
Prisstigningsrapporten
NR. 01/2007

www.opak.no



OSLO STAVANGER: BERGEN: TRONDHEIM TROMSØ
HOVFARET 13, PB. 128 SKØYEN Maskinveien 6 Solheimsgaten 16 Klæbuveien 196 B T: 22 51 77 00
0212 OSLO PB. 113 PB. 2363 Solheimsviken 7037 Trondheim
T: 22 51 77 00 4065 STAVAMGER 5824 BERGEN T: 73 82 46 00
F: 22 51 77 93 T: 51 44 38 38 T: 55 38 77 90

firmapost@opak.no www.opak.no ORG. NR. NO 960 816 862 MVA

SKJERPEDE ENERGIKRAV I NYBYGG!

side 2/4

Regjeringen har vedtatt nye energikrav til nybygg i forskriftsform. Kommunal- og 
regionaldepartementet fastsatte forskriftsendringene 26. januar 2007, og disse er gjeldende 
fra 1. februar 2007. 

De nye kravene forventes å medføre at energibehovet til oppvarming etc. reduseres med
ca 25 % i forhold til dagens forskriftskrav.

Isolasjonstykkelser økes, vinduer skal bli bedre isolasjonsmessig, husene skal bli tettere, alternative
energikilder skal benyttes m.m. De nye kravene vil generelt føre til økte investeringskostnader, men
beregninger som er foretatt viser at disse investeringene er lønnsomme over tid.
Det forutsettes således en privatøkonomisk lønnsomhet over bygningens levetid. Meget godt isolerte
bygninger, eller små bygninger, hvor energibehovet til oppvarming er meget lave, vil ikke omfattes 
av de nye hovedkravene.

Bygningene skal nå være så energieffektive at de enten tilfredsstiller konkrete krav til energitiltak, 
eller krav til samlet netto energibehov (en energiramme). Uansett skal minimumskrav til 
isolasjonsevne (U-verdier) overholdes for ulike typer bygningsdeler, som vegger, tak, vinduer etc. 
Det differensieres også for fritidsboliger og helårsboliger med laftede yttervegger, hvor grenser 
settes avhengig av størrelsen på boligen.

OPAKs vurdering er at de nye forskriftskravene er en riktig innskjerping og et steg i riktig retning. 
Det å ha fokus på ressursbruk, samt at de skjerpede kravene vil utfordre alle ledd, (dvs. byggherre,
arkitekt, prosjekterende, utførende osv.) i en konservativ byggenæring til nytenking. Vi håper også 
at dette vil føre til at arkitekter og prosjekterende må jobbe tettere sammen enn noen gang før, for 
å oppnå gode energieffektive løsninger - myndighetene har for øvrig etterlyst et tettere samarbeid 
mellom aktørene de siste 15 årene.

Samlet netto energibehov for eksempelvis et kontorbygg, skal nå ikke være større enn 
165 kWh/m² oppvarmet bruksareal (BRA) per år. Dette kan sammenlignes mot erfaringstall for 
dagens moderne kontorbygg, som ofte har et energibehov på ca 300 kWh/m² per år!

Enkelte av de nye kravene er blitt redusert i forhold til høringsutkastet.
Paragraf 8 i den endrede forskriften angir videre bl. a. følgende skjerpede og nye energirelaterte krav:

"Byggverk skal utføres slik at det fremmer lavt energibehov. Byggverk skal lokaliseres, plasseres
og/eller utformes med hensyn til energieffektivitet, avhengig av lokale forhold."

Eksempler på forskriftens ulike konkrete krav til energitiltak er som følger:

"Samlet glass-, vindus-, og dørareal: maksimalt 20 % av bygningens oppvarmede bruksareal (BRA)."

"Årsmidlere temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg: 70 %."
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"Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg, SFP-faktor (spesific fan power):
- næringsbygg 2/1 kW/m3s (dag/natt)
- bolig 2,5 kW/m3s (hele døgnet)"

"Automatisk utvendig solavskjermingsutstyr eller andre tiltak for å oppfylle krav til termisk komfort
uten bruk av lokalkjøling."

"Det er tillatt å fravike ett eller flere av energitiltakene, dersom kompenserende tiltak gjør at 
bygningens energibehov ikke økes."

En annen viktig endring er at det stilles krav til energiforsyning:
"Bygning skal prosjekteres og utføres slik at en vesentlig del av varmebehovet kan dekkes med 
annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensler hos sluttbruker.”

NB! Disse skjerpede forskriftskravene relatert til energibruk må ikke forveksles med det lenge 
forventede energidirektivet for Norge som per dags dato ikke er vedtatt.
Den endrede forskriften gjennomfører kun delvis EU-direktivet om energieffektivitet og 
energibruk i bygg.

Foruten de nye energikravene har den reviderte forskriften også noen justeringer bl.a. på BYA, 
BRA, høyder m.m.
I en overgangsperiode på 2 ½ år vil de nye og gamle kravene gjelde side om side, dvs. frem 
til 1. august 2009.

Behovet for opplæring og informasjon forventes å bli stort. Dårlige og uheldige løsninger må nå
unngås, og konsekvensen av de nye reglene (med nye systemer, løsninger etc.) må læres av 
bransjens ulike aktører. Et omfattende læringsprogram planlegges fra myndighetenes side, med
opplæring av regionale veiledere. Statens bygningstekniske etat (BE) vil samarbeide med 
byggenæringen og Husbanken.

De av våre lesere som ønsker å vite mer om temaet oppfordres til å lese pressemeldingene fra
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) og Statens bygningstekniske etat, eller kontakte en 
av OPAKs energirådgivere.

Oslo, 19.02.2007 
for OPAK AS

Peter Ihlefeldt
siv.ing
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