








 

Høringsforslaget for nye energikrav i TEK 
Vil forslaget til nye energikrav være tilstrekkelige for å redusere klimagassutslipp fra 

byggsektoren i Norge? 

 

 

 

Møteleder - Jørn T. Brunsell, Treteknisk  

 

Klimautfordringen i sentrum av Statsbyggs miljøstrategi - Zdena Cervenka, Statsbygg 

BREEAM-NOR Et helthetlig perspektiv på bærekraft - Anne-Mari Mørk, Nordic Green Building Council 

Energibruk, materialvalg og klimagassutslipp – Erfaringer fra Åsveien skole - Bård S. Solem, Eggen Arkitekter 

Skanskas visjon mot lavere klimagassutslipp - Niels Lassen, Skanska  

Lufttetthetens betydning i energireglene - Tormod Aurlien, NMBU     

Abosolutt passiv energidesign –Anne Sigrid Nordby, Asplan Viak 

Hygrotermisk masse, mulig energisparing? -Kristine Nore, Treteknisk 

Nye energikrav i TEK, BNL-bransjens fellesstandpunkter -Rannveig Ravnanger Landet, BNL 

 

Åpen debatt  
Kan energikravene være tilstrekkelig for å sikre bærekraftig utvikling av norsk byggesektor?  

 
Påmelding til firmapost@treteknisk.no innen 27. april 

Fra 11:30 – bagett til alle som kommer 

Seminar på Treteknisk 29. april 12.00-16.00 

 
I forbindelse med høringsforslaget for nye energikrav i 
TEK arrangerer Treteknisk et seminar der vi ønsker å 
diskutere åpent: 
  

 I hvilken grad materialbruk bør knyttes til 
disse kravene. 
 

  Hvilke muligheter som finnes for å oppnå lav 
energibruk og lavt klimagassutslipp.  
 

 Hvilken betydning har energireglene slik 
forslaget ligger nå? 
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Oppsummering av seminaret 
Alle presentasjonene fra seminaret ligger på Treteknisk sine hjemmeside, www.treteknisk.no.  

 

Utvalgte innspill fra tilhørere på seminar 29. april 2015 
Avslutningsvis ble det samlet inn kommentarer fra deltakeren på seminaret. Vi fikk totalt 30 innspill.  

Om materialer og livsløpsanalyser i TEK 

1. Helhetlig klimabelastning må sees på som en viktigere kravfaktor enn energibruk i driftsfasen 

2. Materialvurderinger må inn i TEK. Riktig bruk av materialer – CO2, pris, leveranse, transport 

3. Lage gode nok programmer og kalkulatorer for bedre miljøbudsjett i bygg 

4. Gi mulighet for livsløpsanalyse av totalt klimagassutslipp 

5. Krav til vekting av materialvalg og byggavfall 

6. La karbonfangst i biomassen tas med i regnestykket 

7. Entydige regler slik at det blir lik konkurranse 

8. Krav til klimagassregnskap for energi, materialer og tekniske installasjoner – men krav eller 

gulrot? 

9. Åpne for alternative løsninger dersom energibruken totalt sett over livsløpet reduserer 

miljøbelastningen  

 

Klimatisering 
1. Gi åpning for godt miljømessig begrunnet omfordeling til tekniske alternative løsninger 

2. Nye regneregler i standardene (NS 3031) som godskriver passiv klimatisering og naturlig 

ventilasjon 

3. Inneklima må vektlegges på linje med energikrav 

4. Fokuser på strenge krav men større muligheter til omfordeling, nye skreddersydde løsninger i 

forskjellige områder som temperatursonering, ventilasjon, hygrotermisk masse – men ikke 

begrenset til maks 150 m2 

5. Ikke slakt naturlig ventilasjon – det fungerer utmerket med heltre (ref. Gaia lista) 

 

Diverse 
1. Fokus på synergieffekten i et sluttprodukt som et bygg enn enkelte produkter/materialer/ 

energibruk 

2. Rammekrav blir for avansert for mindre aktører. Tiltaksmetode bør holdes på småhus 

3. Klarere skille mellom yrkesbygg og bolig (særlig småhus) 

4. Helhetlig og tverrfaglig planlegging  
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