
OSLO STAVANGER: BERGEN: TRONDHEIM SKI
HOVFARET 13, PB. 128 SKØYEN Maskinveien 6 Solheimsgaten 16 Klæbuveien 196 B Idrettsveien 10
0212 OSLO PB. 113 PB. 2363 Solheimsviken 7037 Trondheim 1400 SKI
T: 22 51 77 00 4065 STAVAMGER 5824 BERGEN T: 73 82 46 00 T: 22 51 77 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

OPAKs Prisstigningsrapport 

Prisstigningsrapport 
nr. 03 - 2009



OSLO STAVANGER: BERGEN: TRONDHEIM SKI
HOVFARET 13, PB. 128 SKØYEN Maskinveien 6 Solheimsgaten 16 Klæbuveien 196 B Idrettsveien 10
0212 OSLO PB. 113 PB. 2363 Solheimsviken 7037 Trondheim 1400 SKI
T: 22 51 77 00 4065 STAVAMGER 5824 BERGEN T: 73 82 46 00 T: 22 51 77 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

Prisstigningsrapport NR. 03/2009

side 2/4

ENERGIBRUK - TRENDER I TIDEN - OFFENTLIGE ORDNINGER

1. februar 2007 ble nye energikrav i teknisk forskrift innført, med en dispensasjonsordning i en
overgangsperiode frem til og med utløpet av juli måned 2009. Fra og med 1. august 2009 skal
altså byggesøknader som kommer inn til kommunene følge de nye energikravene, dvs i tråd med
teknisk forskrifts paragraf 8-2.
Intensjonen med de skjerpede energikravene er å redusere nye bygningers energibehov med 
gjennomsnittlig 25 %.

13. mars 2009 vedtok Stortinget en lovendring som innebærer at det innføres krav om energi-
merking ved salg og utleie av bygninger, og krav til energivurdering av tekniske installasjoner i
yrkesbygg. I tillegg skal yrkesbygg over 1000 m² ha en gyldig og synlig energiattest til enhver tid.
Det legges opp til at energimerket følger samme prinsipp som merkesymbolet for hvitvarer.
Lengden og fargen på en pil, sammen med en bokstavkarakter, skal indikere bygningens energi-
brukkarakter. Bokstav A er beste karakter, B nest best osv., og bokstav G dårligste karakter.
Regjeringen tar sikte på at merkeordningen trer i kraft fra 1. januar 2010.
Forskriftskrav til nye bygg vil være klasse C i forhold til merkeordningen.

Interessen for å bruke mindre og mindre energi i nye bygninger er stadig økende, og energi-
effektive bygg lanseres som fremtidens bygg. Såkalte lavenergibygg er innført som begrep. I følge
opplysninger skal det for øvrig i år 2008 ha blitt bygget 9 stk lavenergibygg i ulike deler av Norge.

OPAK erfarer at flere og flere brukere av bygg, med høy fokus på miljø, legger listen høyere enn
myndighetenes minimumskrav (klasse C), og har allerede stilt som krav (eller i det minste som en
målsetning) at bygningens energibruk skal tilfredsstille klasse B, eller bedre. 
I følge et forslag til en merkeordning vil eksempelvis et klasse B-bygg ha 25 % lavere energibehov
enn et klasse C-bygg.
De nye energikravene i teknisk forskrift krever en energiramme for kontorbygg på maksimalt 
165 kWh/m², år (klasse C-bygg).

Et lavenergibygg i kategori kontorbygg skal ha et netto energibehov som er lavere enn 
ca 130 kWh/m², år. Til sammenligning med dette tall har ENOVA via Bygningsnettverket ført 
statistikk over energibruken i bl a kontorbygg. Bygningsnettverkets energistatistikk viser 
eksempelvis for år 2006 et gjennomsnittlig forbruk på 240 kWh/m²år, i tilført (kjøpt) energi for
kontorbygg. Dette er faktiske tall, dvs reelt medgått energi for den aktuelle bruken av 
bygningstypen. Kontorbygg bygget etter 1997 har imidlertid et energiforbruk pr år 
på 300-325 kWh/m². Slike kontorbygg vil altså bli definert som et klasse E til G-bygg, avhengig 
av hvor stort energibehovet er.

Med bakgrunn i finanskrisen har regjeringen som en del av den økonomiske tiltakspakken også
styrket de ulike programmene til det statlige foretaket Enova SF. 
Bl a opprettes det et nytt program rettet mot energieffektivisering i offentlige bygg, både 
eksisterende og nye bygg. Dette programmet er todelt, og det gis støtte til enkelttiltak og til
såkalte "forbildebygg". Forbildebygg defineres enten som et lavenergibygg eller et passivhus.
Et lavenergibygg defineres til å være i klasse B i forhold til tidligere foreslåtte merkeordning.
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Forutsetningen for å ta del i denne ekstraordinære støtten fra Enova er at man setter raskt i gang.
Nåværende programtekst gjelder framtil mandag 20. april 2009. Enova forbeholder seg for øvrig
retten til å justere kriteriene for å tildele støtte. Enova opplyser videre at de forventer stor 
interesse for denne støtten og oppfordrer derfor alle til å utarbeide søknader snarest.

Foreliggende energistatistikker baserer seg på reelt, faktisk energiforbruk, dvs all energi som er
forbrukt for å bruke/drive ulike aktuelle bygningstyper. Tilsvarende har konsulentstanden tidligere
benyttet seg av planlagte, reelle verdier som inndata i teoretiske beregnings- og 
simuleringsprogram.

I forbindelse med bl a tilnærmingen til bygningsenergidirektivet har man sett på ulike 
beregningsmetoder, og utviklet standardiserte beregningsmodeller. I slike modeller legger man inn
faste parametere for driftstid m.m. Videre vurderes det å ta hensyn til hva slags type varmeanlegg
og energikilde som benyttes, noe man ikke gjorde tidligere. Det er også diskutert ulike vektings-
faktorer, bl a basert på utslipp av CO2.

Dette arbeidet har bl a medført at en rekke "nye" begrep er vurdert tatt i bruk, som f eks totalt
netto energibehov, tilført energi, brutto energibruk, energieffektivitet, vektet tilført energi, 
energitall m.m. Derfor er det fort gjort å blande sammen de ulike begrepene, dvs man kan komme
i skade for å sammenligne "epler og pærer" når man diskuterer energiforbruk, både reelt og 
planlagt. Man må således være klar over dette når ulike kravnivåer diskuteres, samt når 
erfarings- og måltall for energibruk diskuteres.

Bygg som defineres som et klasse B-bygg er altså mulig å få bygget i dag. Dette krever dog
behovsstyrte løsninger fullt ut, et godt isolert og tett klimaskall, samt et tilrettelagt bruk. 
Et relativt sett strengt krav til SFP ("vifteeffektivitet") må også til for å overholde klasse B. Det er
også mye å hente på brukerutstyr, spesielt IT-utstyret, som benyttes i virksomheten. Anskaffelse 
av energieffektiv PC etc vil således være med på å få ned energibruken i de nye/rehabiliterte 
lokalene.

Et bygg som planlegges og bygges som et klasse B-bygg eller bedre, vil i utgangspunktet normalt
trekke mindre energi enn et klasse C-bygg, selv om forutsetningene for driften av bygget ikke er i
samsvar med dimensjoneringsforutsetningene.

Oslo, 17.04.2009

for OPAK AS

Peter Ihlefeldt  
Siv.ing.
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