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Forord
Energimerkeordningen for bygninger og boliger ble etablert 1. juli 2010. NVE har fått spørsmål
om veiledning i energimerking fra mange hold. Denne veilederen retter seg mot eksperter som
skal energimerke yrkesbygg og nye boliger, men kan også være nyttig for utbyggere og
byggeiere som skal energimerke sine bygninger. NVE ønsker at veilederen skal gjøre det enklere
å gjennomføre energimerking og å bidra til at ekspertene tolker regelverket så likt som mulig.
Likeledes er målet at veilederen skal gjøre energimerkingen til et konstruktivt skritt på veien
mot god energistandard og drift for norske bygninger.
Veilederen er, etter en anbudsrunde, laget av Norconsult AS med Ingrid Hole som
prosjektleder. NVE har gitt kommentarer underveis i arbeidet. Parallelt har Norconsult laget en
veileder for energivurdering av tekniske anlegg etter samme format. Begge veilederne utgis i
NVEs serie av veiledere, og vil også være tilgjengelige i elektronisk format. NVE planlegger å
revidere veilederen etter en periode.
NVE ønsker å takke Norconsult for et godt samarbeid.
Oslo, oktober 2013
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1
1.1

Innledning
HVA ER ENERGIMERKING AV BYGNINGER?
Energimerking er en karaktersetting av bygningen basert på beregnet levert energi ved standard
klima (Oslo-klima). Man kan direkte sammenligne bygninger for ulike steder i landet.
Energimerking skal øke bevisstheten rundt energibruk og hvilke tiltak som kan gi mer
energieffektive bygninger.
Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg
(Energimerkeforskriften) regulerer energimerking av bygninger og boliger og energivurdering av
tekniske anlegg. Energimerkeforskriften trådte i kraft 1. januar 2010 og er hjemlet i Energiloven.
EUs bygningsenergidirektiv (2002/91/EF) er utgangspunktet for det norske regelverket for
energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg.
Energimerking er obligatorisk for nybygg og for alle som skal selge eller leie ut boliger eller
yrkesbygg. Yrkesbygg over 1000 kvadratmeter skal alltid ha gyldig energiattest, og det er byggeier
som har ansvar for at bygningen oppfyller kravene i Energimerkeforskriften.
For yrkesbygninger og nyoppførte boliger stilles det kompetansekrav til utføreren av
energimerkingen. Denne veilederen retter seg mot eksperter som oppfyller kompetansekravene og
omhandler ikke energimerking av eksisterende boliger.
For bestemmelsene om energimerkeordningen henvises det til Energimerkeforskriften.

1.2

HENSIKT MED ENERGIMERKEORDNINGEN
Energimerkeordningen har som formål å stimulere til økt oppmerksomhet om bygningers
energitilstand, og mulighetene for å redusere energibruk og omlegging til fornybar energi i
bygninger.
Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som
eier/leier bygget bruker bygningen. Beregning av energikarakter skal være i samsvar med
beregningsmetodene i standarden NS 3031. Det skal i henhold til standarden benyttes
standardiserte verdier for blant annet klima, internlaster og driftstider. Beregnet levert energi for
bygningen som energimerkes vil derfor i mange tilfeller avvike fra faktisk energibruk i bygningen.
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1.3

HENSIKT MED VEILEDEREN
Denne veilederen er en praktisk veileder for eksperter og beskriver prosessen med energimerking.
Formålet med veilederen er å samle relevant informasjon slik at det blir lettere for nybegynnere å
gjennomføre energimerking. I tillegg er formålet med veilederen å bidra til å harmonisere praksis i
henhold til NVEs forventninger for energimerkeprosessen.
Denne veilederen er ikke ment som en fagbok for utførelse. Det forutsettes at den som
gjennomfører energimerkingen har den faglige kompetansen Energimerkeforskriften stiller krav om.
Veilederen er i utgangspunktet tiltenkt de som skal gjennomføre energimerkingen, men kan også
leses av oppdragsgivere som ønsker innsikt i hva de kan forvente av resultatdokumentet de
bestiller. Vedlegg A gir sammenfattet informasjon om energimerking for byggeiere.

1.4

OPPBYGGING AV VEILEDEREN
Veilederen er bygget opp i fire hovedbolker: forarbeid, informasjonsinnhenting, bearbeiding av
informasjon og modell og avslutning. Inndelingen er ment å representere de ulike fasene i
energimerkingprosessen og er vist i figur 1.

Kap 2:
Forarbeid

Kap. 3:
Informasjonsinnhenting

Kap. 4:
Bearbeiding av
informasjon og
utarbeidelse av
modell

Kap. 5:
Avslutning og
overlevering

Figur 1. Oppbyggingen av veilederen.
Siden veilederen er oppbygd ut fra prosessen, vil man finne informasjon om for eksempel
ventilasjon både i kapittel 3 og kapittel 4.

1.5

JURIDISK VEILEDER
For juridiske avklaringer av alle paragrafene i Energimerkeforskriften henvises det til Veileder til
forskrift om energivurdering av tekniske anlegg og energimerking av bygninger.
Enkeltavsnitt fra og henvisninger til juridisk veileder er dog medtatt i denne veilederen.
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2
2.1

Forarbeid
INNLEDNING
Dette kapittelet inneholder informasjon om temaer som bør gjennomgås i forkant av tilbudslevering
eller oppstart av energimerking av bygninger.

2.2

HVA SKAL ENERGIMERKES?
Energimerking gjelder for bygninger ved salg og utleie. Yrkesbygg med bruksareal større enn
2
1000 m har i tillegg krav om energimerking uavhengig av salg og utleie.
2

Arealgrensen på 1000 m for yrkesbygning gjelder både oppvarmet og uoppvarmet bruksareal og
skal beregnes etter reglene i NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger.
Eksempel – Uoppvarmet og oppvarmet bruksareal
Et yrkesbygg består av en hovedetasje og en kjeller. Hovedetasjen huser en
2
2
matbutikk på 550 m mens kjelleren huser et lagerlokale på 500 m . Det er
isolert mellom etasjene og lageret tilføres ikke varme fra bygningens
varmesystem eller kjøling fra bygningens kjølesystem. Matbutikken må likevel
2
energimerkes siden bygningens bruksareal totalt er større enn 1000 m .
Figur 2 viser bruksareal for en etasje.

Figur 2. Bruksareal for en etasje.

Side 7 av 101

Praktisk veileder for energimerking

Arealgrensen gjelder bygningen som helhet. For yrkesbygg som er sammensatt av ulike
bygningskategorier, skal hver del merkes for seg, selv om arealgrensen gjelder bygningen som
helhet. Det sammen gjelder yrkesbygg som består av flere merkepliktige seksjoner innenfor
samme bygningskategori.
Eksempel – Mindre butikk i kontorbygg
2

2

Et yrkesbygg består av et kontorlokale på 950 m og et butikklokale på 70 m
2
som huser en klesbutikk. Bygnings bruksareal er over 1000 m og bygningen
må energimerkes. Siden bygningen består av to ulike bygningskategorier må
det utarbeides et energimerke for kontordelen og et energimerke for
butikkdelen.

I Energimerkeforskriftens § 3 er bygning, bolig og yrkesbygg definert. Bygning som faller utenfor
definisjonene av bygning, bolig og yrkesbygg, er ikke omfattet av plikten til energiattest. Veiledning
til Energimerkeforskriftens § 3 finnes i den juridiske veilederen.
Det er ikke mulig å avtale seg bort fra plikten til å energimerke. I noen tilfeller har byggeier oppgitt
at energimerkingen ikke er gjennomført og at laveste karakter derfor antas. Denne løsningen er det
ikke åpning for i Energimerkeforskriften.
Utleie internt eller til datterselskaper utløser plikten til energiattest. Ved utleie til nye leietakere
utløses plikten til energimerking, men løpende leiekontrakter anses ikke å utløse plikten til
energimerking. Reforhandling av leiekontrakter anses å utløse plikten til energimerking.
Energimerkeforskriften gjelder ikke for Svalbard, Jan Mayen eller bilandene.
Figur 3 viser et flytskjema som kan være til hjelp for å avgjøre om eksisterende bygninger skal
energimerkes. Figur 4 viser et flytskjema for nye boliger og bygninger som skal energimerkes. Det
er ikke tatt med unntaksbestemmelser i flytskjemaet i figur 4.
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Ja

Skal bygningen selges?

Nei

Ja

Blir eller skal bygningen leies ut?

leies bygn ingen ut til
eksisterende leietakere?

Nei

Ja

Nei

Er bygningen et yrkesbygg
over 1000 kvm?

Ja
Nei

Skal leiekontrakten
reforhand les?

Ja

Nei

Foreligger energ iattest?
Nei

Det er ikke krav om
~ utarbeide energiattest

Ja

Ja

Er ener gi attesten

Nei

over 10 lir?

Faller bygningen under
definisjonen av bygning i § 3?

Nei

Ja

Er det gjennomført vesentlige
Ja

endringer pli bygningen eller
de tekniske installasj onene

etter energiattesten

Ja

Fall er bygningnen under
unntakene i § 9?

Nei

ble utarbeidet?

Nei

Energiattesten ml! furnyes

Energiattesten ml! ikke fornyes

Det er ikke krav tiil

:I utarbeide energ iattest

Det mS utarbeides
en erg iattest

Figur 3. Flytskjema for energimerking av eksisterende bygninger.
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Figur 4. Energimerking av nye boliger og bygninger.

2.3

GYLDIGHET FOR ENERGIATTESTEN
Energiattesten har en gyldighet på 10 år, men skal representere bygningen slik den står.
Gjennomføres det vesentlige bygningsendringer eller endringer i tekniske systemer som påvirker
energimerket, skal det utarbeides en ny energiattest. Hva som menes med vesentlige endringer er
gitt i den juridiske veiledningen til § 4.
Dersom NVE endrer skalaen for energikarakter og/eller oppvarmingskarakter, er det ikke
nødvendig å energimerke bygningen på nytt.
For bygninger som er i en planleggings- og byggeprosess vil registrert energiattest før en slik
endring av skalaen være gyldig. Endres inndata for beregningen løpet av prosjektperioden må det
imidlertid utarbeides en ny energiattest. Den oppdaterte attesten vil måtte lastes opp på nytt og
beregnes etter gjeldende skala.
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Eksempel – Målt luftlekkasjetall for passivhus
Et passivhus er under prosjektering og skal stå ferdig i oktober. Det blir
gjennomført en energimerking av den prosjekterte bygningen i januar samme
år som viser at bygningen vil tilfredsstille energikarakter A. NVE har varslet en
endring i karakterskalaen som vil være gjeldene fra juli samme år. Endringen i
karakterskalaen vil gi den prosjekterte bygningen energikarakter B. Bygningen
skal i henhold til passivhusstandarden måle luftlekkasjetallet og dette kan først
gjennomføres i september. Dersom målt lekkasjetall er høyere enn det som er
forutsatt i energiberegningen, må energiattesten oppdateres og gjeldende
karakterskala vi da være oppdateringen fra juli. Bygningen får energikarakter
B. Opplasting av ny energiattest ville også vært nødvendig dersom andre
egenskaper med betydning for beregnet, levert energi ble endret i byggefasen
(til dårligere verdi).

2.4

ANTALL ENERGIMERKER

2.4.1

Tidspunkt for vurdering
Antall energimerker kan legge føringer for pris og informasjonsinnhenting og bør derfor vurderes
tidlig i prosjektet eller før tilbud om energimerking gis. Antall energimerker som er nødvendig for
bygget avgjøres av eksperten for den aktuelle bygningen og skal være i henhold til
Energimerkeforskriften.
I punkt 2.4.2 til 2.4.4 oppgis faktorer som spiller inn for antall energimerker. Figur 5 viser et
flytskjema som kan benyttes for å avgjøre antall energimerker for et bygg.
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Figur 5. Flytskjema for antall energimerker.

2.4.2

Ulike bygningskategorier
I henhold til § 8 i Energimerkeforskriften skal ulike bygningskategorier i yrkesbygg ha energiattest
for hver enkelt del. Aktuelle bygningskategorier er vist i tabell 1. Dersom det er utfordrende å
vurdere om bygningen har flere bygningskategorier eller hvilke bygningskategori de ulike delene
faller innenfor, anbefales det å vurdere bygningens form og bruken av bygningen eller den enkelte
delen. NS 3031 angir standardiserte og veiledende verdier som skal benyttes for
energiberegninger mot forskriftskrav. En del av verdiene er avhengig av bygningskategori. Dette
gjelder:
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Gjennomsnittlig effektbehov i driftstiden og årlig energibehov for belysning utstyr og
varmtvann, NS 3031 tabell A.1



Gjennomsnittlig varmetilskudd i driftstiden for belysning, utstyr, varmtvann og personer, NS
3031 tabell A.2



Driftstider og settpunkt-temperatur for oppvarming og kjøling, NS 3031 tabell A.3



Minste tillatte spesifikke luftmengde ved kontrollberegning mot offentlig krav og veiledende
verdier for spesifikke luftmengder og veiledende luftmengder i og utenfor drift, NS 3031
tabell A.6 og B.1

Ved usikkerhet i valg av bygningskategori, kan en sammenligning av bygningens driftstider,
internlaster og luftmengder mot de standardiserte verdiene gi veiledning i valg av bygningskategori
i tillegg til bygningens form og størrelse. På den måten kan man velge den kategorien som ligner
mest med hensyn til drift og form.
Underkategorier for bygningskategoriene kan også benyttes for veiledning. Disse er vist i tabell 1.
Tabell 1. Bygningskategorier med underkategorier.
Bygningskategori

Underkategori

Småhus

Enebolig
Enebolig med utleiedel
Tomannsbolig horisontaldelt
Tomannsbolig vertikal delt
Firemannsbolig
Kjedet enebolig
Rekkehus
Fritidsbolig
Annet småhus

Boligblokker

Leilighet
Annen bolig

Barnehager

Barnehagebygning

Kontorbygg

Kontorer, enkle
Kontorer, med ventilasjon og kjøleanlegg
Messe- og kongressbygg
Annet kontorbygg

Skolebygg

Undervisningslokaler
Skole med svømmeanlegg
Skole med idrettshall

Universitets- og høgskolebygg

Undervisningsbygg
Laboratoriebygg
Annen forskningsbygning
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Sykehus

Sykehus
Sykehotell
Laboratoriebygg

Sykehjem

Sykehjemsbygning

Hoteller

Hotellbygning
Bygning for overnatting
Restaurantbygning
Annen hotellbygning

Idrettsbygg

Idrettshall
Idrettshall med dusjanlegg
Idrettshall med svømmeanlegg

Forretningsbygg

Butikk
Butikk med kjøle- / fryserom
Bensinstasjon

Kulturbygg

Kulturbygning
Kino
Museums- og biblioteksbygning
Bygning for religiøse aktiviteter

Lett industri, verksteder

Industribygning
Energiforsyningsbygning
Lagerbygning
Fiskeri- og landbruksbygning
Annen industri- og lagerbygning

Fra juridisk veileder, § 3:
Kontorplasser av normalt omfang i for eksempel et museumsbygg eller undervisningsbygg,
regnes å være en del av bygningen og omfattet av plikten eller unntaket som gjelder. For
eksempel vil ikke to kontorer i et undervisningsbygg bety at bygget skal deles i to
bygningskategorier.
Et tilfelle hvor det kan være utfordrende å bestemme bygningskategori er for omsorgsboliger. Skal
dette defineres som sykehjem eller som boliger? I det følgende er det listet opp faktorer som kan
tale for å energimerke omsorgsboliger som sykehjem:


Stor andel fellesarealer



Faste arbeidsplasser i bygningen



Luftmengdene mer i samsvar med minsteluftmengder eller veiledende luftmengder for
bygningskategorien sykehjem enn boligblokk



Leilighetene er små i størrelse og har ikke eget kjøkken



Hele eller deler av bygget har kjøling
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2.4.3

Leiligheter
For nye og eksisterende leiligheter skal hver enkelt leilighet energimerkes. For selvstendige
2
boligenheter med bruksareal under 50 m kan merkeplikten oppfylles ved felles energiattest for
bygningen som helhet.

Eksempel – Leiligheter under 50 m

2

2

En boligblokk har tjue leiligheter under 50 m , og ti leiligheter med bruksareal
2
2
over 50 m . De tjue leilighetene under 50 m kan merkes individuelt eller de
2
kan få et merke for hele blokken. De ti leilighetene som er over 50 m skal
merkes individuelt.

Figur 6 viser et flytskjema som kan benyttes for å bestemme antall energimerker for et
leilighetsbygg eller en leilighetsdel av et bygg.

Figur 6. Flytskjema for antall energiattester for leilighetsbygninger.
Fellesarealer tas med i energiberegningen dersom boligblokken energimerkes som helhet, men
inkluderes ikke i energiberegningene dersom man energimerker hver enkelt leilighet for seg. Fra
juridisk veileder, § 3 om fellesarealer i boligbygninger som merkes individuelt:
Fellesarealer skal ikke tas med, med mindre de eksplisitt er en del av boenheten. En
nødvendig konsekvens er at en del fellesarealer i boligbygg ikke blir merket. For fellesarealer
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i for eksempel omsorgsboliger blir det en skjønnsmessig grense for når fellesarealene er så
store at de foranlediger egen merking som kulturbygg eller sykehjem.
Det er viktig å merke seg at energiberegning av boligblokker mot rammekravene i byggeteknisk
forskrift (TEK), gjøres for boligblokker som helhet. Ved nye bygge- og rehabiliteringsprosjekter må
det derfor utarbeides en modell for energiberegning mot rammekravene i TEK, og egne modeller
2
for energimerking av hver enkelt leilighet (såfremt leilighetene er over 50 m ).
Det er bare åpnet for energimerking av representative leiligheter for bygninger som utelukkende
består av utleieboliger. Med representative leiligheter menes leiligheter med samme størrelse og
plassering i bygningen. Se nærmere beskrivelse i punkt 3.4.4.

2.4.4

Seksjonering
Ulike eierseksjoner i yrkesbygg med felles vann- eller luftbårent oppvarmingssystem kan
energimerkes som helhet, og er unntatt plikten til å ha et eget merke etter § 9 b) i
Energimerkeforskriften. Dette forutsetter at seksjonene har samme bygningskategori. I enkelte
tilfeller er det ønske fra byggeier om å likevel energimerke ulike seksjoner. Dette kan være tilfeller
hvor deler av bygningen er rehabilitert eller leies ut, eller bygningen har fått nytt tilbygg.
Energimerkeordningen benytter beregnet levert energi ved energimerking. Dette blant annet for at
energimerke indikerer for byggeier, leietaker eller kjøper hvilket nivå man kan forvente for kjøpt
energi til bygningen eller seksjonen, sammenlignet med andre bygninger eller seksjoner.
Energimerking av seksjoner med samme bygningskategori ved salg og utleie, vil derfor bare være
fornuftig dersom seksjonene har individuell måling av strøm- og varmebruk, og dette også benyttes
som utgangspunkt ved fakturering av energikostnader.
Dersom seksjonen som ønskes energimerket ikke er adskilt fra de andre delene på en naturlig
måte, vil ikke energimerking av seksjonen være fornuftig. Et eksempel på dette er tilfeller hvor det
er åpent landskap mellom to ulike seksjoner.
For byggeiere som ikke skal selge eller leie ut en del av bygningen, et tilbygg eller lignende, vil
bygningen kunne energimerkes som seksjoner hvis byggeiere ønsker dette. En forutsetning er at
energiattestene henges opp slik at det er synlig for alle hvilke del av bygningen energiattestene
gjelder for.
Hvis seksjonenesom er energimerket avviker fra seksjonene registrert i matrikkel, må adresse
registreres manuelt.
Hvis de ulike seksjonene endres må det energimerkes på nytt slik at energimerkene representerer
gjeldende seksjoner.
Seksjoner med ulike eiere kan energimerkes felles eller separat.
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Eksempel – flere seksjoner
2

Et yrkesbygg på 1500 m består av fire seksjoner innenfor samme
bygningskategori. Seksjonene har felles oppvarmingssystem, men ulike eiere.
Eierne kan velge å energimerke hver seksjon for seg eller gå sammen å få
utarbeidet en energiattest for bygningen som helhet.

Eksempel – eiere vil ikke energimerke
2

Et yrkesbygg på 900 m består av fire seksjoner med felles
2
oppvarmingssystem, men ulike eiere. Bygningen er under 1000 m og er ikke
pliktig å ha energiattest dersom bygningen ikke skal selges eller leies ut. En
av eierne ønsker imidlertid å leie ut sin del av bygningen og utløser plikten til
energimerking. De andre seksjonseierne ønsker ikke å gå sammen for å
utarbeide energiattest for bygningen som helhet. Seksjonseieren som skal leie
ut sin del av bygningen får da utarbeidet energiattest for sin seksjon av
bygningen.

Eksempel – felles ventilasjonsanlegg
2
Et yrkesbygg på 1200 m har tre seksjoner innenfor samme bygningskategori.
Seksjonene har felles ventilasjonsanlegg, og all romoppvarming foregår via
varmebatterier i ventilasjonssystemet. Eierne kan da velge å få utarbeidet
felles energiattest.

2.5

UNNTAK FRA ENERGIMERKING
Energimerkeforskriften gir unntak fra plikten til å ha energiattest for enkelte boliger og bygninger i
Energimerkeforskriftens § 9. I tidligfase av et prosjekt er det viktig å opplyse byggeier dersom
boligen eller bygningen er unntatt plikten til å ha energiattest. Selv om en bygning eller bolig er
unntatt, vil en energiattest kunne gi verdifull informasjon om bygningens energitilstand og aktuelle
energieffektiviseringstiltak. Det kan derfor likevel være fornuftig å energimerke boliger og bygninger
som er unntatt.
Den juridiske veiledningen til Energimerkeforskriften gir utfyllende veiledning til de ulike leddene i
Energimerkeforskriftenes § 9.
Bygninger hvor det ikke benyttes energi for å påvirke inneklimaet, vil falle utenfor definisjonen av
bygning i Energimerkeforskriftens § 3 og dermed ikke være energimerkepliktig. Eksempler på slike
bygninger kan være fjellhaller og tilfluktsrom.
Bygningsenergidirektivet åpner for unntak for bygninger i landbruket og innen industri med lavt
energibehov til oppvarming. Disse bygningskategoriene dekkes av Energimerkeforskriftens § 9 e)
og f). Fra juridisk veileder § 9 f):
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Hensikten med unntaket er å frita bygninger fra merkeplikten når de åpenbart er bygget for
en driftssituasjon uten oppvarming utover frostsikring. I tillegg er det åpnet for situasjoner der
det er stort internt varmeoverskudd fra en prosess, og at det er liten mulighet for at dette
overskuddet kan utnyttes på annen måte. Unntaket må også vurderes i lys av muligheten for
bruksendring. Dersom bruksendring er en realistisk mulighet kan unntaket fra merkeplikt ikke
gjelde.
Andre bygningskategorier med lav energi til oppvarming, og som ikke er nevnt i de øvrige
unntaksparagrafene i Energimerkeforskriften, skal energimerkes. Fryselager anses imidlertid som
unntatt. Fra juridisk veileder § 9 e):
For fryselager vil bygningens energikvaliteter være like viktige som for bygninger med høy
innetemperatur. NVE mener likevel at fryselager ikke er omfattet av merkeplikten, fordi
forskriften gir unntaktsmulighet og fordi det ikke er noen av bygningskategoriene som
passer.
Dersom over halvparten av det samlede arealet i en bygning brukes til formål som nevnt i § 9, er
bygningen som helhet unntatt energimerking. Dersom arealet som ikke faller under
unntaksbestemmelsene utgjør et betydelig areal, anbefales det at denne delen energimerkes, selv
om dette ikke er et krav. Dette fordi energimerking gir informasjon til byggeier om energitilstanden
og aktuelle tiltak.
Eksempel – verksted med lav temperatur
Et verksted har en innetemperatur på rundt 14 °C i snitt på vinterstid.
Bygningen skal energimerkes siden oppvarming er utover frostsikring.

Eksempel – isolert lager med frostsikring
En isolert lagerbygning er ute av drift for en periode og har en innetemperatur
på 5 °C for å holde bygningen frostfri. Bygningen skal energimerkes siden
bygningen er bygget for driftssituasjoner utover frostsikring.

Eksempel – lager med frostsikring
En lagerbygning er ute av drift for en periode og har en innetemperatur på kun
5 °C for å holde bygningen frostfri. Bygningen har tekniske systemer
dimensjonert for å varme bygningen til 15 °C. Bygningen skal energimerkes
siden bygningen er bygget for driftssituasjoner utover frostsikring.
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Eksempel – parkeringskjeller
En parkeringskjeller ligger under et kontorbygg. Parkeringskjelleren er ikke
oppvarmet, ligger utenfor bygningens klimaskjerm, men har
avtrekksventilasjon. Siden bygningen har avtrekksventilasjon benyttes det
energi for å påvirke inneklimaet og parkeringskjelleren faller inn under
definisjonen for bygning i Energimerkeforskriftens § 3. Parkeringskjelleren
faller utenfor definisjonen av oppvarmet areal i NS 3031 og skal likevel ikke
energimerkes.

Eksempel - frostfri glassgård
Delvis oppvarmede glassgårder skal i henhold til TEK 10 regnes som fullt
oppvarmet (Veiledningen til § 14-1 første ledd). Frostfrie glassgårder anses
også som pliktig til energimerking da disse i få tilfeller anses å falle inn under
landbruks- eller industribygninger som unntakene i § 9 e) og f) gjelder for.

Eksempel – bygning med lav innetemperatur TEK 10
I byggeteknisk forskrift § 14-2 tredje ledd heter det:
(3) For bygning som ut fra forutsatt bruk skal holde lav innetemperatur,
gjelder ikke dette kapittel dersom det er tilrettelagt slik at energibehovet
holdes på et forsvarlig nivå.
Bestemmelsen gjelder ulike bygninger der tilsiktet temperatur er under 15 °C
(Veiledningen til § 14-2 tredje ledd). Disse bygningene er ikke automatisk
unntatt fra energimerking, men må vurderes opp mot unntaksbestemmelsene i
§ 9 i Energimerkeforskriften.

2.6

KOMPETANSEKRAV
For energimerking av yrkesbygninger og nyoppførte boliger stilles det krav til kompetanse for den
som har ansvar for utførelsen av energimerkingen. Det er mulig å gjennomføre energimerkingen
med et team av medarbeidere så lenge den ansvarlige har den aktuelle kompetansen. Den
ansvarlige må imidlertid være reelt involvert i og kvalitetssikre energimerkingen. Ansvarlig bør delta
på befaringen av eksisterende bygninger hvor dette er mulig, og bidra til å sikre at riktige faglige
beslutninger tas underveis i prosessen.
Med ansvarlig i denne veilederen menes ansvarlig ekspert for utarbeidelsen av energiattesten.
Byggeier er ansvarlig for at informasjonen som gjøres tilgjengelig for eksperten er riktig og for å
innhente utførere av energimerkingen som oppfyller kompetansen som er beskrevet i
Energimerkeforskriften. Eksperten som står ansvarlig for energimerkingen, er ansvarlig for at
informasjonen om bygningen er riktig registrert og vil også stå ansvarlig for tiltakslisten som
utarbeides.
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Kompetansekravene stiller både krav til teoretisk og praktisk kompetanse og er gitt i
Energimerkeforskriftens § 18. En sammenstilling er vist i tabell 2, mens ytterligere veiledning finnes
i juridisk veileder til Energimerkeforskriften. Det er verdt å merke seg at kompetansekravene for
ansvarlig ekspert for energimerking av nye bygninger er strengere enn for eksisterende bygninger
for tiltaksklasse 2 og 3.
Tabell 2. Kompetansekrav for energimerking.
Bygningskategori
Teoretisk
Yrkesbygninger

Boliger

Praksis

Eksisterende

Ingeniørkompetanse på
bachlornivå med hovedvekt på
bygningsteknikk – og energifag

Minimum to års praksis fra
energiberegninger for
bygninger og tekniske
anlegg.

Nye

Gjeldende krav for ansvarlig
prosjekterende innen relevant
tiltaksklasse og
godkjenningsområde.

Gjeldende krav for
ansvarlig prosjekterende
innen relevant tiltaksklasse
og godkjenningsområde.

Eksisterende

Ingen kompetansekrav

Ingen kompetansekrav

Nye

Gjeldende krav for ansvarlig
prosjekterende innen relevant
tiltaksklasse og
godkjenningsområde.

Gjeldende krav for
ansvarlig prosjekterende
innen relevant tiltaksklasse
og godkjenningsområde.

Praksis som er gjennomført i forbindelse med utdanning, arbeid med masteroppgaver eller
lignende, godkjennes ikke som en del av praksisen som inngår i kompetansekravet til
energimerking.
NVE har ingen godkjenningsordning for eksperter som gjennomfører energimerking. Det er
ekspertens eget ansvar at kravene til kompetanse er oppfylt. Ved opplasting av energiattesten i
Energimerkesystemet (EMS) må eksperten bekrefte at kravene til kompetanse er oppfylt. For å få
tilgang til ”ekspertveiene” i energimerkesystemet må eksperten også bekrefte kompetansen. Det
kan være aktuelt om han/hun ønsker å merke en eksisterende bolig som ekspert.
Det forutsettes at utførere av energimerking har inngående kjennskap til NS 3031. Dette er en
forutsetning både for å kunne definere og for å kunne endre parametere i energiberegningen.
Tilstrekkelig kompetanse hos utfører gir byggeier trygghet om at energiattesten vil inneholde riktig
energikarakter, oppvarmingskarakter og anbefaling av tiltak.

2.7

SAMMENFALLENDE OPPGAVER
Ved energimerking av bygninger bør det vurderes hvilke andre oppgaver som med fordel kan
gjennomføres samtidig eller kan sammenfalle med energimerkingen. I mange tilfeller vil
oppdragsgiver selv etterspørre slike oppgaver, men i noen tilfeller kan det være aktuelt å opplyse

Side 20 av 101

Praktisk veileder for energimerking

oppdragsgiver om dette. Nedenfor gis en kort beskrivelse av oppgaver som kan være aktuelle å
gjennomføre i forbindelse med energimerking:


Energivurdering av tekniske anlegg
Energimerkeforskriften stiller også krav om energivurdering av tekniske anlegg.
Energivurderingen kan gi viktig inndata til energimerkeberegningen og bør samordnes med
energimerkingen. I tillegg har man mulighet til å etablere sammenstilte tiltakslister med
både bygningsmessige og tekniske tiltak. Dette er ikke et forskriftskrav, men vil gjøre det
enklere for bygg- og anleggseier å prioritere mellom, eller samkjøre, bygningsmessige og
tekniske tiltak.



Søknad om støtte til energitiltak
Flere offentlige foretak har støtteprogrammer som gir økonomisk støtte til tiltak som
reduserer energibruken eller øker andelen fornybar oppvarming. Tiltakslisten som
utarbeides for energimerking benyttes som utgangspunkt for å søke støtte til tiltak.



Utvidet ENØK-analyse, energirevisjon og Energy preformance contract (EPC)
For eksisterende bygninger er det krav om at energiattesten inneholder tiltaksliste med
kostnadseffektive energitiltak. Gjennomføring av en utvidet ENØK-analyse kan gi et bedre
og mer omfattende grunnlag for vurdering av tiltak, samt prioritering av tiltakene. For
virksomheter som har EPC vil energiberegninger for eiendommene måtte utarbeides og
ekstrakostnaden med å energimerke byggene vil kunne være lav. Det samme vil være
tilfellet ved en utvidet ENØK-analyse og energirevisjon.



Termografering og luftlekkasjeprøving
Å utføre termografering og/eller test av luftlekkasjer ved påsatt trykkdifferanse over
klimaskjermen vil kunne avdekke unødige luftlekkasjer. Å utbedre luftlekkasjene kan for
enkelte av lekkasjene ofte være relativt lite omfattende og dermed et kostnadseffektivt
tiltak. Luftlekkasjer fører til økt varmetap, og kan også gi svekket komfort (trekk) og
fuktskader. En oversikt over luftlekkasjer og kuldebroer gir også grunnlag for mer presise
inndata i energiberegningen. Det kan også utføres fullstendig luftlekkasjetest ved 50 Pa
trykkdifferanse i henhold til standard metode NS-EN 13829. Verdien kan da legges direkte
inn i energiberegningen.



Tilstandsvurdering av bygningen
Tilstandsvurdering av bygninger gir oversikt over tilstanden til konstruksjoner og
komponenter, og kan gi nyttig inndata til energimerkingen. Før gjennomføring av
eventuelle tiltak på ytterkonstruksjonene (for eksempel etterisolering) er det viktig å ha
kjennskap til kvalitet på eksisterende konstruksjoner og sjikt. Blant annet er det viktig å
avdekke eventuelle fuktskader eller svekkelser i materialene. Når man kjenner kvaliteten
på eksisterende sjikt/konstruksjon har man et grunnlag for å vurdere om det er behov for
utskifting av materialer før eventuell etterisolering.



Oppgradering av ytterkonstruksjon eller tekniske anlegg
Dersom det er planlagt endringer av bygningens ytterkonstruksjon eller tekniske anlegg
kan energimerkingen med fordel gjennomføres i forbindelse med dette arbeidet.
Utarbeidelse av tiltaksliste i forbindelse med energimerking bør da sees i sammenheng
med planlagt oppgradering. Dette kan for eksempel gjelde utskifting av taktekking,
ytterkledning eller utskifting av vinduer.
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Utredning av høyere ambisjonsnivå med hensyn til energistandard
Skal det gjennomføres utredninger for eksempelvis oppgradering til passivhusstandard
etter NS 3700/NS 3701, vil energiberegninger inngå som en naturlig del av arbeidet.
Kostnaden for utarbeidelse av energiattesten vil dermed kunne reduseres ved å benytte
samme beregning som grunnlag for energimerkingen.

Andre aktuelle sammenfallende oppgaver kan være BREEAM-sertifisering, søknader til Enova eller
Husbanken og sertifisering til Miljøfyrtårn.

2.8

INFORMASJON FØR TILBUD
Hvor mye tid som går med til energimerkingen vil i mange tilfeller være avhengig av hvor mye
informasjon byggeier har tilgjengelig om bygningen og dets tekniske systemer. Å få oversikt over
hvilke opplysninger som foreligger i forkant av tilbudslevering, kan derfor gjøre det lettere å
fastsette en pris for energimerkingen.
Dersom nødvendige opplysninger foreligger ved oppstart, vil også energimerkeprosessen kunne
gå mer smidig.
Informasjon som det kan være aktuelt at byggeier kan bidra med er beskrevet i punkt 3.3.2.
Det kan også være nyttig å ha kjennskap til oppdragsgivers organisasjon eller tenkt organisering i
forbindelse med gjennomføring av oppdraget. Dette kan gi svar på om oppdragsgiver har personell
som kan fremskaffe tilstrekkelig informasjon innenfor den tidsrammen som oppdraget ønskes
gjennomført innen, og om det finnes personell som skal delta på befaringer.

2.9

KONTRAKT
I forbindelse med utarbeidelse av kontrakt med oppdragsgiver må blant annet følgende avklares:


Hva som skal leveres: Kun selve energiattesten eller en rapport med nærmere beskrivelse
av observasjoner på befaring og forutsetninger for beregningen. Skal beregningsfil for
energimerkingen leveres?



Detaljeringsnivå for tiltaksliste Se punkt 5.3.2.



Skal tilleggsoppgaver inkluderes? Se punkt 2.7



Skal energimerkingen utføres samtidig med energivurdering? Se punkt 2.7 og veileder for
energivurdering av tekniske anlegg.



Hva oppdragsgiver/byggeier må bidra med av opplysninger, tilgang til bygget og så videre.
At dette blir levert som avtalt vil være en forutsetning for omfang/pris og
framdrift/leveransetidspunkt. Se punkt 3.3.2.



Framdrift og leveransetidspunkt.



Pris (omfang, fakturering etter medgått tid/fastpris)



Oppdragsbetingelser i henhold til aktuell standard (for eksempel NS 8401)

Alle momenter nevnt i kapittel 2 i denne veilederen bør vurderes før pris fastsettes/anslås.
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3
3.1

Informasjonsinnhenting
INNLEDNING
For å kunne energimerke et bygg må det framskaffes informasjon om egenskapene til både
klimaskjermen og byggets tekniske installasjoner. Hvordan denne informasjonen framskaffes vil
være noe ulikt for eksisterende bygg og nye bygg. Dette er derfor behandlet i to separate avsnitt i
dette kapittelet.
Først er det forklart hvordan man framskaffer informasjonen. Deretter er det forklart hvordan man
benytter denne informasjonen i energiberegningsmodellen, samt hvordan modellen settes opp:


Kapittel 3 omhandler hvordan man innhenter informasjonen som vil være inndata i
energiberegningen. Punkt 3.3 omhandler eksisterende bygninger og punkt 3.4 omhandler
nybygg.



Kapittel 4 forteller om hvordan innhentet dokumentasjon legges inn i energiberegningen.
Her er det også beskrevet kilder for eventuelle tilleggsopplysninger. Kapittel 4 forklarer
også hvordan energiberegningsmodellen defineres og det er gitt en nærmere forklaring av
enkelte av inndataene. Betydningen av inndataene må man ha klart for seg før
informasjonsinnhentingen starter.

Informasjonen som framskaffes benyttes til å:

3.2



utføre energiberegningen, og dermed fastsette energikarakteren og
oppvarmingskarakteren, se kapittel 4.



vurdere aktuelle og kostnadseffektive tiltak, se punkt 5.3. Som grunnlag for vurderingen
kan man utføre en parallell energiberegning med mest mulig reelle inndata (årssimulering
med aktuelle tiltak).

AVKLARE VIKTIGE INNDATA
Tillegg J i NS 3031 er en sammenfatning av data som er grunnlag for energimerkingen og kan
benyttes for å få en oversikt før man går i gang med arbeidet. Før man går i gang med å innhente
informasjonen bør man imidlertid gjøre en vurdering av hvilke parametere som er vesentlig for den
aktuelle energimerkingen. Hvilke parametere dette er avhenger av en rekke forhold. For å kunne
gjøre denne vurderingen kreves erfaring med energiberegning og kunnskap om energipostene og
formlene i NS 3031.
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Eksempel – vurdering i forhold til bygningskategori
Energibehov til oppvarming av ventilasjonsluft og til viftedrift vil utgjøre en
betydelig del av energiregnskapet for et bygg med lang driftstid og stort
ventilasjonsbehov. For eksempel vil dette utgjøre en større del av
energiregnskapet for kontorbygg enn for boliger, fordi det er større
ventilasjonsbehov. Å få mest mulig presise tall for luftmengder, virkningsgrad
for varmegjenvinner og SFP-faktor vil derfor være viktig for kontorbygget.

Eksempler på fordeling av varmetapsposter for to ulike bygningskategorier er vist i figur 7.
Eksemplene er basert på tiltaksmetoden i TEK10. Fordelingen av varmetapsposter vil imidlertid
kunne variere mye fra bygg til bygg. Følgende forhold vil blant annet kunne påvirke fordelingen av
varmetapsposter:


Alder og dermed egenskaper til klimaskjermen og de tekniske installasjonene



Luftlekkasjer; avhenger blant annet av alder og kvalitet på utførelse av tettedetaljer, slik
som dampsperre og vindtetting



Bygningsform/kompakthet og om bygget ligger inntil/under/over et annet bygg/annen del
med annen bygningskategori



Vindusareal og kvaliteten på vinduene



Luftmengder i ventilasjonsanlegget og behovsstyring av ventilasjonen



Driftstider

5%

5%
6%

14 %

Tak

21 %

Gulv

41 %
18 %

Vinduer/dører

8%
27 %
9%

3%

Yttervegger

Kuldebroer
Infiltrasjon

27 %

Småhus

9% 7%

Ventilasjon

Kontorbygg

Figur 7. Eksempel på fordeling av varmetap for småhus og kontorbygg med TEK10-standard.
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Eksempel – U-verdi på vinduer
Varmetap ut igjennom vinduer utgjør ofte en betydelig del av det totale
transmisjonstapet ut igjennom klimaskjermen. Spesielt dersom et bygg har
stor vindusandel i forhold til BRA, er det viktig å få mest mulig riktig U-verdi for
vinduene. Figur 8 viser eksempel for et kontorbygg med TEK10-standard og
med 20 prosent vindusareal i forhold til BRA

14 %

9%
9%

Yttervegger
Tak

12 %

Gulv
Vinduer/dører

56 %

Kuldebroer

Figur 8. Eksempel på fordeling av transmisjonsvarmetap ut igjennom klimaskjermen for
kontorbygg med TEK10-standard.

3.3

EKSISTERENDE BYGG

3.3.1

Framskaffe informasjon
En del av arbeidet ved energimerking av eksisterende bygninger vil være innsamling av
informasjon. Hvor informasjonen finnes og hva som er tilgjengelig, kan variere fra bygning til
bygning. Dette avhenger blant annet av bygningens alder og byggeiers organisering/systemer for
bygginformasjon og teknisk informasjon. For bygninger som er oppført eller rehabilitert i nyere tid,
finnes ofte mye informasjon tilgjengelig i FDV-dokumentasjon. For bygninger som er eldre, eller
hvor FDV-dokumentasjon ikke er tilgjengelig, må informasjonen fremskaffes på andre måter. Dette
kapittelet gir en stegvis veiledning om hvor informasjon kan fremskaffes. Oppdragsgiver bør alltid
informeres om hvilken informasjon som er benyttet ved energimerkingen av bygningen.
Energivurdering av tekniske anlegg bør gjennomføres i forbindelse med energimerking av
eksisterende bygninger. Energivurderingen av de tekniske anleggene kan gi nyttige inndata til
energimerkingen i tillegg til at tiltakslistene for energimerkingen og energivurderingen kan
samordnes.
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3.3.2

Opplysninger fra byggeier

3.3.2.1 Grunnlag for inndata
Byggeier sitter ofte på mye informasjon som er nødvendig for energimerking. Det første som bør
gjøres ved oppstart er derfor å opplyse byggeier om hvilken informasjon som er nødvendig for
energimerkingen. Når man har fått en oversikt over hvilke opplysninger som er tilgjengelige fra
byggeier, blir det lettere å planlegge energimerkeprosessen videre.
Opplysninger som kan etterspørres fra byggeier:


Tegninger
Målsatte tegninger er spesielt viktig ved energimerking for å kunne lage en riktig modell av
bygningen. Både plan-, snitt- og fasadetegninger er nødvendige for å kunne lage en modell
av bygninger, men detaljtegninger som for eksempel viser isolasjonstykkelser kan også gi
nyttig informasjon om bygningen.
Fremskaffet tegningsgrunnlag er alltid viktig å sjekke mot faktiske forhold under befaringen
på bygget.
Dersom byggeier ikke har tegningsgrunnlag tilgjengelig kan man ta utgangspunkt i foto og
manuell oppmåling av fasader. Branntegninger (plantegninger) kan henge tilgjengelig i
bygget, selv om byggeier ikke har denne på fil. I mange tilfeller er branntegning mer
oppdatert enn tilsendt tegningsunderlag (fra en tidligere byggeprosess).



FDV-dokumentasjon
FDV står for forvaltning, drift og vedlikehold og FDV-dokumentasjon er ment å være en
manual for bygningens forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsoppgaver gjennom dets levetid.
Leveranse av FDV-dokumentasjon for byggverk og tekniske anlegg har vært krav i
byggeteknisk forskrift siden 1997, men vil ofte også være tilgjengelig for eldre bygninger.
FDV-dokumentasjon kan inneholde viktig informasjon om bygningens klimaskjerm og
tekniske systemer. I mange tilfeller vil FDV-dokumentasjon finnes tilgjengelig ute på
byggene og kan undersøkes ved gjennomføring av befaring av bygget. Det er viktig å
sjekke at FDV-dokumentasjonen stemmer med faktiske forhold på bygningen. Ofte kan
byggeier ha tilgjengelig FDV-dokumentasjon fra tidligere anlegg som senere er skiftet ut.



Endringer
Endringer som er gjennomført på bygningen eller de tekniske systemene etter oppførelse,
kan ha betydning for energimerkingen. Hva som er gjennomført og når endringene er
gjennomført bør kartlegges. Eksempler på endringer kan være påbygg, rehabiliteringer
eller utskiftinger av vinduer.



Målt energibruk
Det er krav om at energiattesten for eksisterende yrkesbygg skal inneholde målt
energibruk for de siste tre årene. Dette er opplysninger som er nødvendige å innhente fra
byggeier. Det lokale nettselskapet vil ha registrert historiske data på kraftforbruk på de
enkelte strømmålerne. Det samme gjelder forbruk av fjernvarme. Det er eier som lettest
kan samle sammen slike data fra blant annet leietakere. For eksempel kan dette være et
punkt i leiekontraktene. Dersom bygningen har et energioppfølgingssystem (EOS), vil dette
også kunne benyttes for uthenting av informasjon. Den juridiske veilederen til
Energimerkeforskriftens § 11 inneholder veiledning rundt innhenting av målt energibruk.
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SD-anlegg
Enkelte byggeiere har sentralisert driftskontroll (SD) for flere av sine bygninger i en
hovedsentral. SD-anlegg kan inneholde nyttig informasjon om bygningens tekniske
systemer. Dette kan være tur/retur temperatur for varmeanlegg, settpunkttemperatur for
romoppvarming og ventilasjon, luftmengder, virkningsgrad varmegjenvinner og effekter for
varme og kjøling. SD-anlegget gir eksakte driftstider for ventilasjon per anlegg. For
byggeiere som ikke har en hovedsentral, kan SD-anlegg finnes på bygget.

Byggeier kan også sitte på andre opplysninger som kan være nyttig for energimerkeprosessen.
Dette kan være servicerapporter, tidligere utarbeidede energivurderinger, ENØK-rapporter,
tilstandsvurderinger og lignende. Ved bruk at tidligere utarbeidet dokumentasjon må denne
vurderes nøye i forhold til gyldighet.

3.3.2.2 Eiendomsdata
For å registrere energiattesten må den som utfører energimerkingen ha opplysninger fra byggeier
om, der dette er aktuelt for typen bygg:








Gårdsnummer
Bruksnummer
Seksjonsnummer
Bygningsnummer
Gateadresse
Kommune
Festenummer

Mye informasjon fra Matrikkelen kan også skaffes fra www.seeiendom.no.

3.3.3

Byggesaksarkiver
I noen tilfeller har ikke byggeier all nødvendige informasjonen til energimerkingen tilgjengelig. En
annen kilde til informasjon kan i noen tilfeller være kommunale byggesaksarkiv. Enkelte kommuner
har byggesaksarkivene åpent for publikum. Her finner man byggesøknader for adresser og disse
kan inneholde tegninger, opplysninger om bygningskonstruksjonen og tekniske systemer. Man kan
også få en oversikt over søknadspliktige endringer som er gjort på bygningen. Det gjøres
oppmerksom på at dokumentene i byggesaksmappene kan avvike fra «som bygget». Opplysninger
bør derfor alltid kontrolleres på befaring.

3.3.4

Forberedelse til befaring

3.3.4.1 Hensikt med befaringen
En befaring av bygget er nødvendig for å framskaffe et tilstrekkelig grunnlag for å:


fastsette mest mulig korrekte inndata til energiberegningen



sjekke at fremskaffet informasjon stemmer med faktiske forhold på bygget
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framskaffe opplysninger som ikke har vært mulig å framskaffe på forhånd



gi riktige anbefalinger om kostnadseffektive tiltak

For å kunne beskrive tiltakene vil det være nødvendig å innhente flere opplysninger enn det som er
nødvendig for selve energimerkingen. Dette gjelder særlig driften av de tekniske anleggene.

3.3.4.2 Kompetanse for befaring
På befaringen bør det framskaffes opplysninger både om klimaskjermen og om de tekniske
installasjonene. Den som utfører befaringen må derfor ha tilstrekkelig kunnskap både om
byggeteknikk og tekniske installasjoner. For å dekke den nødvendige kompetansen kan det være
aktuelt at to (eventuelt flere) personer drar på befaringen. Aktuell faglig bakgrunn må vurderes ut
ifra om energivurdering av tekniske anlegg utføres samtidig.
På befaringen innhentes det opplysninger som blant annet vil bli benyttet i energiberegning i
henhold til NS 3031. Den som gjennomfører befaringen må derfor kjenne til beregningsmetoden i
denne standarden og hvordan inndataene skal benyttes.

3.3.4.3 Oppgaver før befaring
Det er viktig å være godt forberedt før man drar på befaring, slik at man får samlet inn den
nødvendige informasjonen. I forkant bør man:


Sette seg godt inn i alt underlag som er framskaffet på forhånd (tegninger, FDV osv)



Får oversikt over bygget så langt det lar seg gjøre med det tegningsgrunnlaget og de
opplysningene man har fått i forkant; form, orientering i forhold til himmelretning, eventuelle
byggetrinn, eventuelt inndeling i ulike bygningskategorier, vindustyper/-størrelser,
plassering av tekniske installasjoner osv. Se om bygget vises på flyfoto/skråfoto på
internett.



Gjøre klar kopier av plantegninger og fasadetegninger, som kan brukes til å markere og
notere observasjoner på befaringen. Dersom tegninger ikke fins, kan man lage skisser av
plan og fasade på grunnlag av for eksempel flyfoto/skråfoto fra internett.



Prøve å få oversikt over hvilke fasader og hvilke vinduer som eventuelt er av samme type.
Eventuelle tilbygg eller rehabiliterte deler kan ha annen kvalitet enn bygget for øvrig. Ulike
byggetrinn kan også ha ulik kvalitet. Marker dette på tegninger eller skisser som tas med
på befaringen.



Gjøre klart inndataskjema, og markere de opplysningene som mangler og som må
framskaffes på befaringen. Forbered inndataskjema på grunnlag av opplysninger om
eventuelt ulike konstruksjonstyper og byggetrinn/rehabiliteringer, samt for eventuelle ulike
bygningskategorier i bygget. Inndataskjemaet må også ha felt for registrering av
opplysninger som vil danne grunnlag for vurdering av tiltak (for eksempel drift av bygget).
Se eksempel på inndataskjema i vedlegg B og sjekkliste for tiltak i vedlegg C.



Undersøke om det er vernekrav som gjelder for bygget (av hensyn til aktuelle tiltak).
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Kontakte en person som kjenner/drifter bygget i god tid før befaringen (én uke), for å gi
personen tid til å framskaffe FDV-dokumentasjon, tegninger og eventuelle andre
dokumenter som er aktuelle.



Avtale at en person som drifter og kjenner bygget møter opp ved befaringen, slik at det blir
gitt tilgang til tekniske rom og andre deler av bygget som er aktuelle å se. Personen kan
også dele kunnskap og erfaringer om bygget.



Sette seg inn i HMS-krav i tilfelle behov for tilgang til vanskelig tilgjengelige rom/areal.

3.3.4.4 Utstyr på befaring
Hvilket utstyr som er nødvendig å ha med på befaringen må vurderes ut ifra hvilke opplysninger
som gjenstår å framskaffe etter å ha gått igjennom foreliggende dokumentasjon. Aktuelt utstyr er:

3.3.5



Inndataskjema og sjekkliste for tiltak, se vedlegg B og C.



Plan- og eventuelle fasadetegninger på papir: Da kan man notere og markere
observasjoner direkte på tegningene.



Fotoapparat/filmkamera: Det er en fordel å ta mange bilder. Bilder gir støtte til notater og
hukommelsen når man kommer tilbake til kontoret. For fasader der det er vanskelig å få
hele inn på et bilde, kan film gi en bedre oversikt. Tilsvarende kan man zoome inn på
detaljer, uten å miste plasseringen i helheten.



Lasermåler: For å måle lengder og høyder på fasader, samt på vinduer, dersom tegninger
mangler. Hvis man har tegninger uten mål kan det være tilstrekkelig å ta noen få mål, og
så beregne resten ut ifra tegninger når man er tilbake på kontoret.



Metermål: For å måle lengde/høyde på mindre vinduer, tykkelse på vegger (måles i
vindusforing eller ved å åpne vindu).



Eventuelt utstyr for luftlekkasjetest og termografering, se punkt. 3.3.5.7.



Utstyr for VVS: Dersom det skal utføres målinger av luftmengder og trykk (se punkt
3.3.3.8) må det benyttes godt egnet feltmåleutstyr der det på forespørsel fra oppdragsgiver
eller kontrollmyndighet kan fremlegges kalibreringsbevis.

Befaringen

3.3.5.1 Informasjon fra driftspersonell
Driftspersonell eller en annen person som kjenner bygget kan ofte gi nyttig informasjon i
forbindelse med energimerkingen. Eksempelvis:


Er det blitt gjort endringer/påbygging/utskifting/rehabilitering/etterisolering?



Hva er alder på vinduene? Er noen vinduer skiftet ut etter byggeår; i så fall hvilke?



Hvordan fungerer eventuell lysstyring?
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Informasjon og tilgang til eventuelt SD-anlegg på bygningen, og hvilke rutiner man har.



Hvordan styres ventilasjonen? Er det VAV/CAV? Er det ventilasjon om natten?



Opplever brukerne kald trekk? I så fall hvor og når (kuldeperioder, vind).



Er konstruksjonstyper og isolasjonstykkelser kjent? Er det gjort observasjoner i forbindelse
med utbedringer/utskiftinger? Fins bilder i forbindelse med
byggearbeider/utbedringsarbeider hvor konstruksjoner er åpnet?

3.3.5.2 Oppmåling av arealer
Dersom det ikke foreligger plantegninger eller fasadetegninger, må arealer bestemmes ved måling
av lengder på befaringen. Dette gjøres best med lasermåler. Ta de viktigste målene for å
bestemme areal på fasader, gulv og tak. Bruksareal (BRA) er det arealet som er viktigst å få mest
mulig presist. Mindre avvik i for eksempel fasadeareal vil ikke gi særlige utslag på
energiberegningen.
Dersom bygget beregningsmessig skal deles inn i ulike deler på grunn av ulike bygningskategorier
(se punkt 2.4.2) eller soneinndeling (se punkt 4.1.2), må målene bestemmes slik at de nødvendige
areal innenfor hver sone kan fastsettes. Arealene må også bestemmes separat for bygningsdeler
med ulike egenskaper (for eksempel fasader med ulikt byggeår). Dette gjelder også for yttervegger
i eventuelle uoppvarmede arealer, se punkt 4.1.3. Registrer eventuelle uoppvarmede rom på
plantegningene/skisser.
For å bestemme volumet på bygget, må også romhøyder måles.
Beregningsregler for areal og volum er nærmere beskrevet i punkt 4.1.4.

3.3.5.3 Vinduer og dører/porter
Vinduer og glassfasaders termiske egenskaper
Siden varmetapet ut igjennom vinduer og glassfasader ofte utgjør en betydelig del av det totale
varmetapet, se punkt 3.2, er det viktig å prøve å fastsette U-verdiene så presist som mulig.
Varmetap igjennom både rute, karm, ramme og eventuelle sprosser skal inkluderes i
energiberegningen.
Følgende opplysninger bør forsøkes framskaffet ved befaringen:


For noen vinduer er U-verdien og/eller type rute angitt i avstandsprofilen mellom glassene.
Rutetype kan være angitt som for eksempel:
Lavemisjonsbelegg

4 - 12 - E4
Glasstykkelse

Hulromstykkelse

Dersom type rute er angitt, kan omtrentlig U-verdi hentes fra tabeller, se punkt 4.2.3. Også
navn på produsent og/eller navn på produktet, samt produksjonsårstall, kan være oppgitt i
profilen. Noen produsenter/leverandører kan gi informasjon om U-verdi på grunnlag av
dette. Notér ned alle opplysninger og/eller ta bilde av opplysningene i avstandsprofilen.
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Registrer antall glass i ruta dersom rutetype ikke er kjent. Ved å holde en blyant inn mot
ruta, får man et speilbilde per glass. Alternativt kan man telle antall avstandsprofiler mellom
glassene. Sammen med opplysning om alder på ruta, det vil si blant annet om det er
sannsynlig at ruta har lavemisjonsbelegg, kan da omtrentlig U-verdi anslås, se punkt 4.2.3.
Undersøk med byggeier eller driftspersonell om alder på vinduet dersom dette ikke står i
avstandsprofilen.

Notér også ned hvilket materiale det er i ramme/karm.
Opplysningene fra befaringen vil danne grunnlag for å fastsette U-verdier som beskrevet i punkt
4.2.3.
Dørers termiske egenskaper
For dører kan typebetegnelsen være angitt på kanten av døra. For øvrig må man vurdere om døra
kan være isolert eller ikke. Forsøk også å skaffe opplysning om alder på dørene. Tilsvarende
gjelder også for porter. For glassdører gjelder samme framgangsmåte som for vinduer.
Areal
Dersom det foreligger fasadetegninger av bygget, må man sikre at det er tilstrekkelig mål til å
kunne måle ut alle dør-, port-, glass- og vindusarealer ut fra tegningene. Hvis det ikke foreligger
fasadetegninger, kan man sjekke om bredden på vinduer og dører er angitt på plantegninger.
Dersom ingen opplysning om bredde/høyde på vinduer og dører fins, må man måle opp nødvendig
areal med laser- eller metermål. Antall/areal må registreres for hver fasade, slik at dette blir
modellert på riktig vegg med riktig kvalitet og himmelretning, samt eventuelt innenfor riktig
bygningskategori og sone. Før man setter i gang med måling bør man ha oversikt over dører og
vinduer med likt areal og lik kvalitet.
Luftlekkasjer rundt dører og vinduer
Når man registrerer kvalitet og areal på dører/porter og vinduer bør man samtidig undersøke om
det er merkbare luftlekkasjer ved karm/ramme, se punkt 4.2.1.
Kuldebroer
Registrer hvor vinduene er plassert i forhold til isolasjonssjiktet i veggen, se punkt 4.2.2.
Solskjerming
Registrer hvilke vinduer som eventuelt har solskjerming, samt type og om denne er innvendig eller
utvendig.

3.3.5.4 Vegger
Å finne eksakt isolasjonstykkelse og konstruksjonstype for vegger kan være vanskelig uten
destruktive undersøkelser. Et anslag kan likevel gjøres på grunnlag av gjeldende forskriftskrav i
byggeår, informasjon om typiske konstruksjonstyper og ved å måle tykkelsen på veggen.
Tykkelsen på veggen kan for eksempel måles ved å åpne vindu.
Registrer type fasademateriale og om bærekonstruksjonen er tung eller lett (dersom det kan
avklares). Registrer hvilke fasader som ser ut til å være av samme type. Om ytterveggene har lett
eller tung konstruksjon innvendig kan vurderes ved å banke på veggen innvendig og vurdere om
lyden er hul.
Gjør en vurdering av sannsynlig isolering i forbindelse med kuldebroer, det vil si dekkeforkanter,
overgang mellom tilstøtende bygningsdeler, overgang mellom fasade og kjeller eller ringmur,
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svekkelser av isolasjon i forbindelse med terrasser/balkonger og så videre. Er det sannsynlig at
overganger mellom bygningsdeler har kuldebrobryter? Hvis tunge vegger er isolert innvendig, blir
det betydelige kuldebroer i overgang mot dekker og mot tilstøtende tunge skillevegger, fordi
isolasjonen da ikke går forbi dekke/skillevegg. Tunge konstruksjoner med utenpåliggende,
kontinuerlig isolasjon vil ha lav kuldebroverdi. Se også punkt 4.2.2.

3.3.5.5 Tak og gulv
Isolasjonstykkelsen i gulv på grunnen, kjellergulv og i kompakte tak kan være vanskelig å
registrere. Markèr på tegning/skisse eventuelle ulike byggetrinn for taket.
For bygg med uoppvarmede loft kan isolasjonstykkelsen måles ved tilgang til loftet. Tilsvarende
kan det være mulig å måle isolasjonstykkelsen i bjelkelag over kryperom og uoppvarmede kjellere
ved tilgang til rommet under eller ved kjellerluka. Markér på tegning/skisse eventuelle deler med
ulike løsninger, for eksempel dersom deler av gulvet vender mot uoppvarmet kjeller og deler er
gulv på grunnen. Markér også eventuelle ulike byggetrinn.

3.3.5.6 Innvendige termiske sjikt
Av hensyn til varmelagringskapasitet og kjølebehov bør det registreres om gulv, himling,
innvendige skillevegger og innvendig side av yttervegger i hovedsak er av tung eller lett
konstruksjon. Et betongdekke med gulvbelegg er for eksempel en tung konstruksjon, mens dersom
det er et oppbygget tilfarergulv/installasjonsgulv over betongdekket, er konstruksjonen lettere.
Tilsvarende er en nedlektet himling en lett konstruksjon, men dersom undersiden av betongdekket
er eksponert mot inneluft er konstruksjonen tung. En utlekting av tre og isolasjon med platekledning
på en betong- eller murvegg, eller en bindingsverksvegg, er en lett konstruksjon, mens betongeller murvegg med overflaten eksponert mot innelufta er tung.

3.3.5.7 Luftlekkasjer
Å ha kontroll på luftlekkasjene er viktig for å sikre unødig varmetap og trekkproblemer. Ved å utføre
en luftlekkasjetest i tilknytning til befaringen, vil man få informasjon om omfang av luftlekkasjer,
samt fastsatt luftlekkasjetallet. Dersom bygget har unødige luftlekkasjer er det i mange tilfeller
kostnadseffektivt å utbedret dette. Luftlekkasjetest bør derfor vurderes dersom det er mistanke om
store luftlekkasjer.
For å måle luftlekkasjetallet må det etableres en trykkdifferanse over klimaskjermen.
Trykkdifferanse skapes ved hjelp av tilpassede vifter som monteres i ytterdør eller ved hjelp av
ventilasjonsanlegget. Framgangsmåte for måling etter NS-EN 13829 er beskrevet i
Byggforskserien, Byggdetaljer 720.035 Måling av bygningers luftlekkasje. Trykkmetoden.
Dersom befaringen utføres om vinteren bør luftlekkasjetest kombineres med termografering.
Infrarød metode etter NS-EN 13187 er beskrevet i Byggforskserien, Byggdetaljer 720.032
Termografering av bygninger. Man vil da kunne kartlegge luftlekkasjepunktene. I tillegg vil
kuldebroer avdekkes. Siden termografering krever temperturdifferanse mellom inneluft og uteluft,
er dette mindre aktuelt om sommeren. Luftlekkasjetest kan også kombineres med røykampuller,
som vil vise hvor luften kommer igjennom ytterkonstruksjonene. Eventuelt kan man forsøke å
kjenne etter trekk med hånden.
Uavhengig av årstid bør man snakke med brukerne av bygget og høre om erfaringer knyttet til kald
trekk.
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For å måle luftlekkasjetall som legges inn i energiberegningen må testen utføres i henhold til
standardisert metode i NS-EN 13829. Men kun ved å skape en trykkdifferanse ved hjelp av
transportable vifter eller ved hjelp av ventilasjonsanlegget, kan man forsøke å observere
luftlekkasjepunkter ved termografering eller med hånden eller røykampuller.
For å oppnå Energikarakter A kreves måling av luftlekkasjetall i henhold til standard NS-EN 13829.

3.3.5.8 Ventilasjon
Energivurdering
Data fra energivurderingen bør benyttes som inndata i energimerkingen, dersom energivurdering
er utført. Inndataene fra vurderingen må likevel vurderes i forhold til normal drift. Se punkt 4.3.2.2.
FDV
Informasjon om ventilasjonsaggregatene finnes normalt i papirform i en FDV-perm eller på en FDVCD. Denne befinner seg ofte i ventilasjonsrommet eller på kontoret til driftsansvarlig. Her finnes
normalt informasjon om produsent og dimensjonerende data for aggregatet, som luftmengde,
temperaturgjenvinningsgrad for varmegjenvinner, Spesific Fan Power (SFP), effekt på varme- og
kjølebatterier og så videre. Det er viktig å merke seg at det som er oppgitt normalt er data for
aggregatets dimensjonerende ytelse, og den er ikke nødvendigvis riktig for byggets driftssituasjon.
Dersom det er gjennomført energivurdering av de tekniske anleggene eller utført annen service i
senere tid, bør resultater/notater fra dette sjekkes da det kan ha blitt oppdaget avvik som bør tas
hensyn til ved energimerking. Det kan også hentes informasjon om temperaturer og luftmengder
fra SD-anlegg i mange tilfeller.
Før befaring gjennomføres bør man ta kontakt med byggeier/driftsansvarlig for å verifisere at FDVdokumentasjon finnes, da det ellers kan være nødvendig å medbringe måleutstyr for å bestemme
viktige parametere.
Manglende FDV
Skulle FDV-informasjon mangle bør man notere seg produsent, typebetegnelse og serienummer
som ofte står på en plansje på siden av aggregatet og ta kontakt med produsenten for å høre om
de har informasjon om aggregatet. Det kan være en fordel å kontakte produsenten allerede når
man er på befaringen da det kan være nødvendig å oppgi noe data man ikke tenkte på å notere
seg. Har man ikke mulighet til dette bør man ta flere bilder av aggregatene slik at man får med seg
all nødvendig informasjon. Det er viktig å sjekke om det finnes frekvensomformere for viftene da
dette normalt betyr at det er behovsstyrte luftmengder i anlegget.
Manglende informasjon om aggregattype
Dersom informasjon om aggregatet ikke er tilgjengelig bør luftmengder, SFP og temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner måles.
Måling av luftmengder
Måling av luftmengder utføres i henhold til relevante norske standarder (se veileder for
energivurdering), og kan for eksempel utføres i kanalene etter aggregatet, eller beregnes fra målt
trykkøkning over vifte og viftens "k-verdi" dersom denne er kjent (leverandør vil ofte kunne oppgi
denne dersom de vet hvilken type aggregat og vifte det er snakk om). Noen aggregater har også
innebygget utstyr for måling av luftmengder. Dersom filter er skiftet nylig kan luftmengder også
bestemmer ved å måle trykkfallet over disse og benytte data oppgitt fra filterprodusent.
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Dersom luftmengdene måles må målingen vurderes opp mot varierende driftssituasjoner. Dette
kan være varierende luftmengder for anlegg med behovsstyring, tilstand på filteret, ubalanse
mellom tilluft og avtrekk og målenøyaktighet i målepunktet.
Beregning av temperaturvirkningsgrad
Beregning av temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner kan utføres ved å måle (evtuelt lese av
dersom det finnes fastmontert måleutstyr) temperatur før og etter aggregatet, og benytte
beregningsformel oppgitt i NS 3031 tillegg H. Det er viktig å ta hensyn til om målepunktet befinner
seg før eller etter vifte, da avgitt varme fra disse hever temperaturen med 0,5-1,5 °C avhengig av
viftenes effektivitet (aggregatets SFP). Husk at gamle kanalmonterte temperaturmålere kan ha stor
måleunøyaktighet, og det må gjøres en vurdering av om det er sannsynlig at avlest temperatur er
reell.
For øvrige detaljer rundt måling av temperaturvirkningsgrad se veileder for energivurdering avsnitt
3.5.5.9.
Beregning av SFP-faktor
For å beregne SFP må elektrisk effekt til viftene måles før beregningsformel i NS 3031 tillegg H
benyttes. Dersom dette må måles i koblingsskap er det krav til kursing for den som utfører dette.
Husk at effekt til roterende gjenvinner bør trekkes fra for å få mest mulig nøyaktig beregning.
Ytterligere informasjon om måling
Måling av parametere i ventilasjonssystemer er mer detaljert beskrevet i veileder for
energivurdering av tekniske anlegg.

3.3.5.9 Oppvarmingssystem og kjøling
FDV
Informasjon om oppvarmings- og kjølesystem finnes normalt i papirform i en FDV-perm eller på en
FDV-CD. Denne befinner seg ofte i ventilasjonsrommet eller på kontoret til driftsansvarlig. Det kan
også hentes informasjon om temperaturer og vannmengder fra SD-anlegg i mange tilfeller.
Oppvarmingssystemet
For oppvarmingssystemet er den viktigste informasjonen hvordan varmen leveres til rommene, for
eksempel radiatorer eller gulvvarme, og hvordan varmen produseres/leveres til bygget, for
eksempel fjernvarme, varmepumpe luft-vann, oljekjel eller lignende. Installert effekt er ikke så viktig
å vite for varmeanlegget da NS 3031 angir at hvilke innetemperaturer som skal benyttes i
beregningen, og effekten må derfor settes ut i fra beregnet behov for varmeeffekt dersom installert
effekt skulle være mindre enn dette.
Kjølesystemet
For kjølesystemet er det viktig å notere seg om bare deler eller hele bygget dekkes av lokal kjøling
da dette kan være med på å avgjøre antall soner beregningsmodellen bør deles opp i. I tillegg bør
det noteres hvilken type kjøleenheter som finnes. Det er viktig å merke seg at det ikke
nødvendigvis er summen av maksimal effekt fra alle kjøleenheter som er maks installert effekt.
Normalt er enhetenes kapasitet noe større enn kjølebehovet, og det er ikke vanlig at
produsert/levert kjøleeffekt i bygget totalt er like stor som summen av maks effekt på kjøleenheter.
Det er derfor en fordel om man kan finne systemskjema for kjøling da dette angir dimensjonerende
effekter for bygget forutsatt at det ikke er utført endringer siden bygget ble prosjektert. I tillegg må
man vite hvordan kjøling produseres/leveres til bygget, for eksempel fjernkjøling, DX, varmepumpe
luft-vann eller lignende.
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Markér soner med kjøling på tegning/skisse.
SPP
Det er vanskelig å bestemme Spesific Pump Power (SPP) for varme- og kjøleanlegget som
snittverdi over året for eksisterende mengderegulerte anlegg. Det anbefales å benytte verdier fra
NS 3031 tillegg I.

3.3.6

Manglende inndata
Inndata til energiberegningen, samt opplysninger som danner grunnlag for anbefaling av tiltak, bør
så langt det lar seg gjøre framskaffes ut ifra foreliggende dokumentasjon for bygget og befaring
som beskrevet i dette kapittelet (kapittel 3). Dette gjelder spesielt de verdiene som i betydelig grad
påvirker beregningsresultatet, se punkt 3.2. For enkelte egenskaper kan det imidlertid være svært
omfattende eller umulig å framskaffe opplysninger. I slike tilfeller kan parameterne hentes fra
gjeldende forskriftskrav ved byggeår, vedlegg D, eller oppslag med erfaringstall. I vedlegg E er det
vist utdrag fra energimerkebiblioteket for klimaskjermen. Aktuelle vurderinger og kilder for de ulike
parameterne er gitt i punkt 4.2 (bygningsteknisk) og 4.3 (installasjonsteknisk).

3.4

NYBYGG

3.4.1

Framskaffe informasjon
Informasjonsinnhenting er vesentlig enklere i prosjekteringsfasen enn for et eksisterende bygg.
Fordi viktige inndata kan endres flere ganger i løpet av prosjektets gang er det viktig å ha oversikt
over hvem som kan svare på hva i et prosjekt.
Prosjektgruppens sammensetning kan variere litt fra prosjekt til prosjekt på grunn av
entrepriseformer, konstruksjonsløsninger og ulik størrelse på prosjekter. Ofte uføres
energiberegninger av rådgivende ingeniør VVS (RIV), men i stadig flere (spesielt store) prosjekter
har det etter hvert blitt vanlig med en egen energirådgiver (RIEnergi). I tillegg kan det være at noen
inndata ikke er endelig fastsatt ennå. I slike tilfeller er det bedre å spørre den som skal sette
ytelseskravet (eksempelvis RIV) enn den som skal levere produktet (eksempelvis
ventilasjonsentreprenør). Tabell 3 viser typisk ansvarsfordeling med hensyn til å framskaffe
inndata. Det er ikke alltid at oppstillingen i tabellen vil stemme, men den gir et utgangspunkt for
hvem du kan spørre når du lurer på noe rundt inndata til energiberegning. For eksempel kan det
være aktuelt at den som skal sette opp energiberegningsmodellen selv tar ut arealer, for eksempel
direkte fra en IFC-modell av bygningen (Industry Foundation Classes).
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Tabell 3. Typisk ansvarsfordeling i en prosjektgruppe.
Bygningsdel
Inndata

Ansvarlig prosjekterende eller annen
som har informasjon om inndata

Bygg

Arealer

ARK

Bygg

U-verdier

RIBFys/ARK/RIB/Entreprenør/
Leverandør

Bygg

Kuldebroer

RIBFys/ARK/RIB/Entreprenør

Bygg

Luftlekkasjetall

RIBFys/ARK/Entreprenør

Bygg

Solfaktor glass og solavskjerming

ARK/RIV/Entreprenør/Leverandør

Bygg

Innvendige flater
(Gulvkonstruksjon, veggoverflater,
himlingskonstruksjon osv)

ARK/Entreprenør

Ventilasjon

Luftmengder, gjennomsnittlig
luftmengde i driftstiden dersom
VAV, tilluftstemperatur, nattkjøling

RIV

Ventilasjon

Temperaturvirkningsgrad for
varmegjenvinner, evt. behov for
frostsikring

RIV/Leverandør

Ventilasjon

Spesifikk vifteeffekt (SFP) relatert til
luftmengder, i driftstiden

RIV/Leverandør

Varmeanlegg

Tur-/returtemperatur, SPP,
energiforsyning

RIV

Kjøleanlegg

Tur-/returtemperatur, SPP,
energiforsyning, installert effekt,
type lokalkjøleenheter (hvis aktuelt)

RIV

Belysning

Lysstyring, evt. LENI-beregning

RIE/Entreprenør/Leverandør

Forklaring på forkortelser i tabell 3:
ARK = Arkitekt
RIBFys = Rådgivende ingeniør bygningsfysikk
RIB = Rådgivende ingeniør bygg
RIV = Rådgivende ingeniør VVS
RIE = Rådgivende ingeniør elektro

3.4.2

Oppdatering av energiberegning under prosjekteringen
I prosjekteringsfasen vil det normalt være behov for å oppdatere energimerkeberegningen flere
ganger, både for å undersøke hva som skal til for å nå et energimål, og fordi inndata ofte endrer
seg i løpet av prosjektet. I skisseprosjekt og forprosjekt vil det ofte dreie seg om å vurdere
prosjektets energimål for byggherre og potensielle leietakere. I detaljprosjektfasen må
energimerkeberegningen oppdateres med prosjekterte verdier slik bygget vil bli bygget. Dersom
det skulle bli endringer i disse prosjekterte verdiene i løpet av byggefasen, må
energimerkeberegning oppdateres ved ferdigstillelse, og eventuell ny energiattest utstedes.
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Dersom det skal garanteres for energikarakter og oppvarmingskarakter for eksempel ved salg av
bolig eller næringsbygg som ikke er bygget, bør det lastes opp xml-fil fra beregningsprogrammet til
Energimerkesystemet. Man kan da benytte utkast til energiattest (kan lastes ned som siste steg før
energiattest godkjennes og utstedes). Dette fordi ulike beregningsprogrammer kan ha
avrundingsforskjeller ved presentasjon av resultatet, og fordi nye versjoner av et program kan gi litt
annet resultat.

3.4.3

Energimerking og byggeteknisk forskrift (TEK)
I utgangspunktet er energimerkeberegning og energirammeberegning i henhold til TEK for nye
bygninger den samme beregningen. Forskjellen er at TEK benytter netto energibehov, mens
Energimerkesystemet benytter beregnet levert energi, som er netto energibehov dividert på
systemeffektfaktorer for de ulike energikildene og sier dermed noe om hvor effektiv byggets
energiforsyning er. Dersom man tar utgangspunkt i en TEK-beregning ved energimerking er det
viktig å sjekke fordelingen mellom ulike energikilder og hvilken systemeffektfaktor som ligger inne i
modellen. Det er viktig å merke seg at ved energirammeberegning av leiligheter skal det utføres en
energiberegning for hele bygget, mens det ved energimerking skal utføres en beregning per
boenhet. Se punkt 2.4.3.

3.4.4

Leiligheter i nybygg
Ved energimerking av boliger hvor det finnes flere like boenheter kan det utføres en energimerking
per type boenhet for bruk ved salg før ferdigstillelse. Det må da skilles mellom boenheter som
ellers er like, men den ene har gulv mot kjeller eller tak mot friluft, mens den andre befinner seg i
en mellomliggende etasje og derfor ikke har varmetap opp eller ned. Det er ikke uvanlig at en
toppleilighet i et hjørne for eksempel må ha lavere U-verdi på vinduer for å klare samme
energikarakter som leiligheter midt i bygget. Energimerkeforskriften åpner for å gi garanti for
energimerkeresultatet i stedet for å energimerke før salg, men energiattest for hver enkelt leilighet
må likevel overleveres før ferdigstillelse.
Ved energimerking av boligblokker hvor alle boenheter leies ut åpner Energimerkeforskriften for å
energimerke en representativ leilighet og benytte denne energiattesten ved markedsføring av alle
leilighetene i blokken. Se punkt 2.4.3. Det er viktig å ikke velge den boenheten som vil få lavest
energiforbruk, men heller ikke den med høyest. Normalt vil små leiligheter ha høyere energiforbruk
2
per m enn store leiligheter. Grunnen til dette er at det normalt brukes samme
ventilasjonsluftmengde per kjøkken, bad og soverom. Boenheter som har mer ytterflate (tak mot
friluft, gulv mot kjeller, hjørneleilighet osv.) vil også ha høyere varmetap og dermed høyere
2
energibehov per m gulvflate. Det bør derfor velges en boenhet som er av middels størrelse som
enten er en hjørneleilighet i en mellomliggende etasje, eller en enhet midt i bygget med tak mot fri
luft. Hvis bygningen inneholder 2-, 3, og 4-roms leiligheter bør det lages en beregning per
leilighetstype.
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4

Bearbeiding av informasjon og utarbeidelse av
modell

4.1

MODELLEN

4.1.1

Valg av beregningsverktøy
Energimerking av yrkesbygg og nye boliger kan enten gjøres ved registrering direkte i
Energimerkesystemet eller ved å importere xml-filer fra eksterne beregningsprogram.
Framgangsmåtene er nærmere beskrevet på www.energimerking.no.
Energiberegningen skal utføres i henhold til NS 3031. I henhold til standarden kan enkle bygninger
uten kjølesystem og med normalt glassareal i klimaskjermen beregnes med stasjonær
beregningsmetode, det vil si med månedsmiddelverdier. For mer kompliserte bygg med kjøling
og/eller store glassarealer skal beregningen være dynamisk, det vil si basert på timesverdier eller
hyppigere. Beregningsmetode skal velges etter tabell 3 i NS 3031. Denne er vist i tabell 4.

Tabell 4. Tabell 3 fra NS 3031.
Bygningskategori

Energiberegning

Småhus

Månedsstasjonær eller dynamisk

Boligblokk

Månedsstasjonær eller dynamisk

Barnehage

Månedsstasjonær eller dynamisk

Kontorbygning

Dynamisk

Skolebygning

Månedsstasjonær eller dynamisk

Universitets- og høgskolebygning

Dynamisk

Sykehus

Dynamisk

Sykehjem

Månedsstasjonær eller dynamisk

Hotellbygning

Månedsstasjonær eller dynamisk

Idrettsbygning

Månedsstasjonær eller dynamisk

Forretningsbygning

Dynamisk

Kulturbygning

Månedsstasjonær eller dynamisk

Lett industribygning, verksteder

Månedsstasjonær eller dynamisk
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Registrering direkte i Energimerkesystemet er en stasjonær metode. For dynamiske metoder må
det benyttes eksterne beregningsprogrammer. Verktøy som benyttes må tilfredsstille kriterier gitt i
NS 3031. Eksempler på dynamiske beregningprogrammer med riktig xml-eksport er Simien, Vip
Energy og TEK-sjekk Energi.
Figur 9 viser et flytskjema som kan benyttes for valg av beregningsmetode.

Figur 9. Flytskjema for valg av beregningsmetode.
Når man utfører energiberegningen er det viktig å ha kjennskap til metoden i NS 3031, slik at
inndataene blir definert riktig. Det henvises også til NS 3031 for nærmere beskrivelse av
definisjoner og beregningsregler. I punkt 4.1.2 til punkt 4.1.4 er det gitt noen korte beskrivelser av
enkelte av reglene.

4.1.2

Soneinndeling
NS 3031 stiller krav til inndeling av beregningsmodellen i soner på grunnlag av blant annet ulike
funksjoner, ulike tekniske installasjoner og ulikt soltilskudd. For nærmere beskrivelser henvises det
til NS 3031. Videre beskriver standarden at skillene mellom de ulike sonene skal forutsettes å være
adiabatiske, det vil si at det ikke skjer noen varmestrøm eller luftbevegelser mellom sonene.
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Eksempel – ulikt soltilskudd
I et kontorbygg utgjør totalt dør- og vindusareal 32 % av BRA og vinduene har
tolags glass. Mot sør er det enkelte store vinduer. Alle vinduer mot sør har
utvendig solavskjerming i form av persienner. Solfaktor for persienne er ikke
kjent. I henhold til NS 3031 tabell E.1 er typisk total solfaktor for tolags glass
og utvendige persienner 0,06. I henhold til NS 3031 skal bygget
beregningsmessig deles inn i soner dersom produktet av arealandel
vinduer/dører/glassfelt og total solfaktor overskrider 5 %. I dette tilfellet er
produktet: 32 % ·0,06 = 2 %. Bygget trenger ikke soneinndeles etter ulikt
soltilskudd.

Eksempel – kjøling i deler av bygningen
En institusjon har boligrom i plan 2 og 3, mens det i plan 1 er fellesarealer
med blant annet sittegrupper, kantine og møterom. For plan 1 er det separat
ventilasjonsaggregat med kjølebatteri og roterende gjenvinner. For plan 2 og 3
er det ventilasjonsaggregat med plategjenvinner og ingen kjøling. På grunn av
ulike ventilasjonsløsninger og på grunn av at kun plan 1 har kjøling, må bygget
beregningsmessig deles inn i to soner.

4.1.3

Uoppvarmet areal
Oppvarmet del av bruksareal (BRA) er i NS 3031 definert som
den delen av BRA som tilføres varme fra bygningens varmesystem og eventuelt kjøling fra
bygningens kjølesystem og som er omsluttet av bygningens klimaskjerm
I henhold til NS 3031 kan uoppvarmet eller delvis oppvarmet areal håndteres på følgende to
alternative måter i energiberegningsmodellen:


Inkluderes i oppvarmet BRA: Arealet regnes å ha innetemperatur i henhold til
settpunkttemperatur (standard innetemperatur) som gjelder for bygningskategorien.



Ikke inkluderes i oppvarmet BRA: Arealet blir ikke med i beregningsmodellen, men
varmemotstanden rommet utgjør kan inkluderes i varmemotstanden for konstruksjoner
som grenser mot arealet. Beregningsmetode er gitt i NS 3031.

For arealer hvor det er tvil om de skal inngå som oppvarmet eller uoppvarmet BRA, bør den
løsningen som reflektere bygningen på best mulig måte velges. I praksis blir det altså slik at
dersom uoppvarmet areal inkluderes i BRA, så får man større BRA å dividere energibehovet med
når man skal beregne spesifikt energibehov. Vindusandelen i forhold til BRA blir også lavere, men
man må inkludere varmetapet gjennom ytterkonstruksjoner som gjerne er dårlig isolert (siden
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rommet ikke er oppvarmet). Det uoppvarmede arealet får internlaster, varmtvannsbehov,
ventilasjonsbehov og så videre som et oppvarmet areal.
Dersom uoppvarmet areal ikke inkluderes blir det mindre BRA å dividere med, men man slipper å
inkludere varmetapet via ytterkonstruksjonene i det uoppvarmede rommet.

Eksempel – teknisk rom på tak
Et forretningsbygg har et teknisk som på taket. Det tekniske rommet er godt
isolert i vegger og tak, mens etasjeskilleren mellom det tekniske rommet og
underliggende etasje kun har litt isolasjon av hensyn til akustikk. BRA for det
tekniske rommet tas med i beregning av BRA for bygget, fordi det ligger
innenfor byggets klimaskjerm.

Eksempel – parkeringskjeller
Et kontorbygg har kontorarealer i plan 1 og oppover. I kjelleretasjen er det
delvis tekniske rom og delvis parkeringsareal. De tekniske rommene varmes
opp til ca. 15 °C, har balansert ventilasjon med varmegjenvinner og er isolert
mot grunnen og mot parkeringsarealet. Parkeringsarealet har
kondensisolering på kjellerveggene (50 mm), er lukket med port og har
mekanisk avtrekksventilasjon.
Siden de tekniske rommene ligger innenfor klimaskjermen og tilføres varme
inkluderes BRA for rommene som en del av byggets oppvarmede BRA. For
BRA for parkeringsarealet er det to muligheter:


Alternativ 1: BRA for parkeringsarealet inkluderes ikke i BRA for
bygget. Areal og U-verdi for skillekonstruksjoner mot
parkeringsarealet må tas med i beregningen. U-verdiene mot
uoppvarmet areal multipliseres med en varmetapsfaktor i henhold til
tabell i NS 3031.



Alternativ 2: BRA for parkeringsarealet inkluderes i BRA for bygget.
Areal og U-verdi for ytterkonstruksjoner i parkeringskjelleren må tas
med i beregningen, samt avtrekksventilasjon.
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4.1.4

Arealuthenting og modell

4.1.4.1 Forberedelser
Før man setter opp oversikt over arealene må følgende være klarlagt:


Er det mer enn én bygningskategori? Se punkt 2.4.2.



Er det mer enn én sone? Se punkt 4.1.2



Er deler av arealet uoppvarmet areal som skal holdes utenfor beregningen? Se punkt
4.1.3.

I så fall marker grensen på plantegninger (eventuelt skisser av planene).

4.1.4.2 Bruksareal, BRA
BRA må bestemmes så nøyaktig som mulig og må bestemmes separat for de ulike
bygningskategoriene/sonene.
Definisjon av oppvarmet BRA fra NS 3031 er gitt i punkt 4.1.3.
Oppvarmet del av BRA er summen av BRA for alle plan. BRA er bruttoareal minus areal som
opptas av yttervegger. Nærmere definisjon er gitt i NS 3940 Areal- og volumberegninger av
bygninger.
I henhold til T-1459 Veileder om Grad av utnytting (Miljøverndepartementet) skal det for bygninger
med etasjehøyder over 3 m beregnes bruksareal som om det var lagt et horisontalplan for hver
tredje meter. I veiledningen til TEK10 er det gitt at:
I energisammenheng gis det ikke anledning til å beregne bruksareal ved å legge inn et
horisontalplan for hver tredje meter der bygningen har etasjehøyde over tre meter.
I forbindelse med energimerking bør BRA defineres på samme måte som for energiberegning i
henhold til TEK10.
Oppdragsgiver eller takstrapporter har ofte oversikt over bygningens areal. Det anbefales å vurdere
disse opplysningene kritisk da det kan være beregnet etter andre arealbegreper. Andre
arealbegreper kan være bruttoareal (BTA) eller areal av primærrom (p-rom).

4.1.4.3 Areal av klimaskjerm
Areal av klimaskjermen måles som:




Fasader: fra innvendig side av én fasade til innvendig side av motstående fasade samt fra
overkant nederste gulv til underkant øverste dekke.
Tak og gulv: areal innenfor yttervegger
Vinduer, dører og glassfelt: arealet av karm og ramme inkluderes

Målene må bestemmes separat for eventuelle ulike kategorier og soner. I tillegg må areal av
ytterkonstruksjoner bestemmes separat for konstruksjoner av ulik kvalitet.
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4.2

KLIMASKJERM

4.2.1

Luftlekkasjetall
Luftlekkasjetallet kan ha relativt stor betydning for beregningsresultatet. Å fastsette tall for
luftlekkasjer er vanskelig uten å måle. Kun begrenset mengde litteratur foreligger om luftlekkasjetall
for eksisterende bygninger, men noen erfaringer er samlet. Slike verdier er imidlertid usikre fordi
luftlekkasjetallet for et bygg avhenger av mange parametere, blant annet byggemetode og
utførelsen til den enkelte håndverker.
Ved energimerking anbefales det derfor at man derfor tar utgangspunkt i biblioteksverdier for
luftlekkasjetall dersom det ikke er gjennomført luftlekkasjetest av bygningen. Biblioteksverdiene for
luftlekkasjetall som ligger til grunn for Energimerkesystemet, er delvis basert på forskriftskrav,
delvis på NS 3031 og delvis erfaringstall. En oversikt over biblioteksverdier er vist i tabell 5.

Tabell 5. Utdrag fra EMS bibliotek for luftlekkasjetall.
Bygningskategori
Fram til
192019401920
1939
1968
Småhus

19691986

19871996

19962008

10

10

10

8

6

4

Boliblokker

9

9

9

7

5

3,5

Barnehager

10

10

10

8

6

4

Kontorbygg

9

9

9

7

5

3,5

Skolebygg

9

9

9

7

5

3,5

Universitets- og
høgskolebygg

9

9

9

7

5

3,5

Sykehus

9

9

9

7

5

3,5

Sykehjem

9

9

9

7

5

3,5

Hoteller

9

9

9

7

5

3,5

Idrettsbygg

9

9

9

7

5

3,5

Forretningsbygg

9

9

9

7

5

3,5

Kulturbygg

9

9

9

7

5

3,5

Lett industri,
verksteder

9

9

9

7

5

3,5

Lufttetthet fikk fokus først fra og med Teknisk forskrift fra 2007, og da ble det også stilt strengere
krav enn tidligere. Ved fastsettelse av luftlekkasjetallet bør man derfor også ta hensyn til om
byggeår eller tidspunkt for eventuell fasaderehabilitering eller ombygging er 2007 eller nyere, se
figur 10. For mange nye bygg måles luftlekkasjetallet.
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Figur 10. Framgangsmåte for vurdering av luftlekkasjetall.
Luftlekkasjetallet avhenger av en rekke forhold. Eventuelt kan luftlekkasjetallet justeres på grunnlag
av følgende vurderinger:


Er bygget kompakt eller ikke? Luftskifte som følge av luftlekkasjer skjer via klimaskjermen.
Dersom arealet av klimaskjermen er lite i forhold volumet (kompakt) vil utskiftingen av luft
(lekkasjetallet) bli lavere enn om bygget har stor ytterflate i forhold til volumet.



Luftlekkasjer rundt vinduer, dører og porter utgjør ofte en betydelig del av den totale
luftlekkasjen for bygget. Dersom bygget har mange løpemeter ramme (stort vindusareal
og/eller mange vinduer), vil det kunne påvirke luftlekkasjetallet i negativ retning. Dette
gjelder særlig hvis det er mistanke om utett overgang mellom vindu/dør/port og vegg.



Er vinduene nylig skiftet? Det er da sannsynlig at lufttettingen rundt vinduene er bedre enn
årstallet på bygget skulle tilsi.



Ligger fasadene i sin helhet på utsiden av dekkeforkanter/bærekonstruksjoner, eller er
fasadene utfyllende mellom dekker/bærekonstruksjoner? Dersom fasadene i sin helhet
ligger utenpå bæresystemet, vil det sannsynligvis være færre skjøter i tettesjiktet og
dermed mindre potensiale for luftlekkasjer.
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Er yttervegger av tunge/massive eller lette bindingsverksvegger? Eldre, lette konstruksjoner kan
være mer åpne enn tunge konstruksjoner. I forbindelse med energimerkingen skal standard
terrengskjerming forutsettes. For en eventuell parallell, reell beregning som grunnlag for anbefaling
av tiltak, bør riktig terrengskjerming legges inn i modellen.

4.2.2

Kuldebroverdier

4.2.2.1 Beskrivelse
Kuldebroer er alle steder der isolasjonstykkelsen er svekket og der bygningen har geometriske
forhold som endrer varmestrømmen. Dette er typisk dekkeforkanter, overgang vindu/vegg, gesims,
ringmur, overgang fasade/kjeller, overgang kjellervegg/kjellergulv, utvendige hjørner, innfesting
balkonger/terrasser, overgang mellom tilstøtende bygningsdeler og så videre. Også utvendige
hjørner er kuldebroer.
For å bestemme normalisert kuldebro i henhold til NS 3031, summeres produktet av kuldebroverdi
og løpemeter for hver kuldebro samt punktkuldebroer. Deretter divideres summen på BRA. De
forhold som påvirker normalisert kuldebroverdi er derfor løpemeter for hver kuldebrodetalj,
størrelsen på hver enkelt kuldebroverdi og hvordan omfanget er i forhold til BRA.
Total normalisert kuldebroverdi for bygget kan beregnes på grunnlag av simuleringer og
tabelloppslag. For eksisterende bygg vil imidlertid utformingen av hver enkelt kuldebro
sannsynligvis være så usikker at en detaljert simulering ikke er hensiktsmessig. I stedet er det mer
naturlig å benytte veiledende overslagsverdier og justere disse på grunnlag av faktiske forhold.
NS 3031 har oppgitt veiledende verdier i tabell A.4, primært for nyere bygninger.
Biblioteksverdiene for kuldebroverdier for eksisterende bygninger, som ligger til grunn for
Energimerkesystemet gir anslag på kuldebroverdier avhengig av årstall og konstruksjonstype. En
oversikt over disse er vist i tabell 6.
Tabell 6. Utdrag fra EMS bibliotek for normalisert kuldebroverdi.
Bygningskategori
Fram
til
1940
Småhus, barnehager

Boligblokker

Sykehjem

19401959

19601996

19972008

Mur/tegl

0,03

0,08

0,08

0,05

Tre

0,02

0,04

0,06

0,05

Betong

0,03

0,09

0,09

0,05

Stål

0,03

0,08

0,08

0,05

Mur/tegl

0,04

0,08

0,09

0,05

Tre

0,02

0,03

0,05

0,04

Betong

0,04

0,08

0,09

0,05

Stål

0,04

0,08

0,09

0,05

Mur/tegl

0,04

0,08

0,08

0,04

Tre

0,03

0,03

0,05

0,04

Betong

0,04

0,08

0,08

0,05

Stål

0,04

0,08

0,08

0,05
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Lett industri, verksteder

Kontorbygg, skolebygg, Universitets- og
høgskolebygg, sykehus, sykehjem, hoteller,
idrettsbygg, forretningsbygg, kulturbygg

Mur/tegl

0,04

0,08

0,11

0,05

Tre

0,03

0,03

0,05

0,04

Betong

0,04

0,08

0,11

0,05

Stål

0,04

0,08

0,11

0,05

Mur/tegl

0,04

0,08

0,08

0,05

Tre

0,03

0,03

0,05

0,04

Betong

0,04

0,08

0,08

0,05

Stål

0,04

0,08

0,08

0,05

For leiligheter vil normalisert kuldebroverdi for bygningen som helhet kunne avvike fra normalisert
kuldebroverdi for de enkelte leilighetene. For prosjekter hvor normalisert kuldebroverdi beregnes,
bør det beregnes normalisert verdi per leilighet. For nybygg hvor dette ikke beregnes, bør det
benyttes verdier fra NS 3031 A.4 og for eksisterende leiligheter verdier fra Energimerkebiblioteket.
Tilsvarende gjelder bygninger med ulike bygningskategorier eller seksjoner.

4.2.2.2 Vurderinger
For å fastsette normalisert kuldebro for energiberegningen kan man ta utgangspunkt i en
veiledende verdi og så vurdere denne på grunnlag av følgende betraktninger:


Kompakthet og størrelse på bygget: Kompakte bygg vil ha mindre omkrets og dermed
færre løpemeter kuldebro enn bygg som ikke har kompakt form.



Kompleks bygningsform kan gi mange løpemeter med kuldebro på grunn av
hjørner/overganger.



Store bygg har ofte noe lavere normalisert kuldebroverdi enn mindre bygg. Dette skyldes
både kompaktheten, men også at kuldebroverdi i forbindelse med gesims og ringmur ofte
er høyere enn for dekkeforkanter. Bygg med flere etasjer vil derfor få større BRA å dividere
disse kuldebroverdiene på.



Er eventuell tung fasade isolert utvendig eller innvendig? En innvendig, godt isolert tung
fasade vil ha betydelig kuldebroverdi fordi isolasjonen ikke går forbi dekker og innvendige,
tunge skillevegger. En utvendig isolert fasade har gjerne kontinuerlig isolasjon forbi dekker
og skillevegger, og kuldebroene her blir minimale.



Kuldebroverdien gjenspeiler det økte varmetapet som følge av svekkelsen i
isolasjonssjiktet. Det vil si at en uisolert eller dårlig isolert yttervegg, vil kunne ha beskjedne
kuldebroer. Dette fordi differansen i isolasjonstykkelse mellom vegg og kuldebrodetalj blir
liten.



Kuldebroer i overgang mellom vegg og vindu utgjør ofte en betydelig del av det totale
kuldebroregnskapet. Dette skyldes at det antall løpemeter vinduskarm gjerne er høyt. Total
kuldebroverdi kan bli høy dersom det er stor vindusandel i fasaden og/eller dersom det er
mange vinduer siden dette gir mange løpemeter karm.
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Siden kuldebrotapet i tilknytning til vinduskarm ofte er høyt er det også viktig å vurdere
kuldebroverdien for overgang vegg/vindu. Dersom vinduet er plassert i nivå med
isolasjonssjiktet vil kuldebroverdien være lav. Dersom vinduet for eksempel er plassert i
nivå med bærevegg av betong og denne veggen har innvendig eller utvendig utlekting, vil
kuldebroverdien være betydelig høyere.



Overgangen mellom fasade og ringmur eller kjellervegg kan ha dårlig isolerte kuldebroer.
Siden antall løpemeter kan være høyt, vil dårlige kuldebroløsninger her gi stort utslag på
normalisert kuldebroverdi.



Antall kuldebroer: Vurder om det er mange detaljer og overganger som utgjør en kuldebro.
Er det mange detaljer, vil antall poster i kuldebroregnskapet blir stort og totalsummen kan
bli høy.

4.2.2.3 Tabelloppslag for kuldebrodetaljer
Byggforskserien, Byggdetaljer 471.017 har tabellverdier for aktuelle kuldebroverdier for nyere
konstruksjoner. Tilgjengelig er også tidligere versjoner av denne anvisningen, som omhandler
aktuelle kuldebrodetaljer for eldre konstruksjoner. Man kan da sammenligne verdier og gjøre en
vurdering av om kuldebroene i bygget er gode eller dårlige.

4.2.3

Vinduer

4.2.3.1 U-verdier
U-verdi for vinduer avhenger av varmetapet igjennom ruta, karm/ramme/sprosser samt et randtap
knyttet til avstandsprofilen mellom glassene i ruta. Tabell 7 viser aktuelle framgangsmåter for å
fastsette U-verdi for vinduer.
Tabell 7. Forslag til framgangsmåter for fastsettelse av U-verdi for vinduer.
Har opplysning om
Framgangsmåte
Litteratur
Vindustype,
rammetype, antall
glass, ev. gassfylling,
ev. belegg

Finne U-verdi fra tabell

Byggforskserien 533.102 eller
valg i simuleringsprogrammet

Oppbygging av ruta
fra for eksempel tekst i
avstandsprofil i ruta,
samt årstall og navn
på produsent. I tillegg
rammetype.

Sjekke med produsent/leverdør om
dokumentert U-verdi

Produktdokumentasjon eller
målerapporter fra produsent

Finne U-verdi fra tabell

Byggforskserien 533.102 eller
valg i simuleringsprogrammet

Typebetegnelse og
eventuell alder, samt
navn på produsent fra
tekst i avstandsprofil

Sjekke med produsent/leverdør om
dokumentert U-verdi

Produktdokumentasjon eller
målerapporter fra produsent
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Oppbygging av ruta
fra for eksempel tekst i
avstandsprofil i ruta. I
tillegg rammetype.

1. Hente U-verdi for selve ruta fra
tabell

Byggforskserien 571.954

2. Bestemmet U-verdi for
karm/ramme:
2
- Trevindu: ca. 1,7 W/m K
2
- Plastvindu: ca. 1,6 – 2,8 W/m K
avh. av utforming
2
- Aluminium ca. 1,6 – 2,8 W/m K
1)
avh. av isolering i profil
3. Arealveie U-verdi for rute og
karm/ramme.
4. Legge til randsonetap ca. 0,06
1)
W/K pr løpemeter rutekant

1)

Alder

Finne typiske vindustyper ut ifra årstall.
Deretter finne U-verdi fra tabell.

Byggforskserien 733.161. Eldre
vinduer. Vindusformer og
materialer

Alder

Finne U-verdi på grunnlag av
forskriftskrav

Se vedlegg D

Alder

Hente verdi fra bibliotek

Energimerkebiblioteket. Utdrag
og oversikt over vinduer er gitt i
vedlegg E

Kilde: Utgått Byggforskserien 472.421

4.2.3.2 Solfaktor g-verdi
Hvor effektiv solskjermingen det er, har betydning for varmetilskuddet gjennom vinduer og
glassfelt. Man må derfor legge inn følgende opplysninger i energiberegningen:


Solfaktor for ruta



Total solfaktor for rute og eventuell solskjerming



Er eventuell solskjerming fast eller regulerbar (persienne, markise, screen osv.)?



Hvis solskjermingen er regulerbar: styres den manuelt eller automatisk?



Hvis solskjermingen styres automatisk: Ved hvilken solflux (W/m ) effektiviseres den?
2
Typisk verdi kan være 175 W/m , men ved behov for mindre soltilskudd kan den være
2
lavere, for eksempel 100 W/m (for eksempel passivhus)

2

Verdier for total solfaktor for ulike typer ruter med og uten solskjerming er gitt i vedlegg E i
NS 3031. Slike verdier kan også ligge inne i simuleringsprogrammet. For nye vinduer og glassfelt
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kan man få opplysning om solfaktor fra vindus/rute-leverandør. Leverandør av solskjerming kan
ofte gi opplysning om total solfaktor for solskjermingen sammen med aktuell rutetype.

4.2.4

U-verdi for tak, gulv og vegger
Dersom det på grunnlag av tegninger og befaring ikke har vært mulig å fastsette
varmeisoleringsevnen til ytterkonstruksjonene, må man anslå en verdi på grunnlag av forskriftskrav
og byggeskikk.
Ved vurdering opp mot tidligere forskriftskrav må man se på forskriften som gjaldt da det ble
byggesøkt. Dette er ikke nødvendigvis samme forskrift som ved byggeår. Dersom årstallet for
byggesøknaden og dermed gjeldende forskrift er ukjent, anbefales det å benytte oppføringsår
minus to år. For enkelte av de tidligere forskriftene var kravene forskjellig ved ulike
innetemperaturer, se vedlegg D. Ved vurdering av hvilke krav en bygning ble bygget etter er det
viktig å vurdere tiltenkt bruk ved oppføring og ikke dagens driftsituasjon.

Eksempel – endret bruk
En lagerbygning ble bygget etter byggereglene i 1987 og var den gangen
beregnet til bruk som lager med 15 °C som innetemperatur. Bygningen har de
senere årene blitt benyttet som butikklokale og holder en innetemperatur på
21 °C. Det har ikke vært mulig å finne opplysninger om ytterkonstruksjonens
oppbygging og energirådgiver velger å legge kravene fra 87-forskriften til
grunn. Siden bygget hadde en tiltenkt innetemperatur på 15 °C må kravene for
bygg med innetemperatur mellom 10-18 °C, og ikke >18 °C, benyttes.

Det kan også ha vært endringsmeldinger til forskriften som var gjeldende, for eksempel ble
kapittelet om varmeisolering i 1969-forskriften endret i november 1980, se www.dsb.no. I vedlegg
D er det gitt sammendrag av forskrifter. I vedlegg E er det gitt utdrag fra energimerkebiblioteket for
U-verdier for klimaskjermen. Ved bruk av disse dataene anbefales det også å benytte oppføringsår
minus to år dersom år for byggesøknad er ukjent.
Dersom bygget har vært etterisolert, må man ta hensyn til dette i vurderingene.
Aktuelle kilder er gitt i tabell 8. Informasjon om typiske oppbygginger av tre-, mur- og betongvegger
fins i ulike anvisninger i Byggforskserien, Byggforvaltning gruppe 723.
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Tabell 8. Oversikt over aktuell litteratur for å fastsette U-verdi for ytterkonstruksjoner
Har opplysning om
Litteratur
Kommentar
Nyere konstruksjoner:
Type konstruksjon og
isolasjonstykkelse
(eventuelle anslag)

Byggforskserien gruppe 471;
tabeller over U-verdier:
(separate anvisninger for ulike
bygningsdeler)
Valg i simuleringsprogrammet

Når man kjenner omtrentlig
isolasjonstykkelse,
isolasjonskvalitet og
konstruksjonstype, kan U-verdi
hentes fra tabell.

Eldre mur- og
betongvegger. Uisolert
eller etterisolert:
Type konstruksjon og
isolasjonstykkelse
(eventuelle anslag)

Byggforskserien 723.312
Etterisolering av betong- og
murvegger

Tabell med U-verdier før og etter
isolering for ulike eldre yttervegger
av mur og betong

Eldre trevegger. Uisolert
eller etterisolert:
Type konstruksjon og
isolasjonstykkelse
(eventuelle anslag)

Byggforskserien 723.511
Etterisolering av yttervegger av
tre

Tabell med U-verdier før og etter
isolering for ulike eldre yttervegger
av tre

Eldre tretak. Uisolert eller
etterisolert:
Type konstruksjon og
isolasjonstykkelse
(eventuelle anslag)

Byggforskserien 725.403
Etterisolering av tretak

Tabell med U-verdier før og etter
isolering for ulike eldre
takkonstruksjoner av tre

Eldre konstruksjoner mot
grunnen:
Alder

Byggforskserien 614.022 Eldre
lover, forskrifter og
anbefalinger for fundament,
grunnmur og drenering.

Anvisningen viser blant annet krav
til isolering og typiske utførelser
knyttet til de ulike byggeforskriftene
etter 1924.

Ytterkonstruksjoner
generelt:
Type konstruksjon og alder

Byggforskserien 614.016
Byggebestemmelser 1924 –
1996. Krav til utførelse.

Anvisningen gir opplysninger om
konkrete krav til utførelse av ulike
bygningsdeler for den oppgitte
tidsperioden.

Ytterkonstruksjoner
generelt:
Alder

Vedlegg D
www.dsb.no

Oversikt over tidligere forskriftskrav
mht. varmeisolering

Ytterkonstruksjoner
generelt:

EMS biblioteksverdier. Utdrag
fra biblioteksverdiene er gitt i
vedlegg E.

Ulike biblioteker med anslått aktuell
U-verdi avhengig av enten alder
eller type konstruksjon
Biblioteksverdiene er noe
konservative.

Alder og ev. type
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Gulv på grunnen
Vær oppmerksom på skille mellom U-verdi for selve konstruksjonen og ekvivalent U-verdi inkludert
varmemotstanden i grunnen.

4.3

TEKNISKE SYSTEMER

4.3.1

Generelt
Punkt 3.3.5.8 omhandler informasjonsinnhenting for ventilasjonsaggregater ved befaring.

4.3.2

Ventilasjon

4.3.2.1 Luftmengder
Minste tillatte luftmengde
Det er reell luftmengde som skal benyttes ved energimerking så lenge denne er høyere enn
minstekravene oppgitt i NS 3031 tabell A.6. Dersom en bygnings gjennomsnittlige luftmengde i
driftstiden er lavere enn minstekravene oppgitt i NS 3031 tabell A.6, skal verdiene i tabell A.6
benyttes ved energiberegning.
Utdrag fra energimerkeordningens juridiske veileder § 10:
Energikarakteren skal beregnes i forhold til prosjektert ventilasjonsbehov for å tilfredsstille
HMS-krav i blant annet byggteknisk forskrift og dennes veiledning, både med hensyn til
luftmengder og maksimal innetemperatur.
I forbindelse med energimerking av bygninger kan kravet tolkes slik at luftmengdene minimum må
være i henhold til minstekrav i NS 3031 tillegg A.
Dersom byggets ventilasjonsaggregater kjører med luftmengder under minstekravet, men likevel
har kapasitet til å levere minsteluftmengden, benyttes aktuelle inndata for aggregatet (SFP,
varmegjenvinning, tilluftstemperatur og så videre) slik det vil være ved minsteluftmengden når
energiberegning utføres. Dette vil kunne være tilfelle for eksempel dersom et lavenergibygg eller
passivhus har gjennomsnittlig luftmengde lavere enn minstekrav, men dimensjonerende
luftmengde likevel er høyere enn minstekravet. Det kan benyttes verdier for aggregatets
dimensjonerende (maks) luftmengde. SFP kan også justeres ved hjelp av beregningsformler i NS
3031 tillegg H.
Hvis ventilasjonsaggregatenes kapasitet er mindre enn minsteluftmengdene oppgitt i NS 3031
tabell A.6 skal differanseluftmengden beregnes uten gjenvinning (se energimerkeordningens
juridiske veileder §10).
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Eksempel – luftmengde under minsteluftmengder
3

2

Hvis et kontorbygg har 5 m /hm og 70 prosent temperaturvirkningsgrad for
3
2
varmegjenvinner benyttes 7 m /hm og ((5*70)+(2*0))/7 = 50 prosent
temperaturvirkningsgrad. SFP og tilluftstemperatur skal beholdes, noe som
betyr at varme- og eventuelt kjølebatteriets størrelse må økes slik at ikke
tilluftstemperatur blir for lav i fyringsperioden eller for høy i perioder med
kjølebehov.

Eksempel – unormalt høye luftmengder
Hvis et bygg har luftmengder som ligger langt over det som er normalt (for
eksempel over veiledende verdier i henhold til NS3031 tabell B.1), så må
likevel reelle luftmengder benyttes i energiberegningen. Å justere
luftmengdene i forhold til behovet og forskriftskrav kan da være et relevant
tiltak som bør nevnes i tiltakslisten. Ny energiattest kan eventuelt utarbeides
dersom tiltaket er utført.

Avtrekksventilasjon eller naturlig ventilasjon
For bygninger med avtrekksventilasjon eller naturlig ventilasjon skal reell luftmengde benyttes
dersom den er større enn minimumsluftmengdene i NS 3031 tabell A.6. Hvis ikke benyttes
minimumsluftmengdene i beregningen. Naturlig ventilasjon modelleres som avtrekksventilasjon
med tilnærmet null vifteenergi (SFP settes så lavt som beregningsprogrammet tillater). Siden disse
typer ventilasjon ikke har mulighet for forvarming av tilluft må det sørges for at installert effekt til
romvarme er tilstrekkelig til at bygningskategoriens settpunkttemperatur for oppvarming oppnås, se
NS 3031 tabell A.3.
Behovsstyrt ventilasjon
Dersom byggets ventilasjonsanlegg har behovsstyrte luftmengder for hele eller deler av anlegget,
kan luftmengden i henhold til NS 3031 reduseres med 20 prosent som snitt over året. Mere
nøyaktige beregninger av samtidighet kan også beregnes, men det er viktig å merke seg at dersom
beregningsprogrammet skal styre luftmengden (modellering med variable luftmengder) krever dette
høy grad av soneinndeling da luftmengden vil reguleres ut i fra gjennomsnittstemperaturen i hele
sonen, noe som kan føre til at gjennomsnittlig luftmengde i driftstiden blir lavere enn det som
virkelig er tilfelle.
Ukjent ventilasjonsluftmengde
Dersom bygget har balansert ventilasjon og ventilasjonsluftmengden for bygget ikke er kjent, FDVdokumentasjon mangler, produsenten ikke lengre eksisterer eller har mulighet til å skaffe
informasjon om aggregatene og det ikke utføres målinger for å bestemme luftmengdene, bør
veiledende luftmengder i driftstid oppgitt i NS 3031 tabell B.1 benyttes. Utenfor driftstid kan
minsteluftmengde i NS 3031 tabell A.6 benyttes dersom aggregatet skrus av utenfor driftstid.

4.3.2.2 Bruk av data fra energivurdering av tekniske anlegg
Dersom målinger utført ved energivurdering skal benyttes som inndata, må det vurderes om disse
er utført slik at de er representative for å benyttes i energiberegningen som snittverdier over året.
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For eksempel må det tas stilling til om måling av SFP er utført med nye eller gamle filter, om
luftmengder er målt ved sommer eller vinterdrift for et VAV-anlegg og andre lignende
problemstillinger.

4.3.2.3 Kjøkkenavtrekk, prosessavhengig ventilasjon og lignende
I veiledningen til TEK er det beskrevet at:
Alle energiposter knyttet til ordinær drift av bygningen skal inngå i kontrollberegningen.
Energibehov til industrielle prosesser, kjølelagre o.l. tas ikke med i kontrollberegningen.
Energiberegning knyttet til energimerking bør følge samme prinsipp. Prosessavhengig ventilasjon
skal derfor i utgangspunktet ikke tas med i beregningen, med mindre det er en naturlig del av
bygningskategorien og dermed vil være der uavhengig av om bruker skiftes ut.
Luftmengder til for eksempel komfyravtrekk som kun benyttes til forsert ventilasjon, holdes normalt
utenom energiberegninger opp mot teknisk forskrift. Disse kan også holdes utenfor
energimerkeberegningene.
Enkelte avtrekkvil ha begrenset driftstid. Luftmengde og virkningsgrad for eventuell
varmegjenvinner veies derfor over driftstiden.
Eksempel – høyskole med spesialavtrekk
I en høyskole med studieretning for kjemi er flere rom med laboratorium med
spesialavtekk. Disse avtrekkene ville ikke ha vært der dersom studieretningen
var en annen. Luftmengden i disse avtrekkene kan derfor holdes utenfor
energiberegningen.

Eksempel – bilverksted med spesialavtrekk
I et bilverksted er det egne rom for lakkering. Disse rommene har
spesialavtrekk som følge av lakkeringen. Avtrekkene ville ikke ha vært der om
bygget rommet en annen type verksted. Luftmengden i disse avtrekkene kan
derfor holdes utenfor energiberegningen.

4.3.2.4 SFP-faktor
Dersom SFP for et ventilasjonsanlegg med behovsstyrte luftmengde kun er kjent for
dimensjonerende forhold, benyttes beregningsformler i NS 3031 tillegg H for å beregne SFP ved
gjennomsnittlig luftmengde i driftstid.
Dersom SFP for ventilasjonsaggregater ikke er kjent, FDV-dokumentasjon mangler, produsenten
ikke lengre eksisterer eller har mulighet til å skaffe informasjon om aggregatene og det ikke utføres
målinger for å bestemme SFP, kan verdier for SFP i driftstid hentes fra Energimerkebiblioteket.
Dette vil si en SFP på 4,0 for bygninger eldre enn 2010 og 3,0 for bygninger bygget etter 2010.
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4.3.2.5 SPP
Det er vanskelig å bestemme Spesific Pump Power (SPP) for varme- og kjøleanlegget som
snittverdi over året for eksisterende mengderegulerte anlegg. Det kan også være vanskelig å få
målt da varmeanlegget ofte stoppes om sommeren, og kjøleanlegget stoppes om vinteren.
Dersom SPP ikke er kjent benyttes veiledende verdier oppgitt i NS 3031 tillegg I.

4.3.2.6 Tilluftstemperatur, varme- og kjølebatteri
Tilluftstemperatur for luften som tilføres rommet legges inn for henholdsvis sommer- og
vintersesong.
Dersom det skal oppgis effekt for varme- og kjølebatteri i beregningsprogrammet, og disse
effektene fungerer som en øvre grense er det viktig at disse settes så høyt at valgt
tilluftstemperatur kan leveres. Dette skal verifiseres ved å kjøre vinter- og sommersimulering som
viser at tilluftstemperaturen er varm nok om vinteren og kald nok om sommeren. Dersom valgt
tilluftstemperatur ikke leveres ved dimensjonerende forhold må effekten på varme- og kjølebatteri
økes.
Dersom tur- og returtemperaturer ikke er kjent kan det benyttes en ∆T på 20 °C for varmebatteri,
og 6 °C for kjølebatteri.

4.3.2.7 Varmegjenvinner
For varmegjenvinner skal det beregnes med årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad. For
varmegjenvinnere som krever frostsikring skal temperaturvirkningsgrad justeres for dette i henhold
til NS 3031 tillegg H.
I tilfeller hvor det finnes varmegjenvinner, men temperaturvirkningsgraden er ukjent kan det
benyttes verdier fra biblioteket til Energimerkesystemet som vist i tabell 9.
Tabell 9. Veiledende temperaturvirkningsgrader for varmegjenvinnere fra EMS biblioteket.
Varmegjenvinner
Fram til 1971-1988
198920001971
1999
2009
Balansert ventilasjon med roterende gjenvinner

0,65

0,70

0,75

0,80

Balansert ventilasjon med kammergjenvinner

0,60

0,65

0,70

0,75

Balansert ventilasjon med plategjenvinner

0,50

0,55

0,55

0,60

Dobbel platevarmegjenvinner,
motstrømsgjenvinner

0,55

0,60

0,65

0,70

Balansert ventilasjon med batterigjenvinner

0,45

0,45

0,50

0,50

Fordampningsvarmegjenvinner
(varmerør/heatpipe)

0,55

0,60

0,60

0,65

Rørvarmegjenvinner

0,50

0,55

0,55

0,60
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Verdiene i tabellen over skal justeres for frostsikring i henhold til NS 3031 tillegg H.

4.3.3

Oppvarmingssystem

4.3.3.1 Systemvirkningsgrader
For varmeanlegg skal i utgangspunktet årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader oppgitt i tabell
B.10 benyttes for bygninger fra før 1990 og tabell B.9 benyttes for nyere bygninger.
Det åpnes for å benytte alternative systemvirkningsgrader dersom disse kan dokumenteres i
henhold til NS-EN 15316-1 eller tilsvarende metoder.
Dersom det er behov for å beregne gjennomsnittlig verdi av to systemvirkningsgrader som for
eksempel begge bidrar til å dekke varmebehovet, beregnes dette på følgende måte:

̅

( )

( )

hvor x er systemvirkningsgraden og y er andelen av total leveranse. Et eksempel på dette er der
hvor varmeanlegget dekker både romoppvarming og tappevann.
Men unntak av solenergi, er maksimal systemvirkningsgrad for oppvarmingssystemer som kan
benyttes ved opplasting i Energimerkesystemet er 5.

4.3.3.2 Installert effekt
Dersom beregningsprogrammet krever at bruker oppgir installert effekt for oppvarmingssystemet,
er det viktig at denne effekten er stor nok til at settpunkttemperaturer gitt i NS 3031 tabell A.3
oppnås. Dette kan verifiseres ved å kjøre vintersimulering som viser at bygningskategoriens
settpunkttemperatur for oppvarming oppnås.
Installert effekt må settes tilstrekkelig høy til å dekke oppvarming av eventuell fiktiv luftmengde som
følge av at reell luftmengde er lavere enn minstekravet i NS 3031, se punkt 4.3.2.1.

4.3.3.3 Overskuddsvarme fra interne prosesser
Overskuddsvarme fra interne prosesser (eksempelvis datakjøling) skal ikke tas hensyn til i
energimerkingen. Utdrag fra energimerkeordningens juridiske veileder § 10:
Bruk av overskuddsvarme skal ikke tas hensyn til i beregning av energi- og
oppvarmingskarakteren. Overskuddsvarme fra for eksempel en serverpark i en bygning vil
dermed ikke komme eieren ”til gode” i merkeberegningen, selv om det vil være fornuftig å
utnytte denne. Energibruken til den samme serverpark er heller ikke ”belastet” eieren ved at
bygningen er energiberegnet ved normal bruk (energi til belysning og elektrisk utstyr er faste
normerte poster i henhold til NS 3031:2007 Tillegg A, Tabell A.1 og A.2). Dersom man
inkluderte utnyttelse av spillvarme i energiberegningen, ville man kunne få den uheldige
effekten at energisløsende belysning og elektrisk utstyr med mye tap til varme, ville gi bedre
energikarakter.
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Overskuddsvarmen legges inn med samme energikilde som primærenergikilden til
overskuddsvarmen. Dette vil normalt være elektrisitet. Som systemvirkningsgrad benyttes
eksisterende distribusjonssystem. Dersom dette ikke finnes, benyttes systemvirkningsgrad for
direkte elektrisk oppvarming.
Eksempel – kun overskuddsvarme
Et butikklokale varmes opp med overskuddsvarme fra kjøledisker. Varmen
distribueres i lokalet via et vannbårent varmebatteri i ventilasjonsaggregatet.
Overskuddsvarmen dekker hele bygningens romoppvarmingsbehov mens
tappevannsoppvarmingen dekkes av strøm. Primærkilden til
overskuddsvarmen er elektrisitet og dette benyttes ved energimerking. Som
systemvirkningsgrad benyttes verdier for tappevannsoppvarming og luftbåren
oppvarming. Systemvirkningsgraden beregnes etter formel i punkt 4.3.3.1.

I tilfeller hvor overskuddsvarme kun dekker en del av varmebehovet, kan energikilden som dekker
hovedandelen av varmebehovet legges inn. Forutsetningen er at hovedkilden har kapasitet til å
dekke hele varmebehovet.

Eksempel – bruk av fjernvarme og overskuddsvarme
Et kontorbygg utnytter overskuddsvarme fra kjøling av serverparken til å dekke
rundt 20 prosent av varmebehovet i bygningen. Den resterende delen av
varmebehovet dekkes av fjernvarme. I utgangspunktet legges
overskuddsvarmen inn som elektrisitet, men siden fjernvarmeveksleren har
kapasitet til å dekke hele bygningens varmebehov energimerkes bygningen
med 100 prosent dekningsgrad av fjernvarme.

Selv om overskuddsvarme fra interne prosesser ikke kommer bygningen «til gode» ved
energimerkingen, er det likevel viktig å understreke ovenfor byggeiere at bruk av overskuddsvarme
som regel er et kostnadseffektivt tiltak.

4.3.3.4 Overskuddsvarme fra eksterne prosesser
Dersom bygningen får levert overskuddsvarme fra eksterne prosesser, kan dette behandles på tre
måter. Det ene er å behandle dette som overskuddsvarme fra interne prosesser, se 4.3.3.3. Den
andre er å legge inn den eksterne overskuddsvarmen som fjernvarme. Dersom bygningen har
varmepumpe innenfor bygningens systemgrense for å høyne temperaturen, kan man legge inn
overskuddsvarmen som varmepumpe. Utdrag fra energimerkeordningens juridiske veileder § 10:
Der spillvarme er tilgjengelig lokalt (men utenfor den aktuelle bygningen), vil man ha valget
mellom at bygningen som skal beregnes har spillvarmekilden innenfor egen systemgrense,
jf. dette avsnittet ovenfor. Spillvarmen kan i det tilfellet ikke tas hensyn til i
energimerkeberegningen selv om utnyttelse av slik spillvarme ofte er et godt og
regningssvarende ENØK-tiltak. Den andre muligheten er å anse spillvarmen fra nabolaget
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som fjernvarme, hvor man naturlig må ta hensyn til hvilken dekningsgrad denne varmekilden
kan gi. Dersom man velger å anse spillvarmen som fjernvarme levert utenfra, kan denne
brukes direkte eller via varmepumpe innen bygningens systemgrense. Varmepumpens årlige
gjennomsnittlige systemvirkningsgrad skal i så fall benyttes i beregningen av energi- og
oppvarmingskarakterene.

4.3.3.5 Energisentral - fjernvarme/nærvarme
Dersom bygningens varmebehov dekkes av fjernvarme benyttes systemvirkningsgrader oppgitt i
tabell B.10 benyttes for bygninger fra før 1990 og tabell B.9 benyttes for nyere bygninger.
Energimerkeforskriftens § 10 åpner for bruk av andre systemvirkningsgrader dersom et
oppvarmingssystem forsyner et begrenset antall bygninger eller varmen leveres innenfor samme
virksomhet:
Et oppvarmingssystem anses å være innenfor bygningens systemgrense dersom det kun
forsyner et begrenset antall bygninger, eller varmen leveres innenfor samme virksomhet
uten eksternt salg.
Energimerkeordningens juridiske veileder gir veiledning til Energimerkeforskriftens § 10. I det
følgende gis utdrag fra veiledningen om fjernvarme/nærvarme:
I særmerknaden til denne bestemmelsen heter det at ”Et begrenset antall boliger eller
bygninger kan for eksempel være fire til fem boliger”. Bestemmelsen åpner for at man for
små anlegg (begrenset antall bygninger) kan anse varmeanlegg for å være innenfor
systemgrensen. Det er i slike tilfeller beregnet levert energimengde inn til varmeanlegget
som danner grunnlaget for energimerket. NVEs tolkning av forskriften er at denne åpningen
ikke kan brukes for mer enn fem bygninger. I tvilstilfeller vil NVE bruke som retningslinjer for
vurderingen at varmeanlegget kan anses å være innenfor systemgrensen når det er eier
som har investert i varmeanlegget og overføringssystemet. Dette for at energimerke i størst
mulig grad skal representere energimengden levert til eier, kjøper eller leietager. Hvis det
derimot er en annen part som har investert og selger varme, så vil varmeforsyningen anses
å være fjernvarme blant annet fordi det er rimelig å anta at energiprisen i så fall vil reflektere
både løpende energikostnader og investeringer. En varmesentral vil normalt kunne anses å
forsyne den bygningen den ligger i, selv om sentralen er tilknyttet et større
fjernvarmesystem. Dette forutsetter likevel at sentralen, for eksempel en varmepumpe, kan
levere varme direkte til bygningen uten å gå veien om fjernvarmesystemet. Andre bygninger
tilknyttet det aktuelle fjernvarmesystemet skal anses å ha fjernvarmeforsyning.
Det henvises til den juridiske veiledningen for ytterligere veiledning.
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Eksempel – flere bygninger, samme eier
Et sykehus har en energisentral som leverer varme til seks sykehusbygninger
på eiendommen. Energisentralen består av varmepumpe som grunnlast og
olje som spisslast. Dette benyttes også som energiforsyning ved
energimerking da varmen fra energisentralen leveres innenfor samme
virksomhet uten eksternt salg

Eksempel – Flere bygninger tilknyttes energisentralen
En energisentral med varmepumpe som grunnlast og oljekjel som spisslast
leverer varme til fem bygninger med ulike eiere. En ny bygning planlegges
tilknyttet energisentralen. Hvis energiattestene for de andre bygningene er
basert på varmepumpe og oljekjel, må disse endres til fjernvarme ved
tilknytting av den sjette bygningen.

4.3.3.6 Dekningsgrader
NS 3031 kapittel 7.1 henviser til NS-EN 15316-1 eller tilsvarende metode for beregning av
dekningsgrader for ulike energikilder.
For eksisterende bygninger kan denne faktoren i enkelte tilfeller være vanskelig å komme frem til.
Dette gjelder tilfeller hvor man har flere kilder og ingen god måling på eksisterende anlegg. Hvis
det ikke er mulig å finne frem til fordelingen av dekningsgrader for ulike energikilder for
oppvarmingssystemet, kan det benyttes verdier fra Energimerkebiblioteket, vedlegg F.

4.3.3.7 Tur/retur temperatur
Tur/returtemperatur påvirker energi medgått til pumper. For eksisterende bygninger hvor disse
temperaturene er ukjente og bygningen har fjernvarme, vil fjernvarmeselskapet kunne svare på
hvilke temperaturer som skal benyttes i deres anlegg. Dersom oppvarmingssystemet er basert på
radiatorer og temperaturer ikke er kjent kan det benyttes en ∆T på 20 °C og tur/returtemperatur på
70 °C /50 °C. Dersom oppvarmingssystemet er basert på gulvvarme og temperaturer ikke er kjent
kan det benyttes en ∆T på 6 °C og tur/returtemperatur på 38 °C /32 °C.

4.3.4

Kjøling

4.3.4.1 Systemvirkningsgrader
For kjøleanlegg skal i utgangspunktet systemvirkningsgrader oppgitt i tabell B.11 benyttes.
Det åpnes for å benytte alternative systemvirkningsgrader dersom disse kan dokumenteres i
henhold til NS-EN 15316-serien eller tilsvarende metoder.
Systemvirkningsgrader for fjernkjøling og frikjøling behandles i den juridiske veiledningen til § 10.
Utdrag fra veiledningen til § 10:
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NS 3031 gir ikke klar anvisning for hvordan man skal beregne fjernkjøling og frikjøling. Det
åpnes derfor for at bygninger med fjernkjøling kan forutsette at kjølebehovet dekkes av lokal
kjøleinstallasjon. Man kan ved merkeberegning av frikjøling eller fjernkjøling regne dette som
bruk av lokal kjølemaskin, begrenset av kjølefaktor 2,7 som er oppgitt i NS 3031:2007, tillegg
B.11, selv om kjølefaktorene spesielt ved frikjøling kan være langt høyere. Hensikten med
dette er å sørge for at fjern- og frikjøling ikke blir forskjellsbehandlet fra lokale kjølemaskiner,
og ved begrensningen av kjølefaktor å unnlate å ”favorisere” bygg med stort kjølebehov.
Standard Norges fagråd for energimerkeordningen har gitt tilslutning til en slik håndtering på
det nåværende stadium.
Dersom det er behov for å beregne gjennomsnittlig verdi av to systemvirkningsgrader som for
eksempel begge bidrar til å dekke varmebehovet, beregnes dette på følgende måte:

̅

( )

( )

Hvor x er systemvirkningsgraden og y er andelen av total leveranse.
Maksimal systemvirkningsgrad som kan benyttes for kjølesystemer ved opplasting i
Energimerkesystemet er 3.

4.3.4.2 Energisentral - fjernkjøling/nærkjøling
Behandling av fjernkjøling/nærkjøling behandles på samme måte som fjernvarme/nærvarme, se
punkt 4.3.3.5.

4.3.4.3 Installert effekt
Installert effekt skal tilsvare det som er dimensjonerende kjølebehov for aktuell beregningssone
eller bygning.
Utdrag fra energimerkeordningens juridiske veileder § 10:
Energikarakteren skal beregnes i forhold til prosjektert ventilasjonsbehov for å tilfredsstille
HMS-krav i blant annet byggteknisk forskrift og dennes veiledning, både med hensyn til
luftmengder og maksimal innetemperatur.
Dette innebærer at det i energiberegningen må legges inn tilstrekkelig kjølekapasitet til å
opprettholde grenseverdien for innetemperatur i henhold til veiledningen til TEK, det vil si 26
grader. Veiledningen til TEK beskriver at kravet kan være vanskelig å tilfredsstille på varme
sommerdager og at:
overskridelse av den høyeste grensen bør derfor kunne aksepteres i varme sommerperioder
med utelufttemperatur over den som overskrides med 50 timer i et normalår.
For nye bygg dimensjoneres termisk inneklima på romnivå, det vil si for utsatte enkeltrom. Som en
forenkling kan dimensjoneringen i forbindelse med energimerking av eksisterende bygg gjøres med
den samme modellen som for energiberegningen, det vil si hele bygget eventuelt bygget delt inn i
soner i henhold til solbelastning eller ulike tekniske installasjoner (se punkt 4.1.2.).
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Kravet gjelder også eksisterende bygninger som ikke har ventilasjonsaggregat. Utdrag fra
energimerkeordningens juridiske veileder, § 10:
For eldre bygninger med manglende ventilasjonsanlegg skal det for energikarakterberegning
brukes fiktive ventilasjonsmengder med tilhørende varme- og kjølebatterier, uten gjenvinner.
Denne fiktive kjølingen må legges inn for bygningskategorier som ikke har installert kjøling.
For kjølebatteri i ventilasjonsaggregatet må effekten settes høy nok slik at tilluftstemperatur på
sommeren oppnås. For bygninger som ikke har ventilasjonsaggregat kan det legges inn en
tilluftstemperatur på sommerstid på 16 °C. Dersom sommersimuleringen viser at man ikke oppnår
tilstrekkelig kjøling ved tilluftstemperaturen på sommeren, legges det inn lokal kjøling slik at
romluftstemperaturen tilfredsstiller HMS-krav (26 °C).
Det gjøres oppmerksom på at simuleringen for bygningen som helhet ikke vil være tilstrekkelig for
dimensjonering av kjølebehov.

4.3.4.4 Tur/retur temp
Tur/returtemperatur påvirker energi medgått til pumper. For eksisterende bygninger hvor disse
temperaturene er ukjente benyttes en ∆T på 3 °C og tur/returtemperatur på 14 °C /17 °C..

4.3.5

Lysstyring
NS 3031 angir hvor stor gjennomsnittlig effekt som i utgangspunktet skal benyttes for
belysningsanlegget. Dersom belysningen styres av bevegelsessensorer eller dagslysnivå kan den
gjennomsnittlige effekten reduseres med 20 prosent. Reduksjon utover dette må dokumenteres
2
ved at LENI-tallet (årlig energibehov til belysning per m ) beregnes i henhold til NS-EN 15193.
Yrkesbygninger som er evaluert etter passivhus- og lavenergistandarden NS 3701 skal ha
dokumentert effektbehov til belysning i henhold til NS-EN 15193.
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5

Avslutning og overlevering
Når all informasjon er innhentet og bearbeidet, er det tid for å laste opp energimerket og levere
dokumentasjon til oppdragsgiver.

5.1

OPPLASTING
Det offisielle energimerket genereres i Energimerkesystemet. Dette kan enten gjøres ved å laste
opp en xml-fil fra et eksternt beregningsverktøy, eller ved å gjennomføre hele energimerkingen i
Energimerkesystemet. Valg av beregningsmetode er nærmere forklart i punkt 4.1.1.
Det er eksperten som har stått ansvarlig for energimerkeprosessen som skal laste opp
energimerket. Den ansvarlige for energimerkeprosessen må oppfylle kompetansekravene i
Energimerkeforskiften, og dette må bekreftes ved generering av energiattesten i
Energimerkesystemet. Det er ikke tilstrekkelig å levere underlaget for energimerkingen og be
byggeier selv laste opp energiattesten.
Veiledning for opplasting og delegering av rettigheter er derfor gitt på NVEs nettsider for
energimerking, www.energimerking.no.
Mangler man opplysninger om bygningens bygningsnummer ved opplasting av energiattesten, kan
dette fremskaffes fra Statens kartverks nettside www.seeiendom.no.
Ulike beregningsprogrammer gir ofte en forhåndsvisning av beregnet energimerke. Det gjøres
oppmerksom på at Energimerkesystemet og de ulike beregningsprogrammene kan ha ulike
avrundingsregler. Ligger bygningen mellom to energikarakterer anbefales det derfor å laste opp
xml-filen i Energimerkesystemet før man garanterer energiattest til oppdragsgiver.
For å tildele en bygning beste energikarakter forutsettes det at det er gjennomført luftlekkasjetest
av bygningen eller boligen. Luftlekkasjetesten skal dokumenteres i henhold til NS-EN 13829.
Det er den siste energiattesten som er lastet opp for en bygning eller bygningskategori som er
gyldig.

5.2

MÅLT ENERGIBRUK
Målt energibruk må være faktisk energibruk. Energimerkeordningens juridiske veiledning til § 11 gir
veiledning til målt energibruk. Utdrag fra veiledningen i juridisk veileder:
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Bokstav d fastsetter at målt energi for yrkesbygninger som er i drift, skal oppgis for de siste
tre årene for hver energivare. Målt energi skal oppgis for hele bygningen eller del av
bygningen, avhengig av hva energiattesten gjelder for. I noen tilfeller er informasjon om målt
energibruk ikke tilgjengelig, på grunn av at det ikke er samsvar mellom seksjonene som
merkes og det som måles, eller at en bygningseier ikke har måledata fra alle leietakerne.
Forskriften krever slike data oppgitt og gir ikke noe unntak. Dersom eieren setter i gang
prosessen for å skaffe seg slik oversikt, så vil det være forståelse for at dette ikke er på
plass umiddelbart. NVE forutsetter at det er eiers interesse å skaffe oversikt over
brukssituasjonen.
For bygninger som har vært gjenstand for hovedombygging, jf. byggteknisk forskrift, vil målt
energibruk ha liten relevans. Slike bygg har derfor det samme fritak som nye bygg har etter
bokstav d.
I en del tilfeller vil man kunne oppleve at bygningen bare har en måler eller at målepunktene i
bygningen ikke samsvarer med inndelingen av energimerkene. Hvis energimerkene er inndelt i
ulike seksjoner bør fordelingen av målt energibruk samsvare med fordelingsnøkkelen som ligger til
grunn for fakturering av energikostnadene. Dette for at energimerket skal samsvare med det
leietaker eller kjøper faktisk må betale ved leie eller kjøp av seksjonen. Det samme vil være tilfelle
for seksjoner i bygninger med ulike eiere, men bare en måler.
Hvis bygningen deles inn i ulike energiattester basert på bygningskategori og/eller seksjoner og
disse har samme eier, benyttes andre metoder for fordeling av målt energibruk. For seksjoner med
samme bygningskategori vil en arealfordeling være tilstrekkelig. Ved ulike bygningskategorier
benyttes forholdsfordeling ut fra energiberegninger av beregnet energibruk med reelle verdier
beregnet i forbindelse med tiltaksliste.

5.3

TILTAKSLISTE

5.3.1

Innledning
Energimerkeforskriften stiller krav om at energiattesten for eksisterende bygninger skal inneholde
en tiltaksliste. Denne gir oversikt over kostnadseffektive energieffektiviseringstiltak på
bygningskroppen eller bygningens tekniske anlegg. For nye boliger eller bygninger er det ikke
påkrevet tiltaksliste med mindre det er rimelig potensial for kostnadseffektive forbedringer. Det er
eksperten som er ansvarlig for energiattesten som også har ansvar for tiltakslisten.
En tiltaksliste er verdifull for enhver bygning, men utover kravet om at tiltakene som foreslås skal
være kostnadseffektive, stiller ikke Energimerkeforskriften øvrige krav.

5.3.2

Ulike nivåer
Tiltakslisten kan være nyttig for byggeieren i planlegging og det bør derfor spesifiseres til
oppdragsgiver hvilket nivå man har lagt seg på ved utarbeidelse av tiltakslisten. I det følgende gis
noen eksempler på nivåer som kan være aktuelle.
Grundig gjennomgang
Det er tatt en grundig gjennomgang av bygningen, bygningsdrift og de tekniske systemene.
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Tiltakene som foreslås er prioritert etter kostnadseffektiviteten og er sett i sammenheng. Det
leveres en fullstendig rapport til byggeier; ENØK-rapport.
Lønnsomhetsberegning
Det er tatt en grundig gjennomgang av tiltakene som foreslås i tiltakslisten. Det leveres et eget
notat eller en utdypet beskrivelse i NVEs tiltaksliste. Kostnadseffektiviteten for de ulike tiltak er
oppgitt og tiltakene er prioritert etter kostnadseffektivitet.
Minimumsløsning
Det er tatt en et grovt estimat på tiltakenes kostnadseffektivitet. Ingen dokumentasjon utover
forskriftskravet leveres. Tiltakene er ikke prioritert i forhold til lønnsomhet.

5.3.3

Beregning av energibesparelsen
For å kunne vurdere om de foreslåtte tiltakene er kostnadseffektive, må man vite noe om hvilken
energibesparelse som kan forventes. Det er en forutsetning at tiltakene beregnes ut fra faktisk
energibruk eller beregnet levert energi med reelle verdier. For enkelte tiltak forutsetter dette at det i
tillegg til energimerkesimuleringen gjennomføres en energiberegning hvor det benyttes lokalt klima,
faktiske driftstider, faktisk innetemperatur, klimaskjerming og internlaster.
I det følgende gis det noen eksempler på hvordan man kan komme frem til energibesparelsen av
tiltak.
Erfaringstall
For enkelte tiltak kan det være vanskelig å benytte simuleringsmodeller for å komme frem til
energibesparelse. Eksempler på dette kan være innføring av energioppfølgingssystem (EOS). I
slike tilfeller kan erfaringstall benyttes for å komme frem til forventet energibesparelse. For EOS
kan energibesparelsen ligge mellom 2-10 % avhengig av førtilstand og type EOS som innføres.
Ved beregning av energibesparelsen for EOS bør man ta utgangspunkt i faktisk energibruk og ikke
beregnet energibruk.
Rapporten Veiledning for næringsbyggrådgivere kan lastes ned fra NVEs nettsider og inneholder
tips for å bestemme energibesparelsen til 51 ulike tiltak. Her finner man blant annet
erfaringsmessige energibesparelser for flere tiltak. Det gjøres oppmerksom på at rapporten er
utarbeidet i 2006 før energimerkeordningen trådte i kraft. Opplysninger om selve
energimerkeordningen vil derfor kunne avvike fra slik ordningen er i dag.
Enkle beregninger
Det er ikke alle tiltak som vil være like enkle å beregne i en energisimulering. For disse tiltakene
kan enkle beregninger gi et overslag på hvor stor energibesparelse man kan forvente. Et tiltak som
er beskrevet i rapporten Veiledning for næringsbyggrådgivere er for eksempel utskifting av pumper.
Energibesparelsen kan beregnes med følgende formel:

Pfør = Effekt av eksisterende pumper i kW
Petter= Effekt av nye pumper i kW
tfør = Brukstid i h/år
F = andelen av pumpeenergien som ikke går over til varme i varmeanlegget i %
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Energiberegning med beregningsprogram
Ved energimerking vil man i mange tilfeller ha en simuleringsmodell av bygningen. Dersom
modellen oppdateres med reelle verdier kan simuleringer gi en indikasjon på energibesparelsen for
ulike tiltak. Verdiene som kan avvike fra reelle verdier for bygningen er de standardiserte verdiene
som driftstider, innetemperatur, internlaster og klima. Når man oppdaterer modellen kan det være
nyttig å sammenligne det beregnede energibehovet med det faktiske forbruket til bygget.
Når man har en oppdatert modell vil man kunne beregne energibesparelsen av en rekke tiltak.
Dette kan være etterisolering, utskifting av vinduer og ny varmegjenvinner i ventilasjonsanlegget.
Dersom det ikke er mulig å fremskaffe reelle verdier bør byggeier opplyses om hva som er lagt til
grunn for beregning av energibesparelsen.
Basert på målinger
I en del tilfeller kan det være vanskelig å vite sikkert hvordan anlegg faktisk driftes og hvor mye
energi som benyttes. Ved grundige ENØK-analyser av bygninger kan installasjon av måleutstyr
som måler over tid gi informasjon om reelle verdier. Disse kan benyttes som grunnlag for å vurdere
potensialet for energibesparelser ved gjennomføring av tiltak.
Samordne tiltak – informasjon til byggeier
Ved utarbeidelse av tiltakslisten vil flere beregningsmetoder for energibesparelse være aktuelle.
Uansett nivå for tiltakslisten bør rekkefølgen på tiltak, og om det er tatt hensyn til at tiltakene
påvirker hverandre, beskrives til byggeier. Foreslås både tiltak på varmeanlegg og på
klimaskjermen vil disse påvirke hverandre. For eksempel er det ikke sikkert at det er
hensiktsmessig å gjøre større endringer for varmeanlegget dersom det er planlagt etterisolering.
Tiltakslisten som foreslås bør også samordnes med tiltakene som foreslås ved gjennomføringen av
energivurderingen. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er krav om at tiltakene som foreslås for
energivurdering av tekniske anlegg skal være kostnadseffektive. Dersom tiltakene fra
energivurderingen samkjøres med tiltakslisten for energimerking må derfor tiltakenes
kostnadseffektivitet vurderes.

5.3.4

Beregning av kostnadseffektivitet
Tiltakene som inkluderes i energiattestens tiltaksliste skal være kostnadseffektive. I tillegg til å
beregning energibesparelsen, vil det derfor også være nødvendig å ha oversikt over kostnader for
tiltakene. Dette kan fremskaffes fra blant annet leverandører og statistikker. Energimerkeforskriften
stiller ingen krav til hvordan kostnadseffektiviteten for tiltakene skal beregnes. I dette kapittelet gis
noen eksempler på beregning av og faktorer som påvirker kostnadseffektiviteten.
Nåverdi av tiltak
Nåverdien til energieffektiviseringstiltak kan benyttes til å beregne et tiltaks kostnadseffektivitet.
Følgende ligning kan benyttes for beregning av nåverdi:
(

B=
r=
n=
I=

)

∑

Besparelse (energibesparelse x energipris)
Kalkulasjonsrente
Økonomisk levetid for tiltaket
Investeringskostnad
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Det finnes også en funksjon i excel for beregning av nåverdi.
Positiv nåverdi viser at tiltaket er lønnsomt. Ved sammenligning av nåverdi for ulike tiltak med
samme økonomiske levetid, vil tiltaket med høyest positiv nåverdi ha best lønnsomhet. Ved ulike
økonomiske levetider må man ta hensyn til kostnader for eventuelle reinvesteringer.

Eksempel – bruk av nåverdi
En energirådgiver vurderer et tiltak med frekvensomformere for viftene i et
ventilasjonsanlegg. Han har beregnet at dette vil gi en årlig energibesparelse på
20 000 kWh. Investeringskostnaden for å gjennomføre tiltaket har rådgiveren
beregnet til 33 500 kr. Den økonomiske levetiden har han vurdert til rundt 10 år.
Han har snakket med oppdragsgiveren som opplyser om at han kan benytte en
kalkulasjonsrente på 7 % og en energipris på 1 kr/kWh. For å finne ut om tiltaket
er lønnsomt gjennomfører han en nåverdiberegning:

(20 000 𝑘𝑊

𝑟

𝑘𝑟 𝑘𝑊 )

(

𝑟

0,07)
0,07

∑ 33 500 𝑘𝑟 ≈ 06 972 𝑘𝑟

Beregningen viser at tiltaket er lønnsomt.

Inntjeningstid
Hvor mange år det tar før et gjennomført tiltak er inntjent kan være bedre for å vurdere om tiltaket
er lønnsomt. Dersom inntjeningstiden beregnes bør denne alltid sammenlignes med den
økonomiske levetiden til tiltaket. Dersom den økonomiske levetiden er lavere enn inntjeningstiden
vil ikke tiltaket være lønnsomt.
(

)
(

)

En beskrivelse av variablene finnes under Nåverdi av tiltak.
Eksempel – bruk av inntjeningstid
Energirådgiveren i forrige eksempel ønsker også å beregne inntjeningstiden
for tiltaket og gjennomfører en beregning.
(

33 500 𝑘𝑟
0,07)
𝑘𝑟
20 000
𝑟
(
0,07)

≈

,84 𝑟
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Økonomiske levetid for et tiltak kan være betydelig kortere enn den tekniske levetiden. Dette
skyldes blant annet teknisk utvikling og forandringer i markedet. I rapporten Veiledning for
næringsbyggrådgivere er det gitt økonomisk levetid for tiltakene som beskrives. Generelt vil grovt
tekniske installasjoner har en økonomisk levetid på mellom 10-25 år og bygningsmessige
konstruksjoner rundt 30-60 år.
Det er mange faktorer som kan påvirke lønnsomheten for tiltak og lønnsomheten kan være
avhengig av forutsetningene som er lagt til grunn. For eksempel vil lønnsomheten for etterisolering
av yttervegger blir betydelig bedre dersom det allerede er planlagt fasaderehabilitering.
Kostnadene knyttet til ordinær drift og vedlike holdes utenfor investeringskostnaden til tiltakene.
Noen tiltak vil typisk være lønnsomme i de fleste tilfeller. Dette er for eksempel
energioppfølgingssystemer, effektiv og riktig styring av driftstider, nye tettelister på gamle vinduer.

5.4

LEVERANSE AV ATTEST
Kontrakten mellom byggeier og utfører av energimerkingen vil regulere hvilken dokumentasjon som
skal leveres. I det følgende gis en anbefaling av dokumentasjon som bør leveres.
Det er eksperten som er ansvarlig for energimerkingen som skal laste opp energimerket i
Energimerkesystemet. Energimerkeforskriften krever at energiattesten skal inneholde
dokumentasjon av de mest sentrale faktiske opplysninger utregningen bygger på. Det er byggeier
som er ansvarlig for at opplysningene til energimerkingen er riktige. Ekspert bør derfor i tillegg til
den offisielle energiattesten levere dokumentasjonen fremskaffet og utarbeidet i forbindelse med
energimerkingen. Dette gjelder:


Simuleringsfilen for energimerking med dokumentasjon av sentrale inndata



Xml-fil



Fremskaffet dokumentasjon i forbindelse med energimerking

Ekspert bør opplyse oppdragsgiver om hvilke verdier som er benyttet i energimerkingen. Hvis det
er verdier som ikke har vært mulig å fremskaffe og det er benyttet verdier fra biblioteker og
lignende, bør dette fremkomme. Dette kan være verdier som kan ha betydning for energiattesten
og som derfor kan være aktuelt for byggeier å undersøke nærmere.

Eksempel
Eksperten opplyser om at det er benyttet verdier for luftlekkasjetall fra
Energimerkebiblioteket siden det ikke foreligger dokumentasjon for
luftlekkasjetest. Byggeier skal selge bygninger og får opplyst fra ekspert at
noe lavere luftlekkasjetall vil medføre bedre energiattest for bygningen.
Byggeier ønsker bedre energiattest i forbindelse med salget og beslutter å
gjennomføre en luftlekkasjetest av bygningen.
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Andre opplysninger som kan være aktuelle å informere oppdragsgiver om er eksisterende
støtteprogrammer som kan søkes ved gjennomføring av energieffektiviseringstiltak. Forskjellen
mellom beregnet energibruk som benyttes til energimerking og faktisk energibruk vil også kunne
være nyttig for byggeier.
Oppdragsgiver bør også informeres om at et sammendrag av energiattesten for yrkesbygg over
2
1 000 m skal være synlig oppslått for brukerne av bygningen. Den juridiske veilederen § 8
inneholder veiledning for hvor dette skal henges.
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Vedlegg
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6.1

VEDLEGG A – INFORMASJON TIL BYGGEIERE

Innledning
Dette vedlegget er ment å gi byggeiere en liten innføring i energimerking av bygninger og
energivurdering av tekniske anlegg. NVE har utarbeidet en informativ brosjyre for byggeiere som
kan lastes ned fra denne nettsiden. Dette vedlegget går litt lengre og kan benyttes av byggeiere
som skal innhente tilbud til og igangsette energimerking av bygninger og energivurdering av
tekniske anlegg.

Hva er energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg?
Energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg skal øke bevisstheten om
energibruk i bygninger og valg av energikilde. Ved energimerking av bygninger får du en
energiattest for bygningen som viser hvor energieffektivt bygningen er og hvilke energikilder som
benyttes til oppvarming. I tillegg har energiattester for eksisterende bygninger en tiltaksliste med
forslag til tiltak som kan gjøre bygningen mer energieffektiv. Selve energimerket består av en
energikarakter og en oppvarmingskarakter og er vist i Figur A1.

Figur A1. Energimerke.
Energikarakteren viser hvor energieffektiv bygningen og oppvarmingssystemet er. Karakterskalen
går bra A til G, hvor G er dårligste karakter. Bygninger bygget etter dagens forskrifter ligger normalt
rundt C-D.
Oppvarmingskarakteren viser hvor stor andel av bygningens varmebehov som dekkes av fornybar
oppvarming. Bygninger som varmes opp med elektrisitet, olje eller gass vil få et rødt
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oppvarmingsmerke. Jo mindre andel elektrisitet, olje og gass, jo bedre farge får
oppvarmingskarakteren.
Beregningen av energimerket baserer seg på en del verdier som ikke kan endres. Dette gjelder
blant annet klima, driftstider og energibehov til belysning og teknisk utstyr. Dette gjør at man
direkte kan sammenligne bygninger i samme bygningskategori for ulike steder i landet, men det
medfører også at reelt energibruk for bygningen kan avvike fra beregnet energibruk. Et
sammendrag av energiattesten skal henge synlig i bygningen. Figur A2 viser først siden av
energiattesten. Første siden av energiattesten er å regne som et sammendrag og kan henges opp i
bygget.

Figur A2. Energiattest.
I tillegg til energimerking av bygninger er det også krav til energivurdering av klimaanlegg,
kjelanlegg og engangsvurdering av varmeanlegg. Hensikten med ordningen er å stimulere til
energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av anleggene. Ved energivurdering
av tekniske anlegg utarbeides det derfor en rapport som sier noe om energieffektiviteten til
anleggene. Energivurderingen av tekniske anlegg kan inngå i de normale serviceavtalene på de
tekniske anleggene så lenge forskriftskrav om uavhengighet er opprettholdt.
Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg
(Energimerkeforskriften) regulerer energimerking av bygninger og boliger og energivurdering av
tekniske anlegg. Energimerkeforskriften trådte i kraft 1. januar 2010 og er hjemlet i Energiloven.
EUs bygningsenergidirektiv (2002/91/EF) er utgangspunktet for det norske regelverket for
energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg.
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Hva skal energimerkes og -vurderes?
Energimerking av boliger og bygninger
Alle boliger eller bygninger som skal selges eller leies ut må ha energiattest. I tillegg er det for
2
yrkesbygg med et bruksareal større enn 1000 m krav til energimerke uavhengig av salg og utleie.
Bruksarealet gjelder bygningen som helhet og en del av en yrkesbygning er ikke unntatt selv om
2
delen er under 1000 m . Dersom et yrkesbygg består av ulike bygningskategorier, for eksempel en
kontordel og en del med butikklokaler, er det krav om at delene skal ha hvert sitt energimerke.
Eksempel – Mindre butikk i kontorbygg
2

2

Et yrkesbygg består av et kontorlokale på 950 m og et butikklokale på 70 m
2
som huser en klesbutikk. Bygnings bruksareal er over 1000 m og bygningen
må energimerkes. Siden bygningen består av to ulike bygningskategorier skal
det utarbeides et energimerke for kontordelen og et energimerke for
butikkdelen.

For nye og eksisterende leiligheter skal hver enkelt leilighet energimerkes. For selvstendige
2
boligenheter med bruksareal under 50 m kan merkeplikten oppfylles ved felles energiattest for
bygningen som helhet.
Regler for hva som skal energimerkes, samt unntak, er nærmere beskrevet i kapittel 2 i veilederen
for energimerking.
Energivurdering av tekniske anlegg
Det er krav til energivurdering av:
2



Ventilasjonsanlegg og kjøleanlegg som samlet betjener et område på over 500 m eller
som har en samlet nominell effekt på 12 kW



Kjeler for fossilt brensel (olje og gass) over 20 kW



Varmeanlegg som er tilknyttet en kjel for fossilt brensel som er eldre enn 15 år

Energivurdering skal gjennomføres ved en fysisk befaring av anlegget og gjennomgang av
foreliggende dokumentasjon. Energivurdering kan gjerne gjøres samtidig med service av tekniske
anlegg dersom servicepersonalet innehar den kompetansen §19 i Energimerkeforskriften stiller.
Det vil være begrenset tid på året der det er mulig og eller hensiktsmessig å gjennomføre
energivurdering av alle tekniske anlegg samtidig i et bygg hvis man har både ventilasjon, kjøling og
kjelanlegg med fossilt brensel. Figur A3 viser når det beste tidspunktet for energivurdering av de
tekniske anleggene er.
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Sommer

Vår og høst

Vinter

Varmegjenvinning

Kjøling

Oppvarming

Figur A3. Illustrasjon av tidsrom for samtidig energivurdering.
Se punkt 2.4 i veilederen for energivurdering av tekniske anlegg for ytterligere informasjon.

Hvor ofte?
Energimerking av boliger og bygninger
Energiattesten har en gyldighet på 10 år, men skal representere bygningen slik den står.
Gjennomføres det vesentlige bygningsendringer eller endringer i tekniske systemer som påvirker
energimerket, skal det utarbeides en ny energiattest.
2

Det finnes ingen frist for førstegangs energimerking av yrkesbygninger over 1000 m , men dette
skal gjennomføres så fort som mulig.
Energivurdering av tekniske anlegg
Energivurdering av tekniske anlegg gjennomføres til faste intervaller på to eller fire år avhengig av
anleggenes størrelse. Se tabell A1.
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Tabell A1. Intervall for energivurdering av tekniske anlegg
Type anlegg
Resultat

Når skal vurderingen gjøres?

Kjelanlegg (kjelanlegg som
varmes opp med fossilt
brensel)

Rapport som registreres i
Energimerkesystemet. Forslag
til tiltak som eier bør vurdere.

Hvert fjerde år for anlegg med
nominell effekt høyere enn 20 kW,
hvert andre år for kjel med nominell
effekt høyere enn 100 kW.

Klimaanlegg (kjøleanlegg,
ventilasjonsanlegg og
kombinasjoner av disse)

Rapport som registreres i
Energimerkesystemet. Forslag
til tiltak som eier bør vurdere.

Hvert fjerde år for anlegg med
1
samlet nominell effekt høyere enn
12 kW eller som samlet betjener et
2
oppvarmet bruksareal over 500 m

Engangs energivurdering
av varmeanlegg der kjelen
basert på fossilt brensel er
eldre enn 15 år

Rapport som registreres i
Energimerkesystemet. Forslag
til tiltak som eier bør vurdere.

Innen ett år etter at kjelen er 15 år
gammel. Kun anlegg med nominell
effekt høyere enn 20 kW.

Hvem kan gjennomføre energimerkingen og -vurderingen?
Energimerking av boliger og bygninger
Energimerking av yrkesbygg krever kompetanse og skal utføres av en ekspert som oppfyller
kravene Energimerkeforskriften stiller til kompetanse, se tabell A2. For boliger er det kun nye
boliger hvor det stilles krav til kompetanse. Dersom noen i egen organisasjon tilfredsstiller
kompetansekravene som stilles i Energimerkeforskriften kan dette utføres av byggeier selv.
Dersom kompetansen ikke finnes i egen organisasjon må det innhentes ekstern kompetanse.
Tabell A2. Oversikt over kompetansen som kreves ved energimerking av bygninger og boliger.
BygningsTeoretisk
Praksis
kategori
Yrkesbygninger

Boliger

Eksisterende

Ingeniørkompetanse på
bachlornivå med hovedvekt på
bygningsteknikk – og energifag

Minimum to års praksis fra
energiberegninger for bygninger
og tekniske anlegg.

Nye

Gjeldende krav for ansvarlig
prosjekterende innen relevant
tiltaksklasse og
godkjenningsområde.

Gjeldende krav for ansvarlig
prosjekterende innen relevant
tiltaksklasse og
godkjenningsområde.

Eksisterende

Ingen kompetansekrav

Ingen kompetansekrav

Nye

Gjeldende krav for ansvarlig
prosjekterende innen relevant
tiltaksklasse og
godkjenningsområde.

Gjeldende krav for ansvarlig
prosjekterende innen relevant
tiltaksklasse og
godkjenningsområde.

1

Med nominell effekt for kjøleanlegg menes avgitt kjøleeffekt. For ventilasjonsanlegg menes sum
varmebatteri, kjølebatteri og vifter.
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Veiledning til kompetansekravene finnes i veilederen for energimerking under punkt 2.6 og i
Energimerkeforskriftens juridiske veileder for § 18.

Energivurdering av tekniske anlegg
Energimerkeforskriften stiller krav til kompetanse for utførelse av energivurdering av tekniske
anlegg. Det er viktig at anleggseier gjør seg kjent med disse kravene som er fremstilt i tabell A3
under, og at anleggseier ser til at de han engasjerer til å utføre vurderingen har den rette
kompetansen for anleggstypen og anleggstørrelsen. Dette både for å få en forskriftsmessig utført
vurdering, samt sikre kvalitet på de målinger som utføres og de tiltak som foreslås. Det gjøres
oppmerksom på at energivurderingen av tekniske anlegg skal gjennomføres av en uavhengig part.
Tabell A3. Oversikt over kompetansen som kreves ved energivurdering av tekniske anlegg.
Type anlegg
Type
Krav til
Type erfaring
Lengde
kompetanse
nivå/type
yrkeserfaring
utdannelse
Kjelanlegg med nominell
effekt høyere enn 20 kW

Fyringsteknisk

Ingen

Ettersyn/drift av
kjelanlegg

2 år

Kjelanlegg med nominell
effekt høyere enn
100 kW

Fyringsteknisk

Ingen

Ettersyn/drift av store
kjelanlegg

5 år

Varmeanlegg med kjel
med nominell effekt
høyere enn 20 kW og
alder over 15 år
– To alternativer

1) Bygningsteknisk og
energiteknisk.

Bachelor

Energiberegning for
bygninger.

2 år

Ettersyn/drift av
kjelanlegg.

2 år >20 kW
5 år >100 kW

Energiberegning for
bygninger

2 år

Ettersyn/drift av
kjelanlegg.

2 år >20 kW
5 år >100 kW

Kjeldelen:
Fyringsteknisk
2) Bygningsteknisk og
energiteknisk.

2-årig
godkjent
yrkesfaglig

Kjeldelen:
Fyringsteknisk
Ventilasjonsanlegg med
samlet nominell effekt
høyere enn 12 kW eller
samlet betjener et
oppvarmet bruksareal
2
over 500 m
– To alternativer

1. Bygningsteknisk og
energiteknisk.

Bachelor

Installasjon eller
vurdering av
ventilasjonsanlegg

2 år

2. Bygningsteknisk og
energiteknisk.

2-årig
godkjent
yrkesfaglig

Energiberegning for
bygninger

2 år

Kjøleanlegg med samlet
nominell effekt høyere
enn 12 kW eller anlegg
som samlet betjener et
oppvarmet bruksareal
2
over 500 m
– To alternativer

1. Bygningsteknisk og
energiteknisk

Bachelor

Installasjon eller
vurdering av
kjøleanlegg

2 år

2. Bygningsteknisk og
energiteknisk

2-årig
godkjent
yrkesfaglig

Energiberegning for
bygninger.

2 år
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Hvem er ansvarlig?
Byggeiere og eieren av de tekniske anleggene er ansvarlig for å få utført energimerkingen av
bygninger og energivurdering av tekniske anlegg. Bygg- og anleggseieren er også ansvarlig for å
sikre at utførerne av energimerkingen og/eller energivurderingen oppfyller kompetansekravene i
Energimerkeforskriften og for at informasjonen som gjøres tilgjengelig for eksperten er riktig.
Eksperten som utfører energimerkingen av bygningen eller energivurderingen av tekniske anlegg
er ansvarlig for at informasjonen om bygningen eller de tekniske anleggene er riktig registrert og vil
også stå ansvarlig for tiltakslistene som utarbeides.
Eksempel – ulike anleggseier
Et kjøpesenter består av mange leietakere. Noen av disse eier eget
ventilasjon- og kjølesystem. Det er byggeiers plikt å få energimerket
bygningen, men det er de enkelte anleggseiernes plikt til å få energivurdert
anleggene.

Hvilke fordeler gir merking og vurdering?
Energimerking av boliger og bygninger
Energimerking gir økt informasjon om bygningens energistandard, samt informasjon om
kostnadseffektive tiltak som kan gi betydelig redusert energibehov.
Tabell A4 viser en oversikt over tiltak som kan påvirke energimerket (oversikten er ikke fullstendig).
Tabell A4. Oversikt over aktuelle tiltak på bygget og installasjonene.
Type tiltak
Endring
Bygningsmessige

Etterisolering av yttervegg
Etterisolering av tak mot det fri eller mot kaldt loft
Etterisolering av gulv eller mot kald kjeller
Utskiftning av vinduer, dører
Tetting av bygningen – gjennomføring av trykktest

Varmeanlegg

Endring av internt varmedistribusjonssystem
Endring av energikilder eller dekningsgrad for disse

Ventilasjonsanlegg

Endring av luftmengder
Endring av varmegjenvinner
Endring i anleggets SFP-faktor

Belysning

Installering av styringssystem for utnyttelse av dagslys eller basert på
tilstedeværelse.
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Energivurdering av tekniske anlegg
Gjennom en energivurdering av tekniske anlegg får byggeier en gjennomgang av anlegget med
hensyn til effektiv drift og energisparing. De tekniske systemene i bygninger står ofte for en stor
andel av energibruken. Energivurdering av de tekniske anlegg kan avdekke feil eller avdekke tiltak
som kan gi energibesparelser eller bedre inneklima.
Aktuelle tiltak som kan avdekkes er for eksempel:


Isolasjon av varmesystem



Optimalisering av driftstider



Installasjon av energioppfølgingssystem (EOS)

Sammenfallende oppgaver
Ved gjennomføring av energimerking og energivurdering bør det vurderes om det er andre
oppgaver som med fordel kan gjennomføres samtidig. Energimerkingen av bygningen og
energivurderingen av de tekniske anleggene kan med fordel gjennomføres samtidig. I tillegg kan
følgende oppgaver være aktuelle å gjennomføre sammen med energimerking av bygninger:


Søknad om støtte til energitiltak



Utvidet ENØK-analyse og Energy preformance contract (EPC)



Termografering og luftlekkasjetest



Tilstandsvurdering av bygningen



Oppgradering av ytterkonstruksjon eller tekniske anlegg



Utredning av høyere ambisjonsnivå med hensyn til energistandard

Andre aktuelle sammenfallende oppgaver kan være BREEAM-sertifisering, søknader til Enova eller
Husbanken og sertifisering til Miljøfyrtårn. En beskrivelse av oppgavene over er gitt i punkt 2.7 i
veilederen for energimerking.
Energivurdering kan gjerne utføres samtidig med fast service av tekniske anlegg. Andre oppgaver
som det kan være naturlig å gjennomføre samtidig med energivurderingen er
restlevetidvurderinger, etablering av FDV-system, termofotografering av tavler eller
tilstandsanalyse med supplerende målinger av lyd, temperatur, trekk, ventilasjonseffektivitet, støv
og muggsoppanalyse.

Fremskaffelse av informasjon
Både for energimerking og energivurdering er det slik at desto mer underlagsinformasjon byggeier
fremskaffer og legger fram for den som skal utføre energimerkingen, jo billigere og bedre kvalitet
kan det bli på leveranse. Prosessen med energimerking og energivurdering kan også gå smidigere

Side 76 av 101

Praktisk veileder for energimerking

når informasjonen foreligger ved oppstart. Opplysninger som energirådgiveren har nytte av kan
være:


Tegninger av bygningen



FDV-dokumentasjon for bygningen og tekniske anlegg



Oversikt over endringer/ombygging av er gjennomført på bygget siden byggeår



Målt energibruk



Tilgang til SD-anlegg

Annen informasjon som kan være nyttig for byggeprosessen kan være servicerapporter, tidligere
utarbeidede energivurderinger, ENØK-rapporter, tilstandsvurderinger og adresseinformasjon. Se
punkt 3.3.2 i veilederen for energimerking.
For energivurdering av tekniske anlegg gir skjemaene som ligger på energimerking.no en oversikt
over informasjon energirådgiveren kan ha nytte av.
Byggherre må også gi tilgang til bygget og delegere tilgang tilgang til opplasting av av energimerket
når dette er nødvendig.
For energimerking og energivurdering vil det være en fordel om driftspersonell følger eksperten.
Driftspersonalets erfaringer knyttet til bygget og de tekniske anleggene vil være av verdi.

Leveranse
Ved energimerking vil man få overlevert en offisiell energiattest og for energivurdering en rapport
om anlegget. I tillegg til disse dokumentene kan det være hensiktsmessig å få overlevert
simuleringsfiler og underlagsdokumentasjon. Aktuelle dokumenter å be om:


Simuleringsfilen
Ved energimerking utarbeides det ofte en simuleringsfil. Denne kan benyttes som grunnlag
ved andre prosjekter (eksempelvis vurdering av ENØK-tiltak) og kan benyttes dersom det
gjøres en endring på bygget som utløser plikten til nytt energimerke.



Underlagsdokumentasjon
I prosessen med energimerkingen eller energivurderingen fremskaffet det ofte relevant
dokumentasjon i prosessen. Dette kan være bilder, dokumenter fremskaffet fra plan- og
bygningsetaten eller dokumentasjon oversendt fra leverandører.



Dokumentasjon på benyttede verdier
Å vite hvilken dokumentasjon som er benyttet i energimerkingen eller energivurderingen
gjør det lettere å vurdere resultatene.



Beregning av kostnadseffektiviteten for tiltak
Det er ikke et krav å oppgi lønnsomheten for tiltak som foreslås ved energimerking eller
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energivurdering. Å be om at dette inkluderes i leveransen kan gjøre det lettere å vurdere
tiltakene som foreslås.


Samlerapport
For energivurdering utarbeides det i utgangspunktet en rapport per system. Dette kan gi litt
dårlig oversikt over de store linjer og prioriterte tiltak dersom man har mange tekniske
anlegg. Det kan etterspørres en samlerapport som gir en oppsummering over de viktigste
resultatene fra energivurderingen.

Kontrakt
Byggeier bør tenke gjennom hva man ønsker med energimerkingen. Ønsker man kun å tilfredsstille
forskriftskravet eller ønsker man en helhetlig gjennomgang som kan gi grunnlag for større
energibesparelse. I forbindelse med utarbeidelse av kontrakt bør blant annet følgende avklares:


Hva som skal leveres: Kun selve energiattesten eller rapporten fra energivurderingen eller
ytterligere dokumentasjon?



Skal beregningsfil for energimerkingen leveres?



Detaljeringsnivå for tiltaksliste



Skal tilleggsoppgaver inkluderes?



Skal energimerkingen utføres samtidig med energivurdering?



Hva oppdragsgiver/byggeier må bidra med av opplysninger, tilgang til bygget og så videre.
At dette blir levert som avtalt kan være en forutsetning for omfang/pris og
framdrift/leveransetidspunkt.



Framdrift og leveransetidspunkt.



Pris (omfang, fakturering etter medgått tid/fastpris)



Oppdragsbetingelser i henhold til aktuell standard (for eksempel NS 8401)

Overtredelse av Energimerkeforskriften
NVE gjennomfører kontroll av energimerkeordningen basert på stikkprøver. Det kontrolleres om det
er utarbeidet energiattest og energivurdering for bygg og anlegg hvor dette er påkrevd. I tillegg
gjennomføres det stikkprøver om energimerkingen og/eller vurderingen er utført i henhold til
intensjonen i Energimerkeforskriften.

Prosess
Byggeier bør vurdere følgende momenter før igangsetting av energimerking/energivurdering:
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Lage en plan med oversikt over bygninger som skal energimerkes og anlegg som skal
energivurderes.



Har noen i egen organisasjon kompetanse til å energimerke/energivurdere?



Skal energimerking og energivurdering gjennomføres samtidig?



Avklare om andre oppgaver skal gjennomføres samtidig som
energimerkingen/vurderingen.



Anbudsprosess.



Finne frem dokumentasjon som er tilgjengelig.



Eventuelt delegere rettigheter til energimerking hvor dette er nødvendig, for beskrivelse se
www.energimerking.no.
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6.2

VEDLEGG B – INNDATASKJEMA FOR BEFARING

Bygning - informasjon fra driftspersonell:
Type bygningskategori
Er det ulike bygningskategorier innenfor bygget? Markér i så fall på tegning.

Byggeår

Tilbygg eller påbygg?
Markér på tegning/skisse hvis ulike årstall.

Er det blitt gjort tiltak på bygget? Etterisolering? Rehabilitering?
Beskriv tiltak og markér på tegning/skisse

Er noen isolasjonstykkelser kjent?
Markér i så fall på tegning/skisse for hver bygningsdel hvor dette er kjent.
Dette kan ha blitt kjent ifbm. ombygging/utbedring/rehabilitering

Er noen vinduer skiftet ut siden byggeår? Årstall:
Markér på tegning/skisse hvilke

Er det målt luftlekkasjetall for bygget? Eller termografering?
Beskriv ev. resultat/observasjoner
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Dersom det er flere bygningskategorier må opplysningene nedenfor oppgis pr. bygningskategori (hvis mulig).

Oppvarming og kjøling:
Type oppvarmingskilde(r)
Type distribusjonssystem for oppvarming
Temperatur tur/retur ved vannbasert.

Installert effekt oppvarming

Romkjøling?
Type?

Installert effekt romkjøling samt type kjøleenheter og temperatur tur/retur (kombibaffel/fancoil/
konvektor eller lignende).
Evt.kjøling av datarom trekkes fra installert effekt.

Målte verdier for kjøpt energi for de siste tre år (pr. energibærer)
Hvis ikke dette er framskaffet fra byggeier.

Ventilasjon
Er det flere ventilasjonsaggregater?
Marker/noter i så fall hvilke deler av bygget de dekker.

Årstall for installasjon av ventilasjonsanlegg
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Gjennomsnittlig ventilasjonsluftmengde i driftstiden [m³/h] for hvert aggregat.
Dersom variabel luftmengde (VAV), kan nominell luftmengde med angis. Angi om det er VAV.

Gjennomsnittlig ventilasjonsluftmengde utenfor driftstiden [m³/h] for hvert aggregat

Driftstider for ventilasjonen
Angi ev. pr aggregat/sone.

Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner [%],
evt. angi type gjenvinner for hvert aggregat

Effekt for tillufts- og avtrekksvifter
eventuelt SFP-faktor hvis det er oppgitt i FDV-dok

Tilluftstemperatur sommer/vinter

Er det frikjøling om natta?

Type varmebatteri?

Installert effekt varmebatterier for ventilasjon
og temperatur tur/retur.
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Type kjølebatteri?

Installert effekt kjølebatterier for ventilasjon
og temperatur tur/retur.

SPP-faktor varme?

SPP-faktor kjøling?

Er det varmepumpe på avtrekkslufta?

Belysning, styring, energioppfølging, varmtvann
Styres belysningen mht. tilstedeværelse og/eller dagslys?
Er det lavtemperaturarmaturer i belysningen?
Fins energioppfølingssystem (EOS)?
I så fall hva er det basert på?

Fins SD-anlegg?

Alder varmtvannsbereder?

Er varmtvannsrør isolert?

Er armaturer for vann av type vannsparende?
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Yttervegger

For hver type vegg og himmelretning:
Angi gjerne på tegning eller bilder hvor de forskjellige konstruksjonstypene er. Eventuelt nummerér
veggtyper og angi på tegning/skisse.

Type konstruksjon
(bindingsverk, betong med isolert utlekting, betong med kontinuerlig isolasjon, porebetong, lettklinker,
teglforblending osv.). Er isolasjonen plassert på utsiden eller innsiden av eventuelle massive vegger?

Isolasjonstykkelse/veggtykkelse
Hvis det kan måles. Ev kan også totaltykkelse for vegger måles i vinduskarm.

Byggeår/rehabiliteringsår

Lengde og høyde
Dersom dette ikke er bestemt på grunnlag av tegninger. Markér lengden på tegning/skisse. Alternativt
til høyde: antall etasjer og typisk etasjehøyde.

Terrengskjerming
Hvilke fasader er eventuelt skjermet mht. vind? Er det stor, middels eller liten grad av skjerming?
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Tak

For hver taktype
Angi gjerne på tegning eller bilder hvor de forskjellige konstruksjonstypene er. Eventuelt nummerér
veggtyper og angi på tegning/skisse

Type konstruksjon
(kompakt tak (betong, lettklinker e.l.) med kontinuerlig isolasjon, isolert sperretak, lett-tak, oppfôret
tretak osv)

Isolasjonstykkelse
Hvis kjent

Byggeår, rehabiliteringsår eller årstall for tilbygg/påbygg

Lengder på kanter
Dersom dette ikke er bestemt ut i fra tegninger. Markér lengdene på tegning/skisse
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Vinduer og dører

For hver vindustype
Angi gjerne på tegning eller bilde hvor de forskjellige vindustypene er. Eventuelt nummerér vindustyper og
angi på tegning/skisse.

Areal (lengde/høyde) for hver type vindu, glassfelt og dør oppgis for hver himmelretning og ev. for
hver type vegg/tak ved flere konstruksjonstyper pr himmelretning.
Markér lengder og høyder samt på hvilken fasade de er på tegning/skisse. Gjelder dersom dette ikke
er bestemt på grunnlag av tegninger.

Type vinduer: type karm/ramme, antall glass, belegg og ev gassfylling. Hvis ukjent: alder på vindu.
Les av tekst i aluminiumsprofil mellom glassene og noter ned. Alternativt oppgi U-verdi (W/m²K)
dersom dette er kjent. For tette dører: er de isolert?

Angi type solskjerming dersom dette fins (persienner, markiser, screen og innvendig/utvendig) og
på hvilke vinduer/himmelretninger. Manuelle eller automatisk styring?

Hvis takvinduer: angi areal og type/årstall, samt helning på glass og mot hvilken himmeretning
glasset ev. heller. Hvis flere taktyper: angi hvilken del av taket vinduene er.
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Vegger mot terreng

For hver type vegg og himmelretning:
Angi gjerne på tegning eller bilder hvor de forskjellige konstruksjonstypene er. Eventuelt nummerér
veggtyper og angi på tegning/skisse.

Type konstruksjon (betong, lettklinker, porebetong, isoblokk, sandwich-element osv. samt om
isolasjonen er kontinuerlig eller utlektet/brutt med lekter)

Isolasjonstykkelse samt om isolasjonen er plassert utvendig eller innvendig, ev. alder

Oppfyllingshøyde for terreng
Hvis varierende oppfyllingshøye: oppgi middel pr vegg

Lengde og høyde
Dersom dette ikke er bestemt på grunnlag av tegninger. Markér lengden på tegning/skisse.
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Gulv

For hver type gulv:
Angi gjerne på tegning eller bilder hvor de forskjellige konstruksjonstypene er. Eventuelt nummerér gulvtyper
og angi på tegning/skisse.

Type gulv (kjellergulv, gulv på grunnen, etasjeskiller over p-kjeller, kjeller osv.)

Type konstruksjon (betonggulv over kontinuerlig isolasjon, betonggulv med tilfarergulv, etasjeskiller
- massiv, bjelkelag osv.). Angis for hver gulvtype.

Isolasjonstykkelse hvis kjent

Grunnforhold (fjell, løsmasser, leire)

Eventuelt areal (lengde/bredde) for hver del
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Vegger mot uoppvarmede rom

For hver type vegg:
Angi gjerne på tegning eller bilder hvor de forskjellige konstruksjonstypene er. Eventuelt nummerér
veggtyper og angi på tegning/skisse.

Type konstruksjon (betong, lettklinker, porebetong, isoblokk osv. samt om isolasjonen er
kontinuerlig eller utlektet)

Isolasjonstykkelse samt på hvilken side av veggen den er plassert, ev alder.

Hva konstruksjonen vender mot (lukket p-kjeller, åpen p-kjeller, lagerrom, uoppvarmet kjeller osv.)

Areal (lengde/høyde)
Dersom dette ikke er bestemt på grunnlag av tegninger. Markér lengden på tegning/skisse.
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Innvendige overflater og skillekonstruksjoner
For hver bygningskategori eller byggetrinn:

Type skillekonstruksjoner mellom etg. (hulldekkelementer/betong/trebjelkelag eller lignende)

Type himling for hoveddeler av bygget (eksponert betong, lett himling av bygningsplater, lydhimling
osv.)

Type gulv for bygget for hoveddelene av bygget (eksponert betong, lett gulv av plater osv.)

Type innvendige skillevegger (er det stor andel lette vegger eller tunge som betong/mur?)

Typiske romhøyder
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6.3

VEDLEGG C – SJEKKLISTE FOR TILTAK

Tiltak
Bygningsmessige tiltak
Isolering av yttervegg
Isolering av innervegg mot kalde rom
Isolering av gulv
Isolering av randsone gulv
Isolering av yttertak/mot kaldt loft
Tetting overgang gulv/vegg eller tak/vegg
Eliminering av kuldebro
Montere tettelister rundt vinduer
Montere tettelister rundt ytterdører/balkongdører
Tetting overgang karm/vegg for vinduer/dører
Utskifting av vinduer/dører/porter
Utbedring av porter
Automatisk stenging av porter

Tiltak på luftbehandlingsanlegg
Varmegjenvinning i ventilasjonsanlegg
Innstilling av driftstider i ventilasjonsanlegg
Behovstyring av ventilasjon
Varmepumpe som henter varme fra ventilasjonsluft
Tiltak på sanitæranlegg
Utskifting av varmtvannsbereder
Termostatisk blandeventil
Vannsparende armatur
Isolering av varmtvannsrør
Varmepumpe sanitæranlegg

Tiltak på automatikkanlegg
Installering av SD-anlegg

Tiltak på varmeanlegg
Innregulering av varmesystem
Shuntregulering med utetemperaturkompensering og
nattsenking
Ombygging til mengderegulert system
Utskifting av pumper
Montere termostatstyrte radiatorventiler
Isolering av varmerør, ventiler, pumper etc.
Utskifting av brenner på oljekjel
Utskifting av oljefyrt kjel
Installere automatisk kjelvelgersentral
Varmepumpe
Overgang til fjernvarme
Varmeanlegg basert på biobrensel
Anlegg basert på solenergi
Tiltak på elektriske anlegg
Automatikk for styring av lys
Lavenergiarmaturer
Termostat- og tidsstyring av el.varme
Tidsstyring av el.varme
Øvrige tiltak
Solavskjerming
Frikjøling via ventilasjon
Frikjøling av isvannssystem
Innregulering av kjøleanlegg
Ombygging til mengderegulert kjølesystem
Utskifting av pumper i kjølesystem
Gjenvinning av kondensatorvarme
Tiltak utendørs
Nedbørsstyring av snøsmelteanlegg
Montere automatikk på utebelysning

Generelle tiltak
Energioppfølgingssystem
DV-instruks
Individuell varmemåling i flerbolighus
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6.4

VEDLEGG D –ELDRE BYGNINGSLOVGIVNING
Vedlegget en oversikt over krav til U-verdi i eldre forskrifter. For ytterligere informasjon henvises
det til forskriftene på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (dsb) nettside.

6.4.1

1949
I beboelseshus, hoteller, kontorer, forretningsgårder, skoler, fengsler o.l. skal
2
varmegjennomgangstallet (W/m K) maks være:
Sone

I

II

III

IV

1,28

1,16

1,05

0,93

1,16
1,05

1,05
0,93

0,93
0,81

0,81
0,7

Yttertak over oppvarmet rom

1,05

0,93

0,81

0,7

Loftsgulv over oppvarmet rom

1,16

1,05

0,93

0,81

Kjellervegger ned til frostfri dybde

1,86

1,63

1,4

1,16

Yttervegger i:
A) Bygninger av mur eller annet brannfast materiale med
2
grunnflate større enn 200 m
B) Bygninger av mur eller annet brannfast materiale med
2
grunnflate mindre enn 200 m
C) Trebygninger

Sone
I

Vest-Agder, bare kyststrøkene
Rogaland, bare kyststrøkene
Hordaland, bare kyststrøkene
Sogn og Fjordane, bare kyststrøkene
Bergen

II

Østfold
Akershus
Oslo
Vestfold
Buskerud, bare kyststripen
Telemark, bare kyststripen
Aust-Agder
Vest-Agder, indre strøk
Rogaland, indre strøk
Hordaland, indre strøk
Sogn og Fjordane, indre strøk
Møre og Romsdal

III

Buskerud, indre strøk
Telemark, indre strøk
Oppland, unntatt Dovrebanen fra Vinstra-Hjerkinn
Hedmark, unntak Østerdalen og østligere strøk
Sør-Trøndelag, unntatt Dovrebanen sør for Oppdal og Østerdalsbanen sør og øst for Haltdalen.
Nord-Trøndelag.
Nordland, bare kyststrøkene.
Troms, bare kyststrøkene.
Finnmark, kyststrøkene vest for Nordkapp.

IV

Dovrebanen fra Vinstra til Oppdal.
Østerdalsbanen fra Magnor-Kongsvinger-Haltdalen og østenforliggende strøk.
Nordland, indre strøk.
Troms, indre strøk.
Finnmark, kyststrøk øst for Nordkapp og indre strøk.
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6.4.2

1969
2

Høyeste tillatte varmegjennomgangskoeffisient (W/m K)
Bolig og andre rom for varig og kortvarig opphold
1
Sone I
Sone II
Sone III
Sone IV

Frostfritt
kjellerrom

Vegg mot det fri eller mot kaldt rom

Tak mot det fri eller
etasjeskiller mot loft
(mot kaldt rom)

Etasjeskiller (golv)

Tillates for
begrensede
deler av en
vegg

Vegg
med
masse
større
enn 100
2
kg/m

Utført av
annet
materiale
en tre

Trekonstruksjon

Mot
kjeller
eller mot
lukket
rom

2
0,93
1,04
1,28
1,28

3
0,70
0,81
1,04
1,04

5
0,46
0,46
0,58
0,58

6
0,41
0,41
0,46
0,46

7
0,58
0,58
0,70
0,70

Vegg
med
masse
høyst
100
2
kg/m
4
0,46
0,46
0,58
0,58

Vegg mot
det fri

Mot det
fri

8
0,41
0,41
0,46
0,46

9
1,57
1,57
1,98
2,33

Sone

Fylke

Kommune

I

Hedmark

Unntattk ommunene Ringsaker, Vang, hamar, Løten, Stange, Nord-Odal,
Sør-Odal og Grue.

Oppland

Kommunene Dovre, Vågå, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu.

Sør-Trøndelag

Kommunene Tydal, Haltdalen, Ålen, Røros og Oppdal.

Nordland

Kommunene Gran, hattfjelldal, Hemnes, Rana, Beiarn, Saltdal, Fauske,
Skjerstad og Sørfold.

Troms

Kommunene Bardu, målselv, storfjord, Kåfjord og Nordreisa.

Finnmark

Unntatt kommunene Alta, Loppa, Hasvik, Sørøysund, Hammerfest og
Kvalsund.

Buskerud

Kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Sigdal, Flesberg, Rollag,
Nore og Uvdal.

Telemark

Kommunene Noodden, Bø, Sauherad, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid,
Nissedal, Fyresdal, Tokke og Vinje.

Oppland

Unntatt kommunene Dovre, Vågå, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu.

Hedmark

Kommunene Ringsaker, Vang, hamar, Løten, Stange, Nord-Odal, SørOdal og Grue.

Møre og Romsdal

Kommunene Surnadal og Rindal.

Sør-Trøndelag

Unntatt kommunene Tydal, Haltdalen, Ålen, Røros og Oppdal.

II

Nord-Trøndelag

III

Nordland

Unntatt kommunene Gran, hattfjelldal, Hemnes, Rana, Beiarn, Saltdal,
Fauske, Skjerstad og Sørfold.

Troms

Unntatt kommunene Bardu, målselv, storfjord, Kåfjord og Nordreisa.

Finnmark

Kommunene Alta, Loppa, Hasvik, Sørøysund, Hammerfest og Kvalsund.

Hedmark

Kun Eidskog kommune
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Østfold
Akershus
Oslo
Vestfold
Buskerud

Kommunene Ringerike, Drammen, Kongsberg, Krødsherad, Modum, Øvre
Eiker, Nedre Eiker, Lier, Røyken og Hurum.

Telemark

Kommunene Porsgrunn, Skien, Siljan, Bamble, Kragerø, Drangedal og
Nome.

Aust-Agder

IV

Vest-Agder

Kun Sirdal kommune

Rogaland

Kommunene Suldal og Sauda.

Hordaland

Kommunene Odda, Ullensvang, Ulvik, Granvin og Voss.

Sogn og Fjordane

Kommunene Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal, Aurland, Lærdal, Årdal,
Jølster, Eid, Gloppen og Stryn.

Møre og Romsdal

Unntatt kommunene surnadal og Rindal

Vest-Agder

Unntatt Sirdal kommune

Rogaland

Unntatt kommunene Suldal og Sauda

Hordaland

Unntatt kommunene Odda, Ullensvang, Ulvik, Granvin og Voss.

Sogn og Fjordane

Kommunene Flora, Gulen, Solund, Hyllestad, Høyanger, Askvoll, Fjaler,
Gaular, Førde, Naustdal, Bremanger, Vågsøy og Selje.

Bergen

Krav til U-verdier i byggeforskriften fra 1969 4. november 1980. For U-verdier fra denne perioden
henvises det til kravene for bygninger fra forskriften fra 1985.

6.4.3

1985
2

Høyeste tillatte varmegjennomgangskoeffisient (W/m K) for bygningsdeler

1)

2

Bygningsdel

U-verdi W/m K
Innetemperatur °C
Minst 18 °C
1

2)

10 – 18 °C

0 – 10 °C

2

3

1

Fasader og kjelleryttervegger*

0,45

0,70

0,90

2

Tak

0,23

0,40

0,65

3

Golv mot det fri

0,23

0,35

0,45

4

Golv mot ikke oppvarmet rom med samlede
2
2
ventilasjonsåpninger 0,2 m pr. 100 m grunnflate

0,30

0,45

0,60

5

Golv på grunnen

0,30

0,50

0,60

6

Porter i industri- og lagerbygg

2,00

2,00

–

1)

For småhus gjelder tabellen under

2)

Industri og lager kan likevel utføres etter kolonne 2.
*U-verdi for fasade og kjelleryttervegger er inkludert vinduer.
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For småhus:
U-verdi
2

Bygningsdel
1

W/m K

Fasader
Alternativ 1
Yttervegg

0,35

Vindu og vindusdør

2,10

Alternativ 2
Yttervegg

0,25

Vindu og vindusdør

2,70

2

Tak

0,23

3

Golv mot det fri

0,23

4

Golv mot ikke oppvarmet rom med samlede
2
ventilasjonsåpninger < 0,2 m2 pr. 100 m grunnflate

0,30

5

Golv på grunnen

0,30

6

Kjlleryttervegger ned til 1 m under terreng

0,80

7

Ytterdør

2,00

6.4.4

1987
2

Høyeste tillatte varmegjennomgangskoeffisient (W/m K) for bygningsdeler
Bygningdeler

Fasader:

2

U-verdi i W/(m K) ved innetemperatur
>18 °C

10 – 18 °C

0 – 10 °C

1

2

3

Yttervegg

0,30

0,60

0,80

Vindu

2,40

3,00

-

Dør, port

2,00

2,60

-

0,20

0,40

0,60

0,20

0,30

0,40

0,30

0,50

0,60

0,30

0,50

0,60

Tak:
Golv;

Mot det fri
Oppvarmet rom
På grunnen

1)

1)

For gulv direkte på grunnen gjelder kravet både som gjennomsnitt for hele golvet og for et 1 m bredt randfelt
langs bygningens yttervegger.
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6.4.5

1997
Største, gjennomsnittlige U-verdier for ytre bygningsdeler.
Bygningsdel

2

Innetemperatur og varmegjennomgangskoeffisient (W/m K)
T 20 °C

15 °C T < 20 °C

10 °C T < 15 °C

0 °C T < 10 °C

0,22

0,28

0,40

0,60

Tak, gulv på grunn og mot det fri

0,15

0,20

0,30

0,60

Gulv mot uoppvarmet rom

0,30

0,40

0,50

0,60

Vinduer , dører

1,60

2,00

2,50

3,00

Glassvegger og glasstak

2,00

2,00

3,00

3,00

Yttervegg

1)

2)

1)

Yttervegger i uoppvarmet kjeller kan ha U = 0,8

2)

Vinduer i yrkesbygg kan ha U = 2,0 for T 20 °C
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6.5

VEDLEGG E – BIBLIOTEKER FRA ENERGIMERKESYSETMET

Yttervegger
2

Periode

U-verdi [W/m K]

Frem til 1940

1,56

1940-1953

1,32

1954-1968

1,02

1969-1984

0,66

1985-1986

0,42

1987-1996

0,36

1997-2009

0,26
2

For barnehager og småhus er U-verdien 1,44 W/K m i perioden frem til 1940

Vinduer
Periode

U-verdi
2
[W/m K]

Kommentar

Frem til 1920

4,8

Frem til 1920: 1 lag vanlig glass

1920-1968

2,8

Fra 1920: 1 lag glass m/ varevindu av 1 lag glass

1969-1986

2,8

Fra 1969: Isolerrute

1987-1996

2,4

Fra 1987: TEK'87 (energiglass)

1997-2006

1,6

Fra 1997: TEK'97

2007-2009

1,4

Fra 2007: TEK'07

Tak
Periode
Frem til 1940

2

U-verdi [W/m K]
1,2

1940-1953

1,08

1954-1968

0,9

1969-1984

0,6

1985-1986

0,3

1987-1996

0,24

1997-2009

0,18
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Gulv- og kjellerkonstruksjoner
Kjellerveggkonstruksjon
Periode

Gulvkonstruksjon

U-verdier
2
[W/m K]

U-verdi oppvarmet kjeller
2
[W/m K]

U-verdi gulv på grunn
2
[W/m K]

Frem til 1910

1,3

1,3

1,3

1910-1949

1,3

1,3

1,3

1950-1959

0,7

1,3

1,3

1960-1969

0,55

0,7

0,7

1970-1986

0,55

0,7

0,7

1987-1989

0,45

0,55

0,7

1990-1999

0,45

0,3

0,4

2000-2007

0,3

0,25

0,35

Grunnens varmemotstand er ikke tatt hensyn til for U-verdiene til kjellervegg og gulv.
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6.6

VEDLEGG F – DEKNINGSGRADER FOR OPPVARMINGSSYSTEM FRA
ENERGIMERKEBIBLIOTEKET

Gruppe

Energivare

Oppvarmingssystem

Oppvarming

Varmtvann

Elspesifikk
solcelle

Panelovner

Elektrisitet

Panelovner, Biokamin

Elektrisitet

1,00

1,00

0,00

Elektrisitet

Elektrisitet

0,85

1,00

0,00

Biobrensel

Bioenergi

0,15

0,00

0,00

Panelovner, Varmepumpe
(luft-luft)

Elektrisitet

Elektrisitet

0,50

1,00

0,00

Elektrisitet

Varmepumpe

0,50

0,00

0,00

Panelovner, Varmepumpe
(luft-vann)

Elektrisitet

Elektrisitet

1,00

0,30

0,00

Kun for
varmtvann

Elektrisitet

Varmepumpe

0,00

0,70

0,00

Kun for
varmtvann

Panelovner, Sol (elektrisk)

Elektrisitet

Elektrisitet

1,00

1,00

0,05

Elkjel

Elektrisitet

Elektrisitet

1,00

1,00

0,00

Vannbårent

Elkjel, Sol (termisk)

Elektrisitet

Elektrisitet

0,90

0,80

0,00

Vannbårent

Elektrisitet

Solenergi

0,10

0,20

0,00

Vannbårent

Elkjel, Varmepumpe (bergvann)

Elektrisitet

Elektrisitet

0,20

0,40

0,00

Vannbårent

Elektrisitet

Varmepumpe

0,80

0,60

0,00

Vannbårent

Elkjel, Varmepumpe
(luft-luft)

Elektrisitet

Elektrisitet

0,70

1,00

0,00

Vannbårent

Elektrisitet

Varmepumpe

0,30

0,00

0,00

Vannbårent

Varmepumpe (berg-vann),
Elkjel

Elektrisitet

Elektrisitet

0,05

0,20

0,00

Vannbårent

Elektrisitet

Varmepumpe

0,95

0,80

0,00

Varmepumpe (luft-vann),
Elkjel

Elektrisitet

Elektrisitet

0,05

0,40

0,00

Elektrisitet

Varmepumpe

0,95

0,60

0,00

Varmepumpe (vann-vann),
Elkjel

Elektrisitet

Elektrisitet

0,05

0,00

0,00

Elektrisitet

Varmepumpe

0,95

1,00

0,00

Varmepumpe (berg-vann),
Gasskjel, Panelovner

Elektrisitet

Elektrisitet

0,05

0,00

0,00

Elektrisitet

Varmepumpe

0,60

0,60

0,00

Gass

Gass

0,35

0,40

0,00

Elektrisitet

Elektrisitet

0,05

0,00

0,00

Elektrisitet

Varmepumpe

0,65

0,80

0,00

Biobrensel

Bioenergi

0,30

0,20

0,00

Elektrisitet

Elektrisitet

0,05

0,00

0,00

Elektrisitet

Varmepumpe

0,80

0,80

0,00

Elektrisitet

Solenergi

0,15

0,20

0,00

Elektrisitet

Elektrisitet

0,25

0,80

0,00

Elektrisitet

Varmepumpe

0,65

0,00

0,00

Elektrisitet

Solenergi

0,10

0,20

0,00

Sol til
tappevann

Elektrisitet

Elektrisitet

0,25

0,00

0,00

Vannbårent

Varmepumpe (berg-vann),
Biokjel, Panelovner

Varmepumpe (berg-vann),
Sol (termisk), Elkjel

Varmepumpe (luft-luft), Sol
(termisk), Panelovner

Varmepumpe (luft-vann), Sol

Beskrivelse

Vannbårent
Vannbårent
Vannbårent

Vannbårent

Vannbårent

Sol til
tappevann
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(termisk), Elkjel
Varmepumpe (vann-vann),
Gasskjel, Panelovner

Varmepumpe (vann-vann),
Biokjel, Panelovner

Varmepumpe (vann-vann),
Sol (termisk), Panelovner

Oljekjel, Elkjel
Oljekjel, Gasskjel,
Panelovner

Oljekjel, Biokjel, Panelovner

Oljekjel, Varmepumpe (bergvann), Panelovner

Oljekjel, Varmepumpe (luftluft), Panelovner

Oljekjel, Varmepumpe (luftvann), Panelovner

Oljekjel, Varmepumpe
(vann-vann), Panelovner

Oljekjel, Sol (termisk), Elkjel

Gasskjel, Panelovner
Gasskjel, Elkjel
Gasskjel, Biokjel,
Panelovner

Elektrisitet

Varmepumpe

0,55

0,80

0,00

Elektrisitet

Solenergi

0,20

0,20

0,00

Elektrisitet

Elektrisitet

0,05

0,00

0,00

Elektrisitet

Varmepumpe

0,60

0,60

0,00

Gass

Gass

0,35

0,40

0,00

Elektrisitet

Elektrisitet

0,05

0,00

0,00

Elektrisitet

Varmepumpe

0,60

0,60

0,00

Biobrensel

Bioenergi

0,35

0,40

0,00

Elektrisitet

Elektrisitet

0,05

0,00

0,00

Elektrisitet

Varmepumpe

0,75

0,80

0,00

Elektrisitet

Solenergi

0,20

0,20

0,00

Elektrisitet

Elektrisitet

0,20

0,50

0,00

Olje

Olje

0,80

0,50

0,00

Elektrisitet

Elektrisitet

0,05

0,00

0,00

Olje

Olje

0,50

0,50

0,00

Gass

Gass

0,45

0,50

0,00

Elektrisitet

Elektrisitet

0,05

0,00

0,00

Olje

Olje

0,50

0,50

0,00

Biobrensel

Bioenergi

0,45

0,50

0,00

Elektrisitet

Elektrisitet

0,05

0,00

0,00

Vannbårent

Olje

Olje

0,45

0,50

0,00

Vannbårent

Elektrisitet

Varmepumpe

0,50

0,50

0,00

Elektrisitet

Elektrisitet

0,05

0,00

0,00

Olje

Olje

0,75

1,00

0,00

Elektrisitet

Varmepumpe

0,20

0,00

0,00

Elektrisitet

Elektrisitet

0,05

0,00

0,00

Olje

Olje

0,80

0,80

0,00

Elektrisitet

Varmepumpe

0,15

0,20

0,00

Elektrisitet

Elektrisitet

0,05

0,00

0,00

Olje

Olje

0,50

0,50

0,00

Elektrisitet

Varmepumpe

0,45

0,50

0,00

Elektrisitet

Elektrisitet

0,05

0,05

0,00

Olje

Olje

0,80

0,75

0,00

Elektrisitet

Solenergi

0,15

0,20

0,00

Elektrisitet

Elektrisitet

0,05

0,00

0,00

Gass

Gass

0,95

1,00

0,00

Elektrisitet

Elektrisitet

0,30

0,30

0,00

Gass

Gass

0,70

0,70

0,00

Elektrisitet

Elektrisitet

0,05

0,00

0,00

Gass

Gass

0,50

0,50

0,00

Vannbårent

Vannbårent

Vannbårent

Vannbårent
Vannbårent

Vannbårent

Vannbårent

Vannbårent

Vannbårent

Vannbårent

Vannbårent
Vannbårent
Vannbårent
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Gasskjel, Varmepumpe (luftluft), Panelovner

Gasskjel, Varmepumpe (luftvann), Panelovner

Gasskjel, Sol (termisk),
Panelovner

Bioenergikjel, Elkjel
Bioenergikjel, Varmepumpe
(luft-luft), Panelovner

Bioenergikjel, Varmepumpe
(luft-vann), Elkjel

Bioenergikjel, Sol (termisk),
Elkjel

Fjernvarme
Fjernvarme, Varmepumpe
(berg-vann), Panelovner

Fjernvarme, Varmepumpe
(luft-luft), Panelovner

Fjernvarme, Varmepumpe
(luft-vann), Panelovner

Fjernvarme, Sol (termisk),
Panelovner

Fjernvarme, Biokamin,
Panelovner

Biobrensel

Bioenergi

0,45

0,50

0,00

Elektrisitet

Elektrisitet

0,05

0,00

0,00

Gass

Gass

0,75

1,00

0,00

Elektrisitet

Varmepumpe

0,20

0,00

0,00

Elektrisitet

Elektrisitet

0,05

0,00

0,00

Gass

Gass

0,80

0,80

0,00

Elektrisitet

Varmepumpe

0,15

0,20

0,00

Elektrisitet

Elektrisitet

0,05

0,00

0,00

Gass

Gass

0,80

0,80

0,00

Elektrisitet

Solenergi

0,15

0,20

0,00

Elektrisitet

Elektrisitet

0,20

0,20

0,00

Biobrensel

Bioenergi

0,80

0,80

0,00

Elektrisitet

Elektrisitet

0,15

0,00

0,00

Biobrensel

Bioenergi

0,60

0,50

0,00

Elektrisitet

Varmepumpe

0,25

0,50

0,00

Elektrisitet

Elektrisitet

0,05

0,00

0,00

Biobrensel

Bioenergi

0,80

0,80

0,00

Elektrisitet

Varmepumpe

0,15

0,20

0,00

Elektrisitet

Elektrisitet

0,05

0,00

0,00

Biobrensel

Bioenergi

0,80

0,75

0,00

Elektrisitet

Solenergi

0,15

0,25

0,00

Elektrisitet

Elektrisitet

0,05

0,00

0,00

Fjernvarme

Fjernvarme

0,95

1,00

0,00

Elektrisitet

Elektrisitet

0,05

0,00

0,00

Fjernvarme

Fjernvarme

0,80

0,80

0,00

Elektrisitet

Varmepumpe

0,15

0,20

0,00

Elektrisitet

Elektrisitet

0,02

0,00

0,00

Fjernvarme

Fjernvarme

0,78

1,00

0,00

Elektrisitet

Varmepumpe

0,20

0,00

0,00

Elektrisitet

Elektrisitet

0,05

0,00

0,00

Fjernvarme

Fjernvarme

0,80

0,80

0,00

Elektrisitet

Varmepumpe

0,15

0,20

0,00

Elektrisitet

Elektrisitet

0,05

0,00

0,00

Fjernvarme

Fjernvarme

0,80

0,80

0,00

Elektrisitet

Solenergi

0,15

0,20

0,00

Elektrisitet

Elektrisitet

0,05

0,00

0,00

Fjernvarme

Fjernvarme

0,80

0,80

0,00

Biobrensel

Bioenergi

0,15

0,20

0,00

Vannbårent

Vannbårent

Vannbårent

Vannbårent
Vannbårent

Vannbårent

Vannbårent

Vannbårent
Vannbårent

Vannbårent

Vannbårent

Vannbårent

Vannbårent
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