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15/1311 - høring nye energikrav til bygg | Høringsuttalelse |  
Fornuftig skjerping på bygningskropp, et steg tilbake for 
energiforsyning 
 
De nye energikravene innebærer etter Skanskas vurdering en ambisiøs og fornuftig skjerping av 
kravene til netto energibehov, samt en velkommen forenkling av regelverket. Men, kravene har 
også store mangler hva gjelder energiforsyning og energiforsyningspolitikk. Generelt fremstår 
forslaget som lite ambisiøst sett i lys av både Regjeringens og EU’s målsetninger om klimavennlig 
bygg for framtiden og energiomstilling frem mot 2050. 
 
Skanska har følgende faglige kommentarer til det fremlagte forslaget:  
1. De foreslåtte passive tiltakene på bygningskropp og krav til energieffektiv ventilasjon 

(vifteeffekt og virkningsgrad gjenvinner) som ligger til grunn for rammekrav er fornuftige, og er 
etter vår vurdering de mest kostnadseffektive løsningene. 

2. Behovsstyrt ventilasjon og energieffektiv behovsstyrt belysning er effektive tiltak på yrkesbygg, 
og fornuftig å legge til grunn for nye rammekrav. 

3. Fjerning av tiltaksmodellen og bruk av kun energirammemodell gir klarere regler og mer rom for 
fleksibilitet til valg av de mest effektive tiltakene i hvert enkelt byggeprosjekt. 

4. Tidligere uoversiktlige krav til energiforsyning er forenklet. Det er nødvendig, men resultatet er 
dessverre uheldig. 

5. Det er fornuftig og forventet at en nå forbyr bruk fossile brensler til oppvarming. Kravet bør 
imidlertid også gjelde for gasskjel som spisslast. 

6. Rammekrav med målepunkt på netto energibehov er opprettholdt. Det var forståelig at dette ble 
valgt i 2007 og 2010 (TEK10). Men, med den utviklingen av energiforsyning som har foregått 
det siste tiåret blir dette suboptimalt og underbygger ikke teknologinøytralitet. Byggherrer som 
ønsker å investere i for eksempel bergvarmepumper eller solcellesystemer, som begge er robuste 
teknologier med stort besparelsespotensial, vil ikke få «godskrevet» denne teknologien i 
fremlagte forslag til energiregler. Vi ser ingen rasjonelle argumenter for at denne type teknologi 
ikke skal kunne likestilles med f.eks. energieffektiv ventilasjon eller styringssystemer for 
belysning. Det kan argumenteres for at dokumentasjon av netto energibehov er enklere enn 
dokumentasjon av f.eks. levert energi. Men, i og med at energimerkeforskriften setter krav til 
dokumentasjon av levert energi for alle nye bygg - er ikke dette et reelt argument for forenkling.  

7. Incentivet for lokal fornybare energiforsyning blir med dette kravet helt borte. I lys av forventet 
krav til nesten-nullenerginivå i 2020, der lokal energiforsyning må spille en helt avgjørende 
rolle, virker det kortsiktig og lite gjennomtenkt å stille rammekrav til netto energi..  
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8. Det å sette krav energifleksible varmesystemer i bygg over 1000 m² er problematisk. Det vil for 
det første kunne føre til at man for å unngå merkostnaden ved energifleksible varmesystemer får 
prosjekter med «suboptimale» bygg som hver for seg er under 1000 m². Dette kan være 
miljømessig uheldig med tanke på overordnet ressursutnyttelse i prosjekter.  

9. Krav til energifleksibilitet uten å sette kvantifiserbare krav til varmeanleggets utførelse - er 
uheldig. Et mulig scenario er at vi får store yrkesbygg eller leilighetsbygg med kun elektriske 
kjeler (oppvarming og varmtvann), og med mangelfullt designet, utført og driftet vannbårent 
anlegg. Beregninger for konkrete prosjekter (nybygg) med slike løsninger viser at ikke-
gjenvinnbare tap i varmesystemet kan være like store eller større enn selve varmebehovet (netto). 
I tillegg kan det uønskede varmetapet fra varmesystemet føre til at kjølebehovet øker (varme- og 
kjølesystem som kjører mot hverandre). Dette vil igjen medføre at reell energiytelse kan bli langt 
dårligere enn skissert i høringsforslaget, og at både årlig elektrisitetsbehov og maksimalt 
effektbehov vinter kan bli veldig høyt på denne type bygg, med tilhørende stor belastning på el-
nettet i kritiske perioder.    

10. Selv om det settes krav til energifleksible varmesystemer for bygg over 1000 m², så er fjerning 
av kravet til energiforsyning radikalt, sett i sammenheng med at rammekravet kun gjelder for 
netto energi. Det vil kunne føre til økt bruk av elektrisk oppvarming, både direkte elektrisitet i 
bygget (bygg under 1000 m²) og via vannbårne varmeanlegg (elkjeler/elkobler) for større bygg.  
Det vil igjen kunne føre til at elektrisitetsbruken i bygg etter TEK15 kan bli høyere enn etter 
TEK10. Dette representerer et stort steg i gal retning, og avviker betydelig fra politikken som ble 
lagt til grunn i TEK10 og som nå føres i EU. I lys av målsetninger om en total omstilling av 
energisystemet i Europa fram mot 2050 (EUs «Roadmap 2050»), så fremstår dette som spesielt. 
Dette særnorske forholdet til elektrisk kraft belyses av følgende sitat i starten av høringsnotatet: 
«Det nordiske kraftmarkedet er tett tilknyttet det europeiske kraftmarkedet gjennom 
overføringsforbindelser. Redusert etterspørsel etter kraft kan gi lavere investeringer i ny 
energiproduksjon og -infrastruktur på lang sikt. Å fjerne reguleringen av direktevirkende 
elektrisitet kan samtidig medføre økt etterspørsel etter kraft.» Dette er et radikalt standpunkt sett 
i lys av det forventede globale underskuddet av energi i tiårene framover og den vedtatte 
energiomleggingen i Europa. Denne omleggingen bør Norge være en del av. 

11. Slik vi vurderer høringsnotatet så ønsker en til slutt å opprettholde «normert klima» (fastsatt til 
Oslo), i motsetning til anbefalingen i Rambøll/Link-utredningen.  Dette er uheldig da 
energiberegningene i mange tilfeller ikke vil forholde seg til reelt energibruk på en god måte, og 
incentiver for å finne gode løsninger basert på lokalt klima forsvinner. Det er fornuftig å isolere 
noe bedre i Karasjok enn i Stavanger (jf klimadata tilgjengelige gjennom Byggforskserien). 

 
Ut fra dette foreslår Skanska at nye energikrav innrettes på følgende måte: 

A. Kravsnivået bør ligge på samme nivå som skissert i høringsnotatet.  
B. Kravet (hovedkravet) bør settes som rammekrav til levert energi for bygget. 

Dette gir et teknologinøytralt beregningspunkt, som både tar hensyn til 
bygningstekniske tiltak, installasjonstekniske tiltak, systemteknisk ytelse til 
varme- og kjølesystemet og effektiviteten til energiforsyningen. Det er også 
beregningspunktet som gir nærmeste koblingen til reell energiytelse og 
energikostnader for et bygg. Rammekrav med målepunkt på levert energi vil 
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også redusere konsekvensene av at man fjerner kravet til energiforsyning og 
bevare fokuset på effektive enerngikilder. 

C. Energiberegning bør gjøres med lokalt klima (reelt klima) og ikke med 
normalisert klima (Oslo-klima). Dette er en riktig vei å gå for at prosjektert 
energiytelse skal nærme seg reell (målt) energiytelse.  

D. Foreslåtte minstekrav til bygningsdeler for å sikre en god og robust 
bygningskropp bør beholdes. Minstekrav må ikke bli for rigide da dette kan 
hindre nye og innovative løsninger. 

E. Separat krav til energifleksibilitet bør fjernes. Dette forenkler kravsinnretningen 
og man unngår suboptimale løsninger.    

F. Om direktoratet ønsker at biobrensel og fjernvarmeløsninger ikke skal komme 
dårlig ut, kan disse gis en korrigeringsfaktor - som foreslått i Rambøll/Link-
utredningen.  

G. Det bør settes krav til at en skal kunne måle energibruk i drift for minimum: 1. 
El-spesifikt forbruk. 2. Energibruk til oppvarming. og 3. Energibruk til 
varmtvann. Dette er riktig vei å gå for at vi skal få bedre sammenheng mellom 
prosjektert og reell energiytelse fram mot 2020.   

 
Med en slik innretning av reglene vil vi etter vår vurdering oppnå enkle, logiske og «teknologinøytrale» 
energiregler som legge til rette for innovasjon i byggenærinen og bidrar til å berede grunnen for nesten-
nullenerginivå i 2020 . 
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