. Å unnlate å stake ut en retning for energiforsyning til byggene utover et forbud mot fossil 
energi, og tillate full dekning fra direktevirkende elektrisk kraft fra nettet fremstår derfor som et skritt i 
feil retning. Landets tilgang til elektrisk kraft er en viktig ressurs, og i lys av de siste fremskritt på 
produksjon av flytende drivstoff for transportsektoren der elektrisk kraft er et viktig element, bør en 
allerede nå legge til rette for at et eventuelt kraftoverskudd i størst mulig grad kanaliseres til mer 
høyverdige formål enn oppvarming av bygg.  

Vi anbefaler derfor at det settes krav til lokal energiproduksjon på et visst nivå, dersom man velger å 
benytte direktevirkende elektrisk kraft til oppvarming ut over spisslastbehovet. Å sette et enkelt krav til 
lokal produksjon vil fjerne de vanskelighetene som bransjen har påpekt ved dagens ordning, men 
samtidig føre til at den gode teknologiske utviklingen og den heldige og sterkt ønskelige utviklingen i 
markedet kan videreføres. Dette er viktig også med tanke på neste trinn i utviklingen, nemlig skjerping 
av kravene til nesten 0-bygg. Prinsippet er jo dessuten allerede etablert i § 14-5.  Dersom bygningen kan 
hente energi fra fjernvarme eller nærvarmeanlegg kunne kravet om lokal produksjon anses som 
oppfylt. På den måten kan også slike løsninger bevare sin attraktivitet i årene som kommer. 

 

Med vennlig hilsen 

Undervisningsbygg  

       

 
Tore Fredriksen 
eiendomsdirektør 

Bjørn Antonsen 
seksjonsleder energi og miljø 



 

 
Side 4 av 4 

101315 - 2.0 

 
 

Dette dokument er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke underskrift 

 
 
 
 
 
 
 
 


	ikkjeoff
	sdo_amnavn
	sdo_paragrafid
	sdo_ampostadr
	sdo_amadr2
	sdo_ampostnr
	sdo_ampoststed
	sdm_land
	sdm_att
	sdo_amreferanse
	sas_arkivsakid
	sdo_dokid
	sbr_navn
	sdo_dokdato
	Start
	bmUnder1
	bmTittel1
	bmUnder2
	bmTittel2
	bText
	tblvedleggc
	tblkopitil_kat3

