
https://dibkwebnorth.blob.core.windows.net/hearingsprod/public/54156.54334.7cc105c3-3425-4408-a6d2-4fc2c3aec455/10204631-RIEn-RAP-001%20(002).pdf
https://dibkwebnorth.blob.core.windows.net/hearingsprod/public/54156.54334.7cc105c3-3425-4408-a6d2-4fc2c3aec455/10204631-RIEN-RAP-002-Energibruk%20i%20baderom%20for%20nye%20leiligheter.pdf
https://dibkwebnorth.blob.core.windows.net/hearingsprod/public/54156.54334.7cc105c3-3425-4408-a6d2-4fc2c3aec455/H%C3%B8ringssvar%20TEK%2017%202018-05-11%20-%20Norsk%20Fjernvarme.pdf


DiBK  

Ref 18/1317 
 

 

 
 
 

Norsk Fjernvarme | Pb 7184 Majorstuen | 0307 Oslo  

post@fjernvarme.no | @norskfjernvarme | www.fjernvarme.no 

Oslo, 11.05.18 

 

Høringssvar fra Norsk Fjernvarme til endring av krav til løsninger 

for energiforsyning i TEK 17 
 
Vi viser til høringsbrev og notat med forslag til endring i § 14-4 i byggteknisk forskrift (TEK 17) om 
energiforsyningskrav for bygninger over 1000 m2 

 
Norsk Fjernvarme konstaterer at høringsforslaget ikke følger opp stortingets vedtak 642 og 644 
fra mai 2016, som er utgangspunktet for høringen (jmf Innst. 275 S (2017–2018)). Forslaget bør 
derfor endres på følgende punkter: 
 

I vedtak 642 ber Stortinget om en «lokaldemokratiparagraf» i forskriften, som sikrer at 
bygninger i områder hvor kommunen har vedtatt tilknytningsplikt til fjernvarme faktisk 
tilrettelegges for å kunne benytte fjernvarme. Det innebærer at bygningen må ha et 
energifleksibelt oppvarmingssystem, og at "kommunen kan kreve at bygg med tilknytningsplikt skal 
ha energifleksible systemer som dekker 100 prosent av oppvarmingsbehovet", slik DiBK tolker vedtaket i 

høringsnotatet. Tilknytningsplikten innebærer ingen bruksplikt, men hele hensikten med slike vedtak er at 
kommunene ønsker at den lokale fjernvarmeløsningen skal benyttes. I de fleste av disse kommunene er 
kravet til tilknytningsplikt satt til bygninger fra 500 m2. Ettersom det i TEK17 ikke stilles noen krav til 
energifleksible oppvarmingssystemer i bygninger under 1000 m2, vil forskriften i praksis overstyre alle 
kommunale vedtak hvor grensen for tilknytningsplikt er satt lavere enn 1000 m2. 
 
For å oppfylle vedtak 642 i TEK17 forslaget, ber vi derfor om at forskriftens § 14-4 suppleres med et nytt 
ledd (5) med følgende ordlyd: 
 

(5) Der hvor kommuner har vedtatt tilknytningsplikt til fjernvarme, skal det kommunale 
vedtakets arealgrense gjelde for denne forskriftens krav om energifleksible 
varmesystemer. 

 
Alternativt vil en endring av arealgrensen i forskriftens § 14-4 i stor grad oppfylle intensjonen i vedtak 642 
med følgende ordlyd (uten referanse til tilknytningsplikt): 
 

(2) Bygning med over 500 m2 oppvarmet BRA   
 

I vedtak 644 ber Stortinget om en begrensing av bruk av direktevirkende elektrisitet for minst 
60 prosent av det totale varmebehovet i bygg over 1000 m2. Et slikt krav er velkjent fra 
forrige forskrift, som hadde et lignende forsyningskrav for bygning over 500 kvm. I § 14-4 er 
forsyningskravet redusert til et forbud mot varmeinstallasjon for fossilt brensel (første ledd), 
mens det øvrige kravet (annet ledd) er et fleksibilitetskrav, ikke et forsyningskrav.  

 
Istedenfor å adressere vedtak 644, foreslås det i høringen å øke kravet til energifleksible varmeløsninger 
fra 60 prosent til 80 prosent av varmebehovet, og å løfte prosentkravet inn i forskriftsteksten. Dette er, 
isolert sett, positivt. Vi støtter fullt ut at prosentkravet flyttes fra veileder til forskrift.  
 
Samtidig er 80 prosent en betydelig reduksjon fra intensjonen bak vedtak 642, om at det skal være 100 
prosent energifleksible oppvarmingsløsninger i områder hvor kommunene har vedtatt tilknytningsplikt til 
fjernvarme. 80 prosent-kravet gir dessuten fortsatt mulighet for å beregne bort viktige kilder for 
energifleksibel oppvarming, som for eksempel baderom i leilighetsbygg.  
 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2017-2018/inns-201718-275s/?s=Vedtak%20nr.%20642&m=2#match_1
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I en ny rapport fra Multiconsult dokumenteres det at baderommets andel av en TEK 17-leilighets reelle 
varmebehov utgjør mellom 10-22 prosent. I NS 3031-2014, som ligger til grunn for forskriften, utgjør 
baderommet bare 2 prosent av varmebehovet. Forskriftens intensjon er å sikre fleksibel oppvarming for å 
hindre effekttopper i kraftnettet. For å unngå uthuling av intensjonen, samtidig som det beholdes 
muligheter for praktiske tilpasninger til kravet, mener vi energifleksibel oppvarming bør dekke minst 90 
prosent av varmebehovet og at baderom i leilighetsbygg alltid må utstyres med energifleksibel 
oppvarming. 
 
Vi ber derfor om at forskriftens § 14-4 andre ledd punkt a) endres til følgende ordlyd: 
 

a) ha energifleksible varmesystemer som dekker minimum 90 prosent av normert netto 
varmebehov (...). I leilighetsbygg skal varmebehov på baderom dekkes av slike 
varmesystemer. 

 
Som nevnt svarer ikke endring av fleksibilitetskravet på vedtak 644 om restriksjoner på forsyning fra 
direktevirkende elektrisitet. Det er gode grunner til at utbyggere bør velge andre løsninger enn 
direktevirkende elektrisitet til oppvarming, noe også høringsteksten påpeker. Spesielt viktig er det at andre, 
fornybare oppvarmingsløsninger, som fjernvarme, varmepumper og bioenergi, varig avlaster kraftnettet 
ved effekttopper vinterstid. I forslaget legges det imidlertid ingen begrensning på hva slags fornybar 
forsyning som kan brukes til det energifleksible oppvarmingssystemet, noe som er i strid med stortingets 
vedtak.  
 
For å oppfylle vedtak 644 må forskriftens § 14-4, annet ledd, suppleres med et forsyningskrav knyttet til 
bruk av elektrisitet, men dette omfattes ikke av høringsforslaget. 
 

Hele bakgrunnen for høringsforslaget er å følge opp to stortingsvedtak som i stor grad legger 
til grunn et tidligere regelverk som det var mulig å benytte ut 2016. Vi ser derfor intet behov 
for en overgangsordning, ettersom forslaget går i retning av løsninger markedet kjenner godt, 
slik høringsnotatet også kommenterer. En overgangsordning vil bare forsinke den ønskende 
omleggingen.  

 
Vi foreslår derfor at endringene gjøres gjeldende fra 1. januar 2019 uten overgangsordning.  
 
 

Ytterligere kommentarer til høringsteksten 
 
 
Til punkt 1. Innledning - bakgrunn 

Gjeldende energiregler i TEK 17 ble innført 1.1.2016, med en overgangsperiode på ett år til 1.1. 2017. De 
nye kravene i forskriften, inkludert veiledningsteksten knyttet til preaksepterte løsninger, har vært 
omdiskutert siden forslag til endringer ble sendt på høring høsten 2015, og innebar betydelige endringer 
knyttet til både energiforsyning og energifleksibilitet. 
 
Formålet med endringene i 2015 var å sikre miljøvennlig, fleksibel og sikker energiforsyning i bygg, og 
samtidig få et tydeligere og enklere byggeregelverk. Men i praksis stred endringene til dels betydelig med 
både vedtatte politiske mål og regjeringens eget formål. Som en konsekvens av dette instruerte Stortinget 
regjeringen til å endre forskriftsteksten, slik at energiforsyningskravene blir tilnærmet tilbakeført til 2016-
krav. Denne bakgrunnen er vesentlig å ta med når forslaget skal vurderes og diskuteres.  
 
Våre innspill søker å oppfylle stortingsvedtakenes intensjon innenfor formuleringene som i dag er 
gjeldende i forskriften. 
 

https://www.dropbox.com/s/a78hrl4kcrto3w4/10204631-RIEN-RAP-002-Energibruk%20i%20baderom%20for%20nye%20leiligheter.pdf?dl=0
https://www.standard.no/nettbutikk/produktkatalogen/produktpresentasjon/?ProductID=702386
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I høringsnotatet står det at bestemmelsene som ble fjernet i 2016 var knyttet til varmebehovet, mens dagens 
energiforsyningskrav regulerer varmesystemet. Det er viktig å påpeke at daværende § 14-8, som stortingets 
vedtak 642 referer til, også var en regulering av varmesystemet, ettersom den sørget for at bygninger i 
områder med tilknytningsplikt ble bygget med oppvarmingsystem som kunne ta imot fjernvarme. Altså 
var det et fleksibilitetskrav (som gjaldt 100 prosent av netto varmebehov), slik også hovedregelen i dag er 
et fleksibilitetskrav (som er foreslått til 80 prosent av netto varmebehov). 
 
Høringsnotatet påpeker at behovet for romoppvarming er gått ned med de siste årene skjerpede krav til 
energieffektive bygninger. En samtidig trend er fortetting i knutepunkter over hele landet. Flere 
kvadratmeter bygges tettere. Grunnlaget for å bygge ut kollektive vannbårne løsninger er nettopp varme- 
og kjølebehov i bygg som står tett. For godt isolerte leilighetsbygg er det spesielt varmt tappevann og 
oppvarming av baderom som i praksis utgjør det største varmebehovet, uavhengig av sesong. Den 
vedlagte baderomsrapporten fra Multiconsult dokumenterer at baderommets andel av varmebehovet 
undervurderes kraftig i de normerte verdiene som forskriften bygger på.  
 
Badet er som regel alltid varmt og varmen gjenvinnes gjerne i ventilasjonssystemet. Dette må tas høyde 
for, hvis man ønsker at leilighetsbygg skal kunne bidra med den fleksibiliteten som er hensikten med 
kravene i forskriften. Baderommet (i leilighetsbygg) kan ikke være blant de "enkelte rom" som kan "holdes 
utenfor det energifleksible varmesystemet", slik det er formulert i høringsnotatet. 
 

Til punkt 3. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Som bakgrunn til høringsnotatet har DiBK fått gjennomført nye vurderinger av konsekvenser av ulike 
formuleringer og grenseverdier i forskriften fra Asplan Viak, basert på flere forutsetninger (AV 2017, som 
bygger på AV 2016). Vi viser til den vedlagte rapporten fra Multiconsult, som har vurdert forutsetningene 
som ligger til grunn i de to utredningene. 
 
Kommentarer til AV 2017  
Vi mener at notatet som ligger til grunn for høringsforslaget ikke er egnet til å vurdere konsekvensene av 
endringer i en så kort periode (2016-2017). Det er ikke tatt i bruk mange bygg basert på de nye reglene og 
kunnskapsgrunnlaget er svakt knyttet til kostnader og energibruk. Rapporten baserer seg ikke på 
erfaringstall.  
 
Siden gjeldende energiregler i TEK 17 ikke er i tråd med politiske mål og stortingets vedtak, og derfor 
grunnlaget for denne høringen, vil det være mer hensiktsmessig å vurdere konsekvensene for nye regler 
sett opp mot kravene som gjaldt frem til 1. juni 2016. Da har man god tilgang på erfaringstall fra ulike 
varmeanlegg å sammenligne med, basert på 90-100 prosent dekning, 80 prosent dekning og 60 prosent 
dekning av netto varmebehov med varmepumpe og fjernvarme. Vi viser til tabell 3-1 i Multiconsult sin 
gjennomgang, og stiller spørsmål om hvorfor dette ikke er fulgt opp av DIBK. 

Vi mener at valget av flere forutsetninger i AV 2017 er for snevre, eller basert på valg i NS 3031-2014, 
som er under endring, og som dermed påvirker konklusjoner og forslag i høringsnotatet.: Valgt tillufts-
temperatur for boligblokk er satt for lavt, valg av klimasone Oslo, økte kostnader for varmesystemer med 
fjernvarme, valg av el-kolber/beredere til dekning av romoppvarming ved forenklet rørløsning, og 
kostnadsforskjeller mellom alternativer.  
 
Andre temperaturer og kaldere klimasoner endrer fordelingen mellom energipostene, og påvirker valg av 
varmeløsninger innenfor 80% fordelingen.  
 
Vi er dessverre ikke enig i at krav til 80 prosent energifleksibilitet utløser behov for at all romoppvarming 
gjøres med vannbårent anlegg. Multiconsult viser at det er handlingsrom for å ta ut deler av arealet til 
andre oppvarmingsløsninger, som panelovner i soverom og elvarme på baderom. 
Vi ber om forklaring for hvorfor det oppgis økte kostnader for fjernvarme, sammenlignet med 
varmepumpe og biokjel, i utregningene for løsningen med tappvannsbasert oppvarming. Vi mener 

https://www.dropbox.com/s/a78hrl4kcrto3w4/10204631-RIEN-RAP-002-Energibruk%20i%20baderom%20for%20nye%20leiligheter.pdf?dl=0
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dessuten at det ikke er realistisk å la berederkapasitet/elkolber dekke romoppvarmingsbehov gjennom 
denne løsningen, siden de ikke har tilstrekkelig effektkapasitet i tillegg til akkumulering av varmt vann. 
Kostnadsforskjellen burde vært mer likestilt mellom alternativer, og dette gir følgefeil i tabell 4-9 i AV 
2017. 
 
Kommentarer til forutsetninger i AV 2016, som er videreført i AV 2017 
Energiprisen er for lavt estimert i analyseperioden. Det er ikke hensyntatt høyere energipris i 
oppvarmingssesongen, det er ikke differensiert mellom spisslast og grunnlast, som påvirker valg av 
alternativer, det er avvikende systemvirkningsgrad fra norsk standard og lavt estimerte drift og 
vedlikeholdskostnader. Som tidligere vist, er dessuten det normerte oppvarmingsbehov i bad betydelig 
lavere enn målte, reelle tall for dette oppvarmingsbehovet. 
 
NVE arbeider for tiden med ny tariffmodell med effektprising for strømkunder, men vi vet ikke hvilken 
modell som vil bli valgt for effektprising, og det er derfor knyttet stor usikkerhet til denne kostnadsposten. 
Erfaringer fra vinteren 2018 er imidlertid at effektknapphet og nordisk kraftunderskudd ga betydelig økte 
energipriser. Samtidig er det estimert 140 milliarder i investeringer i kraftnettet fram til 2025, noe som vil 
ha betydning for nettleien. Summen av dette vil trolig være høyere priser enn det AV 2016 legger til grunn.  
 

 
Til 3.2.1 Prissatte virkninger 

Upresise forutsetninger påvirker anslag for merkostnader for alle typer bygg i tabell 2, og det er derfor 
usikkert om hvor godt disse anslagene treffer. Notatet drøfter ikke prissatte virkninger for flere 
næringsaktører som er berørt av de omfattende endringene av TEK i 2016-2018.  
 
Endringer i regelverket må dessuten sees i lys av erfaringene fra vinteren 2018. Selv om det ikke finnes 
erfaringstall fra mange ferdigstilte større bygg, er det mulig å fremskaffe tallgrunnlag fra hvor stort antall 
nye bygg som planlegges med elektriske oppvarmingsløsninger, delvis eller 100 prosent. Vi ber om at 
DiBK innhenter slike tall for planlagte løsninger med direktevirkende elektrisitet.  
 
Slike løsninger planlegges i dag ut fra vurderinger om at dette kan gi besparelser for et lite antall utbyggere, 
selv om kostnadsforskjellene til nye, vannbårne løsninger er små. Det er sluttkundene som vil møte 
konsekvensene av valgene, gjennom effekttariffer, økte energipriser og økte kostnader for bruk av nye 
energikrevende produkter. Kostnadene for å reversere valgene vil være store. Bygg med elektrisk 
oppvarming er lite robuste for fremtidige endringer, nettopp fordi de mangler fleksibilitet i 
oppvarmingssystemet. Her ligger de virkelig store utgiftspostene for fremtidige boligkjøpere. Nye 
rapporter fra NVE, Enova og Enerviva i 2018 drøfter fremtidige scenarier for energiproduksjon, 
effektkapasitet, og energibruk med nye fakta, samtidig som stortinget har gjort flere vedtak som påvirker 
og skjerper de politiske målene ytterligere, for eksempel behandlingen av regjeringens klimastrategi. Dette 
må tas med i vurderingene av høringsinnspillene.  
 

Til 3.2.2 Ikke-prissatte virkninger 

Vi støtter vurderinger rundt behovet for langsiktig fleksibilitet i kraftsystemet, men vi vil imøtegå flere 
påstander under dette punktet. Det er stor utvikling innen teknologiene for vannbårne anlegg, og nye 
løsninger lanseres hvert år. Vi mener at det er et for svakt statistisk materiale til å argumentere for redusert 
brukervennlighet (ref EBLE). Responstid for temperaturregulering handler dessuten om hvordan 
varmeanlegg i gulv konstrueres, mer enn om det er el-varme eller vannbåren varme i gulvet.  
 
Det oppgis at noen varmeløsninger medfører økt energibruk i forhold til direktevirkende el. Vi mener at 
denne forskjellen ikke er vesentlig i dag hvor vannrør i nye bygg er godt isolerte, og selv om 
distribusjonsvirkningsgraden for vannbårne løsninger er 0,97 (1 for el), produksjonsvirkningsgraden for 
fjernvarme er 0,98 (1 for el), og romvirkningsgraden er tilnærmet lik for el og vannbåren varme (NS 3031), 
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vil den lille merkostnaden for forbruker veies opp av økte kostnader for strømbruk med nye effekttariffer.  
 
Tvert imot vil besparelsen være betydelig større, både samfunnsøkonomisk og privatøkonomisk, ved bruk 
av vannbårne systemer basert på spillvarme og lav-temperaturressurser i energieffektive bygg.  
 
Etablering av vannbårne løsninger for oppvarming og tappevann er den viktigste bidragsyteren til å 
redusere effektbelastningen i kraftnettet i perioder med høyt forbruk. For kortere perioder vil også 
lastflytting og laststyring av energibehovet gi vesentlige bidrag. (notat Enerviva 2018-1) 
 
Vi vil gjerne diskutere nye studier og rapporter fra 2018, nevnt i dette høringssvaret, med dere så raskt det 

lar seg gjøre.  

 
 
 
 
Med vennlig hilsen, 
  
     
  Heidi Juhler     Trygve Mellvang-Berg     
  daglig leder     Kommunikasjonssjef     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referanser 

1) Innst 275 S (2017-2018)   
2) Multiconsult rapport 01-2018 om energibruk i baderom i nye leiligheter 
3) Multiconsult rapport 19.04.2018  

– gjennomgang av forutsetninger i bakgrunnsnotater til DiBK, Asplan Viak 2017 "ytterligere 
beregninger av preaksepterte løsninger " basert på forytsetninger i Asplan Viak 2016 -  
"Energifleksibilitet i bygg -en studie av konsekvenser av preaksepterte løsninger, 
 

  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2017-2018/inns-201718-275s/?s=Vedtak%20nr.%20642&m=2#match_1
https://www.dropbox.com/s/a78hrl4kcrto3w4/10204631-RIEN-RAP-002-Energibruk%20i%20baderom%20for%20nye%20leiligheter.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s1g5rm8t67fpf5e/10204631-RIEn-RAP-001%20%28002%29.pdf?dl=0
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Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag 
fra kunde.  Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen.  
Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten 
Multiconsults skriftlige samtykke.   

Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes 
til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig 
har avtalt eller samtykket til.  Deler av rapportens innhold er i tillegg 
beskyttet av opphavsrett.  Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse 
eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult 
eller eventuell annen opphavsrettshaver. 
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RAPPORT 01  
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KONTAKTPERSON Trygve Mellvang-Berg, Heidi Juhler UTARBEIDET AV Carl Godager Kaas 

  ANSVARLIG ENHET 10106050 Oslo Energibruk og 
bygningsfysikk   

 

 

SAMMENDRAG 

Multiconsult har i notatet utført vurderinger og energisimuleringer for en typisk leilighet med TEK-17 standard, for å 
finne andel romoppvarming for baderom sammenlignet med totalt varmebehov for leiligheten, dvs. romoppvarming, 
ventilasjonsvarme og varmt tappevann. Det er gjort simuleringer i SIMIEN for en leilighet på 64 m² beliggende i 1.etg i 
en boligblokk med leiligheter over og på begge sider, hvorav badet utgjør 5 m² og ligger uten yttervegger. Det er søkt 
å finne representative verdier for internlaster, og det er gjort en følsomhetsanalyse over temperaturforskjell mellom 
badet og leiligheten for øvrig samt følsomhetsanalyse for ventilasjonsluftmengder. Det er dessuten regnet med 
varme til fordampning av antatt representativ mengde fukt etter dusjing etc.  

Romtemperaturer og ventilasjonsluftmengde har meget stor innvirkning på resultatene. Andel romoppvarming 
baderom varierer mellom 10 % (liten ventilasjonsluftmengde og kun 2 °C temperaturforskjell) og 22 % (stor 
ventilasjonsluftmengde og 4 °C temperaturforskjell). Til sammenligning er andel romoppvarming baderom kun 2 % i 
en normalisert beregning som følger standardverdier i NS 3031:2014. Dette viser at baderom i virkeligheten står for 
en vesentlig større andel av totalt varmebehov enn en standardisert TEK-beregning tilsier. 

Beregningene er basert på en rekke forutsetninger og antagelser. Det er foreslått videre arbeider på temaet. 
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1 Bakgrunn 

Fjernvarmeselskapene ser at utbyggere av boligblokker i konsesjonsområder ofte søker kommunen 

om dispensasjon fra vannbåren varme m/ fjernvarme på badet, da utbyggerne ønsker å lage billigere 

løsninger med el.varme i baderomsgulvet. Argumentasjonen til utbyggerne er at andelen av varme 

fra baderomsgulvet er liten sammenlignet med varmebehovet til leiligheten for øvrig, uten at dette 

nødvendigvis er underbygget med annet enn det faktum at badet utgjør en liten arealandel.  

Multiconsult er engasjert for å utføre vurderinger og energisimuleringer over temaet, og for å vise 

hvor stor andel varme til bad kan tenkes å utgjøre med gitte forutsetninger. Målet er at dette skal 

underbygge betydningen av kravet om vannbåren varme også til bad.  

Det er også ønskelig å vise andelene for hhv. romoppvarming, ventilasjon og tappevann basert på 

andre og kanskje mer realistiske forutsetninger enn de standardiserte verdiene fra NS 3031:2014 

som skal brukes til å gjøre denne vurderingen ift. energiforsyningskravet i TEK17. 

Dette notatet bygger på notatet Energibruk i baderom i nye leiligheter, utarbeidet av Multiconsult på 

oppdrag for Fortum fjernvarme høsten 2013.  

2 Forutsetninger 

2.1 Generelt 

Energiberegningene er utført i simuleringsprogrammet SIMIEN versjon 6.009. 

Det er utført beregninger for leilighet med TEK17-standard. Med TEK17-standard menes her at 

leilighetens (boligblokkens) egenskaper for bygningskropp og tekniske anlegg er satt identisk lik 

grenseverdiene for energitiltakene gitt i TEK17 kapittel 14 Energi § 14-2. 

De enkelte komponentverdier som her er benyttet for TEK17-standard fremkommer av utskrifter fra 

SIMIEN i vedlegg B. 

2.2 Bygningsmodell 

Vi har valgt en middels stor leilighet (64,3 m2) som kan være en typisk 3-roms leilighet inneholdende 

2 soverom, stue, kjøkken, bad og gang. Vi har valgt et middels stort bad (5 m2) som antas typisk for 

nyere middels store leiligheter, som tilfredsstiller krav om snusirkel og samtidig er stort nok for å 

kunne inneholde dusj, vask, toalett samt vaskesøyle med vaskemaskin og tørketrommel. Vi har valgt 

en leilighetsplassering i boligblokken som gir middels store arealer mot det fri / uoppvarmet areal, 

nærmere bestemt en gjennomgående midtleilighet i nederste etasje som da har naboleiligheter over 

og på begge sider mens det er gulv på grunn / uoppvarmet areal. Badet er plassert sentralisert / i 

kjernen uten yttervegger, som antas å være vanlig plassering i nye leiligheter.  

Det er bygget en modell i SIMIEN, med én sone for badet og én sone for leiligheten for øvrig. 

Isolasjonsstandarden i innerveggene mellom badet og leiligheten er satt til 70mm mineralull som et 

gjennomsnitt. Det kan tenkes at det benyttes både 50mm, 70mm og 100mm i prosjekter, men også 

at det er felter i baderomsveggen som er med redusert isolasjonstykkelse.  

Areal baderom utgjør 7,8 % av leilighetens totale areal. 

2.3 Ventilasjon 

NS 3031:2014 tabell A6 og B1 angir luftmengde avhengig av boenhetens størrelse, som skal benyttes 

i kontrollberegning mot energikrav TEK17. For vår leilighet på 64 m2 gir det en luftmengde på 1,5 

m³/(h·m2) som tilsvarer 96 m³/h. Reell luftmengde kan imidlertid være en ganske annen. 
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Ventilasjonsluftmengdene skal tilfredsstille kriteriene for luftkvalitet gitt i TEK17 kapittel 13 

Inneklima og helse § 13-1 og 13-2. Der står at friskluft skal minimum være 1,2 m³/(h·m2) når 

boenheten er bebodd. Soverom skal tilføres minimum 26 m3 friskluft per time per planlagt 

sengeplass når rommet er i bruk, - kravet innebærer at ventilasjonsluftmengdene til soverom kan 

behovsstyres. Rom som ikke er beregnet for varig opphold skal ha ventilasjon som sikrer minimum 

0,7 m³/(h·m2). I tillegg kommer forsert ventilasjon fra bad og kjøkken ved behov. Minimum 

gjennomsnittlig luftmengde over døgnet skal være 1,2 m³/(h·m2), hvilket tilsvarer 77 m³/h for vår 

leilighet. 

I veilederen til TEK17 er det angitt preaksepterte ytelser for avtrekksvolum fra bad og kjøkken som 

henholdsvis grunnventilasjon og forsert ventilasjon. For alle ventilasjonsalternativene beskrevet 

nedenfor og som benyttes i energisimuleringene i dette notatet, forutsettes forsert ventilasjon for 

kjøkken på 250 m3/h i 0,5 time/døgn (tilsvarer i gjennomsnitt 5,2 m3/h) og for bad på 108 m3/h i 1,5 

time/døgn (tilsvarer i gjennomsnitt 6,8 m3/h). 

Det balanserte ventilasjonsprinsippet er slik at friskluft tilføres soverom og stue, og samme 

luftmengde trekkes fra bad og kjøkken. I SIMIEN-modellen er det altså avtrekk fra badet med 

resulterende overstrømning fra leiligheten for øvrig. Alt avtrekk går tilbake til aggregatet for 

varmegjenvinning. Varmegjenvinningen settes til 80 % tilsvarende energitiltakskravet i TEK17. 

Vi ser at ventilasjonen løses på ulike måter i prosjekter, det kan være sentraliserte eller 

desentraliserte ventilasjonsanlegg, og hvor både luftmengder, varmegjenvinning og styring kan 

variere mye fra prosjekt til prosjekt.  

 Stor luftmengde: I totalentrepriser ser vi at det ofte velges enkle og billige løsninger, det er 

ingen automatikk for behovsstyring og det kan være kontinuerlig forsert avtrekksluftmengde 

fra bad som sammen med grunnventilasjon på kjøkken balanserer tilluften i leiligheten for 

øvrig. Dette gir for vår leilighet en luftmengde på 149 m3/h som er et alternativ med stor 

ventilasjonsluftmengde. 

 Moderat luftmengde: Et alternativ med moderat ventilasjonsluftmengde har vi med 114 

m3/h som er tilfelle med kontinuerlig grunnventilasjon og manuelt styrt forsert ventilasjon 

kjøkken samt fuktstyrt forsert ventilasjon bad. 

 Liten luftmengde: Et alternativ med liten ventilasjonsluftmengde på 95 m3/h kan oppnås med 

automatisert behovsstyring av luftmengdene ved eksempelvis registrert nøkkeladkomst, dvs. 

det går minimumsventilasjon utenfor brukstid, og grunnventilasjon i brukstid samt manuelt 

styrt forsert ventilasjon kjøkken og fuktstyrt forsert ventilasjon bad.  

Det er ikke i NS 3031:2014 gitt noen standardisert verdi for tilluftstemperatur på ventilasjonen. 

Multiconsults erfaring er at tilluftstemperatur i boligblokker vanligvis settes til 20-21 °C, og vi har i 

simuleringene valgt å benytte 20,5 °C. 
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2.4 Internlaster 

For varmeavgivelse fra internlaster som lys og utstyr, samt fra personer, brukes i utgangspunktet de 

normative verdiene fra NS 3031 tillegg A. Vi ser imidlertid at disse verdiene ikke passer for badet 

separat sett, men at de må være vesentlig større, og har derfor valgt å finne egne verdier for en 

moderat type installasjon og bruk. 

For vaskemaskin og tørketrommel brukes verdier fra representative produkter på markedet og den 

informasjon om henholdsvis standard vaskesykluser og tørkesykluser per år som ligger til grunn for 

energiklassifiseringen av produktene og det tilhørende angitte årlige energiforbruket. (Vår 

vaskemaskin 137 kWh/år og tørketrommel 233 kWh/år). Videre antas at kun 10 % av energibruken til 

vaskemaskin og tørketrommel går over til utnyttbar varme i badet. Det aller meste av energien 

forsvinner med avløpsvannet til sluk, samt at bruken av tørketrommel spesielt gjerne gir en 

overtemperatur på badet som forsvinner i ventilasjonsavtrekket etter kort tid. (Dette avviker fra NS 

3031:2014 hvor tilsvarende andel er forutsatt å være 60 %). Dette gir et varmetilskudd på 7,4 

kWh/(m2·år) (kontra 10,5 kWh/(m2·år) i NS 3031:2014). 

Varmetilskuddet fra belysningen er i moderate regnestykker funnet å kunne være 21 kWh/(m2·år) 

(kontra 11,4 kWh/(m2·år) i NS 3031:2014). Men dette tallet kan lett bli mange ganger større i bad 

med downlights som står mye på. 

Varmetilskuddet fra personer er i moderate regnestykker funnet å kunne være 7,3 kWh/(m2·år) 

(kontra 13,1 kWh/(m2·år) i NS 3031:2014). 

2.5 Innetemperaturer 

Hvilke romtemperaturer vi setter i henholdsvis badet og leiligheten forøvrig har stor innvirkning på 

simuleringsresultatene. Innetemperaturene varierer også da i virkeligheten svært mye fra bolig til 

bolig. Enøksentrene hadde i sin tid en anbefaling om 20-22 °C i stue og 22-24 °C på bad. Dette gir en 

temperaturdifferanse på i gjennomsnitt 2 °C. Mange har det nok varmere enn dette på badet, da det 

skal være behagelig å stå uten klær. I SINTEF Byggforsk prosjektrapport 39 "Prosjektveileder – 

Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger" er det vist dimensjoneringseksempler hvor 

det tilføres mer varme til badet på grunn av komforthensyn enn det transmisjonstapet og 

ventilasjonen kan ta unna. I ett tilfelle er det dimensjonert for 25 °C på badet mens det i et annet 

tilfelle blir resulterende temperatur på 26 °C på grunn av punktet over. 

Det er i simuleringene valgt 21 °C for leiligheten for øvrig (som er lik normativ verdi i NS 3031:2014 

tillegg A), og det gjennomføres en følsomhetsanalyse for temperatur bad på 23, 24 og 25 °C, dvs. en 

temperaturdifferanse på hhv 2, 3 og 4 °C. Det er dessuten lagt inn nattsenkning til 19 °C i leiligheten 

(også lik normativ verdi i NS 3031:2014 tillegg A), men ingen nattsenkning på badet. 
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3 Resultater 

3.1 Resultater uten fordampningsvarme 

Energiberegningene følger NS3031:2014 hvor netto energibehov (og varmebehov) er det som er 

igjen etter at man har nyttiggjort seg av varmeavgivelsen fra internlastene. I denne sammenhengen 

holdes systemvirkningsgrader for oppvarmingssystemene utenfor. 

 

Tabell 3-1- Årssimulering TEK17-standard 

Tabell 3-1 viser resultater av årssimulering i SIMIEN for leiligheten med TEK17-standard, med 

alternativet med moderat luftmengde og en temperaturforskjell mellom baderom og leiligheten 

forøvrig på 3 °C som utgangspunkt. 

Tabell 3-1- Årssimulering TEK17-standard 

Energipost Baderom 
[kWh/år] 

Leilighet øvrig 
[kWh/år] 

Sum leilighet 
[kWh/år] 

Spesifikt 
[kWh/(m2·år)] 

Romoppvarming 413 743 1156 18 

Ventilasjonsvarme 0 564 564 8,8 

Varmtvann (tappevann)               149 1765 1914 29,8 

Vifter                               0 416 416 6,5 

Pumper                               6 10 17 0,3 

Belysning                           105 675 781 12,1 

Teknisk utstyr                      372 1039 1411 22 

Romkjøling                           0 0 0 0 

Ventilasjonskjøling 0 0 0 0 

Totalt netto energibehov 1046 5213 6259 97,3 

 

Merk at det i denne forbindelse ikke er gjort noen egen vurdering av varmtvannsforbruket. Det er 

kun benyttet normativ verdi fra NS 3031:2014 tillegg A på 29,8 kWh/m² for leiligheten samlet sett, og 

fordelingen mellom badet og leiligheten for øvrig er en ren arealfordeling og representerer ikke 

virkelig forbruksdeling for varmt tappevann. 

Utskrift fra SIMIEN i vedlegg B for TEK17-standard dokumenterer all input i simuleringene. 

I diagrammet nedenfor er vist resultater av årssimulering i SIMIEN for leiligheten med TEK17-

standard, med ulike alternativer for ventilasjonsluftmengde og temperaturforskjeller mellom 

baderom og leiligheten for øvrig. Dette er presentert som prosentandel romoppvarming baderom i 

forhold til totalt varmebehov for leiligheten (romoppvarming, ventilasjonsvarme og oppvarming av 

varmt tappevann for leiligheten samlet sett). 

(Merk! Til forskjell fra Figur 1 i notatet fra 2013, viser Figur 3-1 her andel romoppvarming bad ift. 

totalt varmebehov, altså inkludert varmt tappevann. Derav lavere prosent-tall) 
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Figur 3-1 - Resultater andel romoppvarming baderom ift. totalt varmebehov leilighet inkl. tappevann, ved ulike 
temperaturdifferanser mellom bad og leilighet 

Figur 3-1 viser at andel romoppvarming baderom øker med økende ventilasjonsluftmengde og 

økende temperaturdifferanse mellom baderom og leiligheten for øvrig.  

For alle variantene av ventilasjonsluftmengde og temperaturdifferanser utgjør beregnet 

romoppvarming for baderom en betydelig større andel av totalt varmebehov enn ved en normalisert 

beregning. I en normalisert beregning med standardverdier iht. NS 3031:2014 tillegg A gjøres ingen 

soneinndeling for baderom, dvs. at det benyttes samme romtemperatur 21 oC i hele leilighetens 

areal og samme spesifikke verdier for ventilasjon og internlaster i hele leiligheten. Da blir andel 

romoppvarming baderom bestemt ut ifra en ren arealfordeling mellom baderommet ift. totalarealet.  

3.2 Resultater med fordampningsvarme 

Simuleringene i SIMIEN fanger ikke opp den varmen som går til fordampning av vann/fukt på gulv, 

vegger, håndklær etc. etter dusj eller andre vannaktiviteter. 

Multiconsult v/Trond Ivar Bøhn har utført et forsøk hjemme på sitt bad for å gi en pekepinn på hvor 

mye vann som blir igjen etter dusjing og som krever fordampingsvarme. Han har veid et 

kroppshåndkle før og etter dusjing, og et gulvhåndkle som ble brukt til å tørke opp vann som satt 

igjen på dusjvegger og gulv etter dusjing. Gjennomsnittsresultater for han og kona: 

Vann kroppshåndkle: 60 gram 

Vann gulvhåndkle: 185 gram 

SUM: 245 gram 

Med antatt to dusjer om dagen i snitt blir dette tilnærmet 0,5 liter vann som fordamper hver dag. Vi 

har da ikke regnet med fuktighet som under dusjing kondenserer på badets øvrige vegger og speil og 

som siden fordamper igjen, men mye forsvinner også direkte ut gjennom forsert avtrekksventilasjon 

på badet. Energibehov til fordampning av 0,5 liter per dag, som tilsvarer 182,5 liter per år, er 124 

kWh/år (regnet med fordampningsvarme for vann ved 23 °C). 

I diagrammet nedenfor er vist resultatene med tillegg for varme til fordampning av fukt på 124 

kWh/år. 
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Figur 3-2 - Resultater andel romoppvarming baderom inkl. fordampning av fukt ift. totalt varmebehov leilighet 
inkl. tappevann, ved ulike temperaturdifferanser mellom bad og leilighet 

Tillegg for fordampning av fuktighet utgjør 2 - 4 prosentpoeng for TEK17-standard og bør ikke 

neglisjeres. 

3.3 Totalt varmebehov i nye leiligheter fordelt 

I DiBK sitt høringsforslag datert 13.02.2018 foreslås det å skjerpe dagens krav til energifleksible 

varmesystemer til minimum 80 % av normert netto varmebehov for bygninger over 1000 m2 

oppvarmet BRA. Varmebehovet inkluderer ventilasjonsvarme, romoppvarming og varmtvann.  

De utførte simuleringene gir fordeling mellom ventilasjonsvarme, romoppvarming og varmtvann 

basert på andre og kanskje mer realistiske forutsetninger enn de som gjerne brukes til å gjøre denne 

vurderingen. Resultat for en typisk TEK17-leilighet med moderat ventilasjon og temperaturforskjell 

mellom baderom og leilighet for øvrig på 3 °C er presentert i figur 3. Her er også fordampningsvarme 

baderom fra kap. 3.2 inkludert. Som sammenlikningsgrunnlag vises også "normalisert beregning" 

med standardiserte inndata for internlaster, temperaturer og ventilasjon fra NS 3031:2014 

tilsvarende slik som det utføres i en energiberegning med evaluering mot energikrav i TEK. Det er her 

også benyttet en tilluftstemperatur ventilasjon på 20,5 oC. Romoppvarmingen er her arealfordelt 

mellom baderom og leilighet for øvrig. Kakediagram for de øvrige alternativene i notatet er vist i 

vedlegg A.   

Det er viktig å understreke at i en vurdering av andel energifleksible varmesystemer for en boligblokk 

skal både leiligheter og oppvarmede fellesarealer inkluderes, hvilket vil kunne gi en litt annen 

fordeling enn kakediagrammene presentert i figur 3 og vedlegg A som vises fordeling kun for en 

utvalgt leilighet.  
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Figur 3-3 - Fordeling varmebehov for typisk leilighet TEK17 for hhv. normalisert beregning og reell beregning 
med moderat ventilasjon og ∆T = 3°C. 

I boligprosjekter vurderes i noen tilfeller direkte elektrisitet både i gulvvarme bad og for varmebatteri 

i desentraliserte ventilasjonsanlegg (kompaktaggregat i leilighet). For at energiforsyningen samlet 

sett skal tilfredsstille krav om 80 % energifleksibelt varmesystem, må de nevnte to energipostene 

altså ikke overstige 20 %.  

I TEK17 normalisert beregning for leiligheten utgjør romoppvarming baderom kun 2 % og ventilasjon 

15 %, til sammen 17 %. Mens i TEK17-alternativene med liten/moderat/stor ventilasjonsluftmengde 

og ulike temperaturer spenner romoppvarming baderom fra 10 – 22 % (inkl. fordampning fukt) og 

ventilasjon fra 13 – 19 %, og i sum er dette mellom 23 - 39 %. Se alle alternativer i vedlegg A.  

Det presiseres at ovennevnte prosentandeler ikke er direkte sammenliknbare med krav til 

energifleksibilitet da de er beregnet på leilighetsnivå, men de gir likevel et klart bilde av et avvik 

mellom beregninger med antatt realistiske forutsetninger kontra en normalisert beregning, og som 

burde påvirke valg av varmeløsning.  

 Sammenlignet med normalisert beregning for eksempel-leiligheten i Figur 3-3, vil en 

normalisert beregning for boligblokken ha litt større andel romoppvarming og mindre andel 

varmt tappevann. 

 Sammenlignet med reell beregning for eksempel-leiligheten i Figur 3-3, forventes en reell 

beregning for boligblokken å ha større andel romoppvarming og litt mindre andel gulvvarme 

bad, ventilasjonsvarme og varmt tappevann. 

 

3.4 Betraktninger andel varme bad 

Andelen varme til bad øker med: 

• Økt baderomsstørrelse og/eller redusert leilighetsstørrelse (større arealandel bad) 

• Redusert leilighetsareal mot det fri/uoppvarmede soner (mindre varmetap i leiligheten for øvrig 

gjør at badet representerer en større andel av varmebehovet) 

• Økt baderomsareal mot det fri/uoppvarmede soner (gir større varmetap fra bad og dermed større 

varmebehov) 

• Forbedret isolasjonsstandard leilighet (mindre varmetap i leiligheten for øvrig gjør at badet 

representerer en større andel av varmebehovet) 
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• Midlere lokalklima enn standardklima (Oslo-klima) (mindre varmetap i leiligheten for øvrig gjør at 

badet representerer en større andel av varmebehovet) 

• Økt temperaturdifferanse mellom badet og leiligheten forøvrig 

• Reduserte internlaster og tilhørende brukstider på badet 

• Økende avtrekksluftmengde bad (dvs. økende luftmengde leilighet totalt sett) 

• Økende dusjaktivitet/vannsøl e.t. som krever fordampingsvarme på badet 

• Redusert isolasjon i vegg mellom bad og leilighet for øvrig 

• Redusert tilluftstemperatur ventilasjon 

  

4 Avsluttende kommentarer og evt. videre arbeid 

Notatets resultater gir en pekepinn på hvor stor andelen av tilført varme som det er sannsynlig at 

baderommet representerer. Det er imidlertid viktig å påpeke at det er en rekke bakenforliggende 

forutsetninger, antagelser og usikkerheter.  

Romtemperaturer har meget stor innvirkning på resultatene. Temperaturmålinger utført medio 

september 2013 hjemme hos et utvalg på 11 ansatte i Multiconsult og Fortum fjernvarme viser i snitt 

2,8 °C i temperaturforskjell mellom bad og stue. Dette var imidlertid på et tidspunkt hvor varmekilder 

i leiligheten for øvrig i mange av tilfellene ennå ikke var slått på, slik at temperaturdifferansen antas å 

øke når vinteren kommer. I evt. videre arbeid kan det vurderes å utføre temperaturmålinger 

vinterstid i et større utvalg i moderne leiligheter med balansert ventilasjon.  

Det er her vist beregninger for én leilighetsstørrelse, baderomsstørrelse og intern plassering. Det kan 

i eventuelt videre arbeid gjøres modellering og simulering for flere varianter i en følsomhetsanalyse. 

Valg av internlaster kan det også gjøres en følsomhetsanalyse på. 

Det er i denne omgang benyttet programmet SIMIEN som er et simuleringsprogram for 

energibruk/inneklima i bygninger utviklet av ProgramByggerne. Dette har sine begrensninger. Det 

kan i eventuelt videre arbeid vurderes å utføre simuleringer i mer avanserte program som bla. er 

bedre på klimasimuleringer, - som eksempelvis IDA ICE. 

Energisimuleringer er den teoretiske tilnærmingen. En praktisk tilnærming er å forsøke å innhente 

faktiske forbrukstall for sammenlignbare boligblokker (sammenlignbar størrelse, TEK, klima etc), hhv. 

boligblokker med fjernvarme på hele romoppvarmingen, og boligblokker med fjernvarme på 

romoppvarmingen bortsett fra på baderom. Da kan man analysere forbrukstallene og finne hvor stor 

andel baderommet utgjør. Alternativt kan man installere måle- og loggeutstyr i et utvalg leiligheter 

for å måle faktisk energiforbruk til gulvvarmen på badet i forhold til varme i leiligheten for øvrig. 

Hvordan dette evt. kan gjøres må utredes nærmere. 
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Vedlegg A - Fordeling varmebehov i nye leiligheter ved ulike 

ventilasjonsluftmengder og temperaturdifferanser  
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Vedlegg B - TEK17-standard, utskrift SIMIEN resultater og dokumentasjon sentrale 
inndata  
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SAMMENDRAG 

Den 1. januar 2016 ble nye energiregler i TEK10 innført med en overgangsperiode på ett år til 1. januar 2017. Disse, 
inkludert veiledningstekst knyttet til preaksepterte løsninger, innebar betydelige endringer knyttet til energiforsyning. 
Endringene stred til dels betydelig mot satte politiske mål, og som konsekvens instruerte Stortinget regjeringen til å 
endre forskriftsteksten. Konsekvensen av instruksen skal i hovedsak være at løsninger som var normale valg innen 
innføring av energireglene 1. januar 2016, igjen blir sannsynlige valg. For å følge opp Stortingets vedtak har 
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) fått gjennomført nye vurderinger av konsekvenser av ulike formuleringer og 
grenseverdier. Denne rapporten har som formål å vurdere to rapporter som DiBK har benyttet som grunnlag for 
forslaget til ny forskriftstekst som i dag ligger ute til høring. 
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1 Bakgrunn 

Den 1. januar 2016 ble nye energiregler i TEK10 innført med en overgangsperiode på ett år til 1. 

januar 2017. Disse, inkludert veiledningstekst knyttet til preaksepterte løsninger, innebar betydelige 

endringer knyttet til energiforsyning sammenlignet med tidligere energiforsyningskrav i teknisk 

forskrift. Endringene stred mot satte politiske mål, og som konsekvens instruerte Stortinget i 2016 

regjeringen til å endre forskriftsteksten. Konsekvensen av instruksen skal i hovedsak være at 

løsninger som var normale valg innen innføring av energireglene 1. januar 2016, igjen blir sannsynlige 

valg. For å følge opp Stortingets vedtak har Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) fått gjennomført nye 

vurderinger av konsekvenser av ulike formuleringer og grenseverdier.  

Denne rapporten har som formål å vurdere to rapporter som DiBK har benyttet som grunnlag for 

forslaget til ny forskriftstekst som i dag ligger ute til høring. Vurderingen er begrenset til å gjennomgå 

og kommentere forutsetningene som er lagt til grunn. 

 

1.1 Aktuelle bakgrunnsrapporter 

DiBK legger i hovedsak til grunn rapporten «Ytterligere beregninger knyttet til rapporten 

"Energifleksibilitet i bygg - en studie av konsekvenser av preaksepterte løsninger"» (Asplan Viak for 

Kommunal og Moderniseringsdepartementet, 2017), heretter kalt AV2017, ved valg av grense for 

andel energifleksibilitet. AV2017 henviser til forutsetninger gjort i «Energifleksibilitet i bygg - en 

studie av konsekvenser av preaksepterte løsninger» (Asplan Viak for DiBK, 2016), heretter kalt 

AV2016. Det er fullt mulig, og naturlig, at DiBK/KMD også har lagt annen informasjon til grunn, men 

det er ikke referert til andre dokumenter i høringsdokumentene, og kan da ikke vurderes nærmere 

her.  

 

1.2 Kommentar til KMDs bestilling til Asplan Viak  

Asplan Viaks oppgave i 2017 var å vurdere konsekvensene av å endre preakseptert ytelse for 

energifleksible varmeanlegg fra 60 til 80 %. Dette er en endring fra regler som kun har vært 

gjeldende en kort periode. Begrunnelsen for dette valget kommer ikke fram av rapporten. Det kan 

imidlertid stilles spørsmålstegn til hvor godt denne løser behovet for konsekvensvurdering sett opp 

mot det tidligere vedtaket i Stortinget.  

- Etter innføringen av nye energiregler i TEK10 (01.01.2016 med overgangsperiode til 01.01.2017) 

er det ikke tatt i bruk mange bygg basert på disse reglene og kunnskapsgrunnlaget er svakt 

knyttet til kostnader og energibruk (det er tar gjerne to år fra rammetillatelse til bygget tas i 

bruk). Rapporten baserer seg ikke på erfaringstall fra bygg etablert under kravene som her settes 

som utgangspunkt.  

- Siden kravene satt i nye energiregler i TEK10 ikke var i tråd med politiske mål, kan det være mer 

hensiktsmessig å vurdere konsekvensene for nye regler i denne høringsrunden mot kravene som 

gjaldt fram til 1. januar 2016.  

Valg av 0-alternativ: 

KMD burde bedt om å vurdere energireglene mot det som var gjeldende innen 2016, altså 

forsyningskrav knyttet til energikilde med de kostnadene som gjaldt da. Naturlige alternativer å 

vurdere mot, ville eksempelvis kunne vært varmeanlegg med: 
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- energifleksible varmeanlegg som dekker 90- 100 % av behovet med varmepumpe som grunnlast 

- energifleksible varmeanlegg som dekker 90- 100 % av behovet med fjernvarme som grunnlast og 

spisslast 

- energifleksible varmeanlegg som dekker opp mot 80 % av behovet med varmepumpe som 

grunnlast 

- energifleksible varmeanlegg som dekker opp mot 60 % av behovet med fjernvarme som 

grunnlast og spisslast 

 

  



TEK- Innspill høringsrunde 2018 multiconsult.no 

Gjennomgang av forutsetninger i bakgrunnsnotater til DiBK 2 Kommentarer til noen forutsetninger 

 

10208464-RIEn-RAP-001 19. april 2018 / 01  Side 7 av 10 

2 Kommentarer til noen forutsetninger 

2.1 Kommentarer til forutsetninger i AV2017 

 

2.1.1 Energi- og effektbehov 

Tabell 3-1 i AV2017 viser energibehov i «standardbygg» der tilluftstemperaturen for alle 

bygningskategorier er satt til 18 °C. Dette er en realistisk temperatur for kontor- og forretningsbygg, 

men for boligblokk er den satt noe lavt. Dette fører til lavere energiandel til ventilasjon og høyere til 

romoppvarming, enn det som er realistisk. Summen av romoppvarming og ventilasjonsvarme er 

imidlertid (tilnærmet) uendret. I forbindelse med vurderinger mot TEK-krav er det stor frihet i å sette 

tilluftstemperatur, - den er ikke låst til noen verdi i NS 3031:2014 slik som romtemperaturen er.  

Dersom en legger til grunn andre tilluftstemperaturer i boligblokk, vil fordelingen mellom 

energipostene endres som viset i tabellen under. 

Tabell 2-1: Andeler varmebehov i boligblokk, med variasjon over tilluftstemperatur ventilasjon 

Tilluftstemp. Romoppv Vent.oppv Tappevann 

18gr 43 % 5 % 52 % 

19gr 39 % 9 % 52 % 

20gr 35 % 12 % 52 % 

21gr 32 % 16 % 52 % 

22gr 28 % 20 % 51 % 

 

I kapittel 3.1 i AV2017 problematiseres det at et prosentkrav kan gjøre energieffektiviseringstiltak i 

bygningsskallet mindre attraktivt da fordelingen mellom energiposter forskyver seg og 

handlingsrommet til utbygger reduseres i forhold til energiløsninger. For kontorbygg kan dette føre 

til at et krav om 80 % energifleksibelt anlegg for TEK17-bygg gir rom for desentral 

tappevannsoppvarming, mens det for svært energieffektive bygninger ikke vil være det samme 

handlingsrommet siden andelen tappevann da overstiger 20 %. Våre beregninger viser at dette 

spesielt er nærliggende for Oslo-klima, det klima som skal legges til grunn i henhold til 

høringsutkastet. I tidligere versjoner av TEK var det mulig å benytte lokalt klima i vurdering av 

energiforsyningskravet. Ordlyden var at man «kan» og ikke «skal» benytte lokalt klima. Dersom dette 

gjeninnføres, kan det avhjelpe denne utfordringen i kaldere klima enn Oslo-klimaet, mens det ikke vil 

være til hjelp i mildere klima.  

2.1.2 Boligblokk 

Rapporten setter opp en rekke 0-alternativ. (Som nevnt innledningsvis kan det være ulike meninger 

om disse burde vært knyttet til gjeldende TEK eller til den som gjaldt fram til Stortinget bestemte at 

gjeldende TEK ikke samsvarte med politisk satte målsetninger.) Det kan selvsagt diskuteres hva 

byggherrer vil velge med ulike forutsetninger gitt i TEK. Hvor realistisk er 0-alternativ B der 25 % av 

en boligblokk (laveste etasjene) har vannbåren romoppvarming og resten elektrisk oppvarming? 

Dette er en variant der baderom i samme blokk vil ha ulike varmeløsninger eller kun elektriske 

varmekabler i alle bad. Baderom har som kjent en energibruk som i realiteten overstiger normativt 

beregnet forbruk, og hva er de reelle konsekvensene av dette?  

Et 0-alternativ som også kan være aktuelt men ikke medtatt av Asplan Viak, inkluderer 

energifleksibelt anlegg for tappevann og ventilasjon. Vi har erfaring med reelle bygg der 
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energipostene for tappevann og ventilasjon til sammen utgjør mer enn 60 %. Dette viser også 

resultatene i Tabell 2-1 for tilluftstemperatur på 19 oC og høyere. Ved sentralisert ventilasjonsanlegg, 

kan dette være et alternativ med lavere investeringskostnader enn alle de andre 0-alternativene 

nevnt i AV2017. 

Under punkt 4.2.1. legger AV til grunn at et krav til 80 % energifleksibilitet utløser behov for at all 

romoppvarming gjøres med et vannbårent anlegg. Våre beregninger viser at det vil være mulig å ta ut 

store arealer (ca. 50 - 70 % avhengig av tilluftstemperatur ventilasjon) som kan dekkes med andre 

løsninger enn energifleksible. Dette forutsetter at ventilasjonen er energifleksibel samt at det er 

sentral tappevannsforsyning. Dette gir handlingsrom for å eksempelvis installere elektriske 

panelovner i soverom, i tillegg til el-varme på baderom. Løsningen gir en redusert kostnadsforskjell til 

0-alternativene. 

 

Med et krav til 80 % energifleksibilitet kan man også se for seg en løsning der tappevann og deler av 

romoppvarmingen dekkes av energifleksible anlegg. Eksempelvis kan noen soverom varmes opp med 

panelovner innenfor rammen på 80 %. Muligens må baderom da varmes opp med vannbåren varme. 

Drift- og vedlikeholdskostnader virker å være noe lavt estimert. I AV2017 står det at «Det er kun 

marginale forskjeller (2-4 %) i årlige driftskostnader (innfyrt energi, samt drift og vedlikehold (D&V)) 

mellom de to nullalternativene, så disse er ikke diskutert ytterligere.» 

Når forskjellene i investering er store, vil forskjellene i prosent gjøre utslag selv med små variasjoner i 

prosentpoeng. Det er dermed grunn til å anta at forskjellene i drift- og vedlikeholdskosntader mellom 

0-alternativene ikke er marginale og ikke kan gi utslag i beregningene. Vår vurdering av prosentsatser 

kan finnes i kapittel 2.2.3. 

Investeringskostnadene er ikke ettergått her. Det er imidlertid ikke beskrevet om merkostnader med 

energieffektiviseringstiltak er inkludert i kostnadstabellen 4-2 (AV2017), og om reduserte kostnader 

med reduserte el-installasjoner er inkludert fullt ut. 

I figur 4-1 (AV2017) virker det som energieffektiviseringskostnadene ikke er inkludert i 0-alternativ A. 

Denne figuren er da misvisende og kan altså ikke ses ut av sammenhengen. Sammendraget oppgir de 

mer relevante kostnadsforskjellene. 

Kostnadene til økt andel energifleksibelt anlegg mellom tabell 4-4 og tabell 4-3 (AV2017) viser større 

økning for fjernvarme og elkjel enn for varmepumpe og biokjel.   

Som et alternativ til systemløsning er en svært forenklet romoppvarmingsløsning vurdert. Dette er en 

løsning der tappevannssystemet i boligblokken leverer varme til små varmekretser i hver leilighet til 

romoppvarming. Løsningen kan benyttes uavhengig av varmekilde, så lenge den kan levere 

tilstrekkelig tappevannstemperatur. I 4.1.5 (AV2017) står det at alt. 2, 3 og 4 (VP/bioenergi/elkjel) 

klarer seg uten elkjel og at kapasiteten på beredere skal dekke dette behovet. Det virker ikke 

realistisk å la berederkapasitet (el-kolber) dekke romoppvarmingsbehov. Installert effekt i berederne 

er ikke tilstrekkelig til å dekke romoppvarmingsbehovet. Her burde det vært lagt inn tilstrekkelig 

effektkapasitet (og tilhørende investeringskostnad) til å dekke både oppvarmingsbehov og effekt til 

akkumulering av varmt tappevann. Effektbehovet kan være høyt i flere dager på rad og en kan ikke ta 

høyde for at et volum kan jevne ut effekttopper. Kostnadsforskjellen burde da vært mer likestilt 

mellom alternativene 1 til 4. Dette gir en følgefeil i tabell 4-9 (AV2017) som sammenstiller 

kostnadene. 
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2.2 Kommentarer til forutsetninger i AV2016 

Det er noen forutsetninger i AV2016 som er tatt med videre i AV2017. Enkelte av disse er 

kommentert under.  

2.2.1 Energipriser 

Kraftprisen kan være noe lavt estimert i analyseperioden. Det er lagt til grunn et årssnitt på en 

forwardkontrakt for 2017 inngått i 2016. Det er ikke tatt hensyn til høyere energipris i 

oppvarmingssesongen. Dette er det heller ikke tatt hensyn til i beregningene der en differensierer 

mellom energipris til grunnlast og spisslast. Dette påvirker elkjelalternativet, fjernvarmealternativet 

der varmepris knyttes opp mot kraftprisen, i noe mindre grad varmepumpealternativet, og i mist 

grad bioenergialternativet der elkjel kun dekker spisslast.  

Effektprising i nettleien er delvis tatt hensyn til, men regimet og tariffstruktur er ukjent.  Det er 

knyttet stor usikkerhet til denne kostnadsposten i analyseperioden.  

2.2.2 Virkningsgrader 

Systemvirkningsgradene i AV2016 avviker noe fra beregnede verdier fra NS. Konsekvensene er 

mindre avvik i energikostnader. Avvikene i investeringskostnad ser ikke ut til å være av betydning.  

2.2.3 Drift- og vedlikeholdskostnader 

Drift- og vedlikeholdskostnader virker å være noe lavt estimert i tabell 5-5, i AV2016. Under er 

tabellen supplert med noen forslag vi mener bedre gjenspeiler kostnadene. Dette er kostnader 

oppgitt i prosent av investering i år 0. 

 

Tabell 5-5: Drift og vedlikeholdskostnader energiforsyningsanlegg 

Alternativ Prosentsats D&V 
energiforsyningsanlegg 

Prosentsats D&V 
energiforsyningsanlegg 

 AV2016 Vårt forslag 

Alt. 1: Fjernvarme  2 %  1 % 

Alt. 2: Luft-vann VP + el-kjel  2 %  4 % 

Alt. 3: Pelletskjel + el-kjel  4 %  4 % 

Alt. 4: El-kjel  2 %  3 % 

 

Konsekvensene av å endre drift- og vedlikeholdskostnadene er ikke beregnet eller estimert her.  
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3 Konsekvensene av å sette kravet til energifleksibilitet på hhv. 80 % og 90 % 

Av Error! Reference source not found. ser vi varmeandelene i hhv boligblokk (med to ulike 

tilluftstemperaturer), kontorbygg og forretningsbygg, og hva vi anser som anleggsfleksibiliteten for 

utbygger dersom forsyningskravet legges på 80 % hhv. 90 % energifleksible varmeanlegg. 

Barnehage, (muligens) skolebygning, universitets- og høgskolebygning, kulturbygning og lett 

industri/verkstedbygning vil ligne på kontorbygning og forretningsbygning, hvor utbygger kan ønske 

å ha tappevann som benkeberedere og utenfor det energifleksible anlegget.   

Sykehus, sykehjem, hotellbygning og idrettsbygning er bygninger med stor andel tappevann, som må 

være med sentral tappevannsproduksjon. I de tre førstnevnte kan man muligens være interessert i å 

ha desentralisert ventilasjon med direkte elektrisk oppvarming, og det vil det kunne rom for om 

kravet er 80 % energifleksibilitet, men noe usikkert om kravet er 90 % energifleksibilitet da disse vil 

ligne på en boligblokk med tilluftstemperatur høyere enn 18grader. 

 

Tabell 3-1: Anleggsfleksibilitet ved hhv 80 og 90 % energifleksibilitetskrav 

 

 

Romoppv Vent.oppv Tappevann v/ krav om 80 % energifleksibilitet v/ krav om 90 % energifleksibilitet

a) Romoppvarming i 47 % av arealet a) Romoppvarming i 23 % av arealet

b) Ventilasjon + romoppvarming i 34 % av arealet b) Ventilasjon + romoppvarming i 11 % av arealet

a) Romoppvarming i 63 % av arealet a) Romoppvarming i 31 % av arealet

b) Ventilasjon + romoppvarming i 12 % av arealet

Kontorbygning 64 % 19 % 17 % a) Tappevann + romoppvarming i 5 % av arealet a) 60% av tappevann

Forretningsbygning 68 % 15 % 16 % a) Tappevann + romoppvarming i 5 % av arealet a9 60 % av tappevann

16 % 52 %

Varmeandeler Anleggsfleksibilitet for utbygger (det som ikke må være inkl. i energifleksibelt anlegg)
Bygingskategori

Boligblokk m/ tilluftstemp.18gr

Boligblokk m/ tilluftstemp.21gr

43 % 5 % 52 %

32 %
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