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HØRING NYE ENERGIKRAV TIL BYGG, SAK 15/1311

Vi viser til høringsforslag vedrørende nye energikrav til bygg, og har følgende
tilbakemelding på høringsnotat.

2.2.4 Tiltak på bygningskroppen som er lagt til grunn for ny
energiramme:
Rammekravet er ment å gi en fleksibilitet for omfordeling, men for en del
bygninger vil det være vanskelig å nå de skjerpede energikravene:

Mer isolert golv
U-verdi 0,10 W/m2K som er foreslått lagt til grunn for golv er gjerne oppnåelig
for  golv  på  grunn  eller  mot  det  fri,  men  for  golv  mot  p-kjeller,  boder  eller
lignende vil dette kreve isolasjonstykkelser i størrelsesorden 300 mm
garasjehimling som er mye. Beregningsreglene (NS-EN ISO 6946 og NS 3031)
impliserer mye lavere temperatur i kjeller enn det som er reelt, noe som
allerede i dag resulterer i varmetap gjennom golv mot kjellere som er mye
lavere enn beregningene skulle tilsi. Beregningsreglene bør endres for å ta
bedre hensyn til reelle forhold, eller gis en tolkning f.eks. via veiledning før
isolasjonstykkelse i golv forutsettes økt fra dagens nivå.

Mer energieffektive vinduer
Et  skjerpet  krav  for  U-verdi  til  0,8  W/m2K  vil  erfaringsmessig  fungere  for
vinduer i fasade, men det må avklares om også om dører, takvinduer/glasstak,
porter o.l., som man i dagens TEK inkluderer i samme post under energitiltak,
skal inkluderes i denne posten. For disse produktene kan det være vanskelig å
finne tilgjengelige produkter slik at man tilfredsstiller en gjennomsnittlig U-
verdi på 0,8 W/m2K for enkelte bygningskategorier.

Lavere kuldebroverdi
Normalisert kuldebroverdi på 0,03 W/m2K som er foreslått lagt til grunn er
strammere enn hva som kan oppnås for en del bygninger, og bør revurderes,
evt. differensieres. Erfaring med beregning av normalisert kuldebroverdi i
lavblokker (3-4 etasjer) med 150 mm kuldebrobrytere og med underliggende
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parkeringskjeller tilsier at 0,05 er så vidt oppnåelig med tradisjonelt utført bindingsverk. Det er to
hovedårsaker: Beregningsreglene (NS-EN ISO 10211) opererer med en metode som impliserer mye
lavere temperatur i kjelleren enn det som er reelt, noe som medfører kraftig overestimert varmetap
gjennom betongkonstruksjoner som går ned i kjeller. Videre har boligblokker balkonger, hvor
innfestingene gir et tilleggsvarmetap som man ikke har i andre bygningstyper.
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