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Emne: 15/1311 – høring nye energikrav bygg 
 
Vi viser til høringsnotat av 16. februar 2015 Nye energikrav i bygg – Forslag til endringer i tekniske krav 
til byggverk av 26. mars 2010 nr 489. 
 
Saint Gobain Byggevarer as, Weber er den ledende bedriften innen murverk og murverksrelaterte 
produkter i Norge, og eies av det franske konsernet Saint-Gobain. I Norge er vi ca 250 ansatte og over 
1000 forhandlere rundt om i landet. Våre produksjonsanlegg i Norge sysselsetter mer enn 130 
mennesker. Blant våre produkter nevnes Leca blokker, piper, vegg- og dekkelementer og løs Leca (kuler). 
I tillegg har vi et utstrakt sortiment av sparkel og avrettingsmasser, mørtler, spesialbetonger og 
våtromsprodukter. 
 
Vi har følgende tilbakemeldinger på foreliggende høringsnotat: 
 
1. Sammendrag: 

Saint Gobain Byggevarer as, Weber  
a) er negative til å fjerne tiltaksmodellen som mulighet for å dokumentere kravsnivået til 

energieffektivitet. 

b) forutsetter at energirammene i rammekravsmodellen baseres på korrekte og realistiske 

underlagstall, og som ikke bare gjenspeiler og kan oppnås med en byggemetode med isolerte 

trekonstruksjoner, ofte med altfor «optimistisk» vurdert treandel. Foreslått nivå for normalisert 

kuldebroverdi (≤ 0,03 W/m2K) er etter vår oppfatning for lavt og for lite nyansert. For småhus vil i 

praksis dette nivået være vanskelig å oppnå uansett byggemetode.   

      Vi går mot et «våtere og villere» klima. Det er derfor viktig at ikke kuldebroproblematikken gir 

føringer som begrenser eller utelukker bruk at solide fuktsikre konstruksjoner i mur- eller betong. 

Vi ber derfor om at kuldebroverdiene som blir lagt til grunn for rammekravene vurderes på nytt. 

c) støtter forslaget om at småhus skal oppføres med skorstein. Dette sikrer beredskapshensyn og gir 

med et moderne ildsted en miljøvennlig, robust og fleksibel energikilde uavhengig av strøm. 

d) støtter presiseringen i § 14-3 om at rør, utstyr og kanaler tilknyttet byggets varmesystem skal 

isoleres. Her bør i tillegg medtas isolering av bereder og distribusjonssystem for forbruksvann. 

e) mener generelt at energikravene til byggets klimaskjerm (isolasjonsevne og lufttetthet) nå er på et 

nivå der det i en kost/nytte betraktning begynner å bli lite besparelse å hente på ytterligere 

skjerping. I årene fremover må fokus i større grad rettes på bruken av byggene, og ikke minst 

rehabilitering av eksisterende bygg. Der er det fortsatt mye å hente. 

 
2. Litt utdyping av punktene over: 

 

a) Tiltaksmodellen 
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Vi er i utgangspunktet enig i at regelverket bør forenkles, men å fjerne den godt kjente og velfungerende 
tiltaksmodellene som mulighet for å dokumentere kravsnivået til energieffektivitet er etter vår 
oppfatning ikke fornuftig. 
Tiltaksmodellene brukes i dag av svært mange aktører i bransjen, spesielt i småhusbygging, og gir et 
klart og ukompliserte kravsnivå med hovedfokus på de passive robuste løsningene. Tiltaksmodellen gir 
mindre rom for «kreative» energiberegninger, noe som etter vår oppfatning sikrer et godt og varig 
resultat.  
Tiltaksmodellen krever lite spesialkompetanse, og det finnes for småhusbygging en rekke gode 
oppslagsverk der man enkelt finner løsninger som tilfredsstiller kravsnivået. Man unngår fordyrende og 
med ukyndig bruk lite troverdige energirammeberegninger som dokumentasjon. Ute i «det virkelige liv» 
er det betydelig enklere å kontrollere at tiltakskrav er oppfylt enn alle forutsetningene som inngår i 
energirammeberegningen. 
Som produsent/leverandør av byggevarer gir tiltaksmodellen en tydelig føring for ytelsesnivået de ulike 
delkomponentene til byggverket må oppfylle, samt en god rettesnor for å utvikle nye innovative 
løsninger med bedre egenskaper.  
 
b) Rammekravsmodellen og normaliserte kuldebroverdier 

I rammekravsmodellen må det forutsettes at energirammene for de ulike bygningskategorier baseres på 
korrekte og realistiske underlagstall.  
I høringsutkastet foreslås at kravet til normalisert kuldebroverdi skjerpes til 0,03 W/m2K for alle typer 
bygg. Dette er etter vår oppfatning for strengt, spesielt for småhus, og vil i praksis være svært vanskelig 
å oppnå for andre byggemetoder enn isolerte trekonstruksjoner med i mange sammenhenger alt for 
«optimistisk» vurdert treandel.  
Bygg i tunge byggematerialer (mur- og betong) gir normalt noe tykkere vegg- og dekke- eller 
takkonstruksjon.  Metodikken vi benytter til kuldebroberegninger vil da bl.annet gi teoretiske 
«geometriske» påslag som gir høyere verdier for mur-/betong- enn for trekonstruksjoner, selv om de i 
utgangspunktet har samme U-verdi.   
Vi vil ikke diskutere den teoretiske riktigheten i dette, men vi har en oppfatning av at 
kuldebroproblematikken overfokuseres i Norge sammenlignet med andre land. Det er et «tankekors» at 
passivhus ellers i Europa i hovedsak bygges med godt isolerte mur- eller betongkonstruksjoner, uten at 
kuldebroer synes å vektlegges i samme grad som i Norge eller gir noen store begrensninger her.  
Vi går i årene fremover mot et «våtere og villere» klima. Det er derfor viktig at ikke 
kuldebroproblematikken med et overfokus på teoretisk hundredelsnivå gir føringer som begrenser eller 
utelukker solide, ukompliserte og fuktsikre konstruksjoner i mur- eller betong.  Vi ber derfor om at 
kuldebroverdiene som blir lagt til grunn for rammekravene blir vurdert på nytt. 
 
c) Skorstein 

Frem til TEK 2007 var det en selvfølge at småhus av beredskapshensyn skulle oppføres med skorstein. Vi 
støtter at dette kravet nå foreslås gjeninnført i TEK 15. 
I tillegg til at beredskapshensyn ivaretas gir skorstein sammen med et moderne rentbrennende ildsted 
en miljøvennlig, robust og fleksibel energikilde uavhengig av strøm. 
I dag velger mange utbyggere bort skorstein og vedovn til fordel for luft-til-luft varmepumpe. Dette er 
for dem en billigere løsning, men har begrenset levetid, lav virkningsgrad under kalde perioder og ingen 
effekt dersom strømmen skulle falle bort. 
Skorstein med tilknyttet ildsted avlaster strømnettet på kalde dager, og gir den enkelte husstand både 
fleksibilitet, komfort og mulighet for å spare strøm. 



Undersøkelser viser at beboere i hus ønsker ildsted. Ettermontering av skorstein er ofte en kostbar 
affære og utfordrende i forhold til bæreevne, fuktproblematikk og oppfyllelse av tetthetskrav. Det er 
både enklere, sikrere og rimeligere å få dette utført i sin helhet fra fundament til over tak når huset 
bygges. 
 
d) Isolering av rør og kanaler 

De varmetekniske kravene til byggets klimaskjerm har vært et hovedfokus frem til nå. 
Vi støtter derfor presiseringen i § 14-3 om at rør, utstyr og kanaler tilknyttet byggets varmesystem skal 
isoleres. Her bør i tillegg medtas isolering av bereder og distribusjonssystem for forbruksvann, ettersom 
dette kan gi et betydelig varmetap som så langt har vært lite påaktet. 
 
e) Generell kommentar til energikravene til byggets klimaskjerm 

Som angitt under pkt. d) har de varmetekniske kravene til byggets klimaskjerm vært et hovedfokus frem 
til nå. Vi mener generelt at energikravene til byggets klimaskjerm (isolasjonsevne og lufttetthet) nå er på 
et nivå der det i en kost/nytte betraktning begynner å bli lite besparelse å hente på ytterligere skjerping.  
Etter passivhusstandarden NS 3700, som bare er litt strengere enn det foreslåtte nivået i TEK 15, er 
tillatt energibehov for å dekke varmetap gjennom byggets klimaskjerm rundt halvparten av det som kan 
benyttes til oppvarming av varmtvann og i samme størrelsesorden som til belysning og til utstyr. Dvs. 
bare ca 20% av totalt energibehov.  
I årene fremover må derfor fokus i større grad rettes på bruken av byggene, og ikke minst rehabilitering 
av eksisterende bygg. Der er det fortsatt mye å hente 
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