
STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007
• Nye energikrav

Gunnar Grini



BAKGRUNN

• Soria Moria-erklæringen
• Kyotoforpliktelsene
• Svakheter i dagens krav
• Ønske om forenkling
• EU-direktiv (2002/91)

Regjeringen vil:

”Implementere EUs bygningsdirektiv i løpet av
2006. Det skal utarbeides nye byggforskrifter
som gjør lavenergiboliger til standard”.



Nasjonale mål

• Regjeringens målsetning:
• 30 TWh ny fornybar energi og effektivisering i

perioden 2001 til 2016

• Tidligere målsetning:
• 12 TWh ny fornybar energi og effektivisering i

perioden 2001 til 2010.
minimum 3 TWh ny vindkraft
4 TWh ny varmeproduksjon.
resterende 5 TWh blant annet fra
energieffektivisering.
Redusere bruken av mineralolje til oppvarming

• KRDs miljøhandlingsplan 2005 - 2008:
• Redusere energibehovet i nye bygg og ved

hovedombygninger i f.t dagens krav i TEK
• Bidra til omlegging fra elektrisitet til nye fornybare

energikilder til oppvarmingsformål
• Redusere energibehovet i nye fritidsboliger med

boligstandard



Positiv holdning til:

• Økt miljømessig ambisjonsnivå

• Regulering av netto energibehov

• Innlemmelse av flere energiposter

• Mulighet for valg mellom to kravsmodeller
 rammekravsmodellen
 energitiltaksmodellen

• Krav som fremmer tilrettelegging for bruk av ny fornybar
energi for å dekke byggets varmebehov

• Innlemmelse av fritidsboliger (med én bruksenhet)



Forslag til endringer:

• Energitiltakene er for ambisiøse og må modereres
 Inneklimahensyn
 Økt risiko for fuktskader og byggefeil
 Rehabiliteringer

• Bygningsmodeller for kompakte
• (Enda) flere bygningskategorier

 rekkehus
 universitet / høyskole
 fritidsboliger

• Arealeffektivitet bør belønnes
 mindre småhus må ha mulighet til å oppfylle de nye

energikravene

• Bygninger med laftet yttervegg må kunne oppfylle
forskriftskravene

• Spørsmål om fritidsboliger
 bør fritidsboliger under 80 m2 fritas fra kravene
 bør fritidsboliger ha samme energikrav som småhus

• Konkretisering av krav vedrørende energiforsyning
------------------------
• Behov for kompetanseoppbygging, forskning og

utvikling



Krav til energieffektivitet (§ 8-21)

• Alternativ 1
• Krav om gjennomføring av spesifikke energitiltak

• Alternativ 2
  Krav om at samlet netto energibehov ikke skal overskride et

fastsatt rammenivå

   Samme miljømessig ambisjonsnivå i begge alternativene.

”Bygningen skal være så energieffektiv at den enten
tilfredsstiller de krav som er angitt til energitiltak under
bokstav a, eller samlet netto energibehov (rammekrav)
som angitt nedenfor under bokstav b.”





DATAELEMENTER:

RAMME-
KRAV Bruksavhengige 

data 

Klimadata

Energitiltak

Bygningsmodeller



JUSTERTE RAMMEKRAV kWh/m2år

• Småhus           125 + 1600/BRA (endret fra 125)
• Boligblokk    120   (endret fra 110)
• Barnehager 160 (endret fra 130)
• Kontorbygg 165 (endret fra 140)
• Skolebygg 135 (endret fra 105)
• Universitet / høyskole 180 (ny)
• Sykehus 325 (endret fra 285)
• Sykehjem 235 (endret fra 220)
• Hoteller 240 (endret fra 200)
• Restaurantbygg Utgår (endret fra 210)
• Idrettsbygg 185 (endret fra 160)
• Forretningsbygg 235
• Kulturbygg 180 (endret fra 145)
• Lett industri / verksteder 185 (endret fra 155)

Endringene skyldes justeringer i bygningsmodellene og
energitiltakene, samt reduksjon i brukeravhengige energiposter for
boliger.



MINSTEKRAV



Rehabiliteringer

• I utgangspunktet gjelder alle krav i TEK ved
søknadspliktig rehabilitering (hovedombygning),
etter plan- og bygningslovens § 87.

• Vanskelig for flere områder enn energi
• Brann
• Universell utforming
• m.m

• Dispensasjonsadgang etter plan- og
bygningslovens § 88.

Dette er en generell problemstilling for mange tekniske krav.
Vi ønsker ikke egne særordninger for energikravene.



Hvordan dokumentere at rammekrav er
oppfylt?

 Energitiltaksmodellen :
    Vise at samtlige energitiltak, som er lagt til grunn ved utregning av

rammenivå, er gjennomført.

 Rammekravsmodellen :
    Beregne samlet netto energibehov og vise at det er lavere enn

fastsatt rammekrav for aktuell bygningskategori.

BE og NVE støtter Standard Norge med
midler for utarbeidelse av ny
beregningsstandard (NS 3031)



Nytt krav til energiforsyning

”Bygning skal prosjekteres og utføres slik at en vesentlig del av
varmebehovet kan dekkes av andre energiløsninger enn
elektrisitet og/eller fossile brensler hos sluttbruker.

Kravet til energiforsyning i første ledd gjelder ikke for bygning
med et meget lavt varmebehov eller dersom det fører til
merkostnader over byggets livsløp”





Foreløpige beregninger:

• Varmebehov småhus: ca 85 kwh/m2

• El.pris: 80 øre per kWh

• Pellets: 40 øre per kWh

Varmebehov 

småhus (kWh/år) 

Lønnsomt 

(kWh/år) 

Lønnsomt  

(m
2
 BRA) 

Varmepumpe 

(bergvarme) 

> 36000 > 425 

Varmepumpe 

(jordvarme. sjøvarme, 

luft - vann) 

> 25500 > 300 

Biokjel / Pelletskjel > 19000 > 220 

Pelletskamin > 16000 > 190 

Solfanger  

(7500 kWh/år) 

> 15000 > 175 

 



VEILEDNINGSMATERIELL

• REN

• Temaveileder

• Byggdetaljblader fra Sintef Byggforsk

• NS 3031


