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Aktuelle forbildebygg

• Passivhus

• Nye bygg og omfattende rehabiliteringsprosjekt - alle 
kategorier 

• For rehabiliteringsprosjekt - alle deler som er omfattet av 
rehabiliteringen oppgraderes til passivhusnivå

• Velegnet for visning - god arkitektur

• Løsningene skal kunne dokumenteres og egnet for 
gjentagelse

100 MNOK for 2010 – de beste prosjektene får støtt

Byggestart i 2010 eller 2011 

- store utbygginger kan søke for første byggetrinn



Hvorfor støttes forbildebygg?

Stor etterspørsel etter gode eksempler med passivhusnivå

som er dokumentert

Økt kompetanse for alle som er involvert i et forbildeprosjekt 

Spredning av resultatene 

Utvikle kostnadseffektive løsninger 

design, komponenter, planleggingsmetoder, byggemetoder



Støtte 

Støtten skal være utløsende for gjennomføringen av tiltakene

Internrente beregning gir utløsende støttenivå

Energibesparelsen: Rammekrav - passivhuskrav

Merkostnader for passivhusutførelse

Boliger (leiligheter): referanse TEK07 120 kWh/m² - energimål 75 kWh/m²

spart 45 kWh/m²

Kontorbygg: referanse TEK07 165 kWh/m² - energimål 95 kWh/m²

spart 70 kWh/m²

Energirammetallene i TEK07 er beregnet for Osloklima mens kravene for passivhus 

skal beregnes for det klima bygget skal oppføres i. 



Merkostnader pr kategori

ByggKategori Sum av pris_kvm KOSTN KVM Antall SID

Boliger 1 540                       77 717 191    50 450    10            

Kulturbygg 1 364                       13 613 000    9 979      3              

Barnehage 1 067                       1 600 000      1 500      1              

Skolebygg 945                          26 210 909    27 728    3              

Kontorbygg 786                          55 778 780    70 973    5              

Totalt 1 089                       174 919 880  160 630  22            



Merkostnader passivhus

Enovas erfaringstall stemmer godt overens med anslag fra 

SINTEF Byggforsk (prosjektrapport 40, 2009)

1200 kr/kvm i merkostnad for nye boliger

800 kr/kvm i merkostnad for nye yrkesbygg

Merkostnader (kr/kvm)
Antall 

prosjekter 

Enova
erfaringstall

SINTEF
anslag

Boliger 10 1 540               1 200         
Yrkesbygg 12 882                  800            



Maks Støtte

Nye boliger: 500 NOK/m2

Rehabilitering av boliger: 600 NOK/m2

Nye næringsbygg: 300 NOK/m2

Rehabilitering av næringsbygg: 400 NOK/m2

Støtten kan ikke overskrive 40% av merkostnaden.



Enovas rådgiverteam

Ide/programmering – ambisjonsnivået for energi- og miljømål settes 
- tilbud om innledende rådgivning

Forprosjektfase –
form, orientering, plan og fasader, oppfyllese av forskriftskrav, 
beregning av energibehov, vurdering av varmeanlegg, kostnadsoverslag 
- tilbud om workshop/kurs fra Enova

Ferdig forprosjekt – søknad om rammegodkjenning
- grunnlag for søknad til Enova

Detaljprosjektering – grunnlag for kostnadsberegning og bygging, 
løsninger for tett bygg uten kuldebroer mm
- tilbud om rådgivning (timer søkt og godkjent fra Enova) og workshops

Bygging – oppføring av passivhus krever høy kompetanse hos håndverkere 
- tilbud om workshops/kurs



Riktig tidspunkt 
i byggeprosessen for å søke støtte

Samtidig med søknad om rammegodkjenning i kommunen:

- forprosjekttegninger av bygget

- beregninger av energibehovet

- valg av varmeløsning

- kostnadsoverslag 

Søknadsfrister 15. januar, 15. april, 15. juli og 15. oktober

Saksbehandlingstiden er i utgangspunktet 6 uker 

for søknader uten mangler



Søknadsprosess 
Elektronisk søknad og vedlegg

Vedlegg

- Grunnlagsdata - internrenteberegning, regneark 
lastes ned fra søknadsskjemaet

- Prosjektbeskrivelse

- Inputdata for energiberegningen 



Elektronisk søknad
- søknadssenteret

Maks støtte

Nye boliger: 500 NOK/m2

Rehabilitering av boliger: 600 NOK/m2

Nye næringsbygg: 300 NOK/m2

Rehabilitering av næringsbygg: 400 NOK/m2

Støtte til rådgivning

Prosjekt opp til 2 000 m2: 30 timer

Prosjekt 2 – 5 000 m2: 40 timer

Prosjekt over 5 000 m2: 50 timer   

Maks timepris:1000 NOK eks mva

Enovas rådgiverteam eller annen rådgiver med dokumentert 

kompetanse på passivhusdesign



Prosjektbeskrivelsen

Del 1: 

Presentasjon av prosjektet
Vil bli lagt ut på Enova nettsted 

dersom det innvilges støtte til prosjektet 

og etter at støttemottager har 

undertegnet tilsagnsbrevet.

Eksempler: www.enova.no/forbilde



Prosjektbeskrivelsen

Del 2: Inputdata
Inputdata skal vise at prosjektet planlegges gjennomført som et passivhus:

Krav til passivhus boliger:

”Energieffektive boliger for fremtiden” Dokka og Hermstad 

NS 3700 – kommer snart

Krav til passivhus yrkesbygg: ”Kriterier for passivhus- og lavenergibygg –

Yrkesbygg” Sintef Byggforsk prosjektrapport 42, 2009, Dokka, Klinski, Haase, Mysen



Energibehov

Energibehov for referansebygg:

Energiramme for aktuell bygningskategori

Netto energibehov, kontrollberegning, gjennomsnittsklima, NS 3031

Netto energibehov, kontrollberegning, aktuelt klima, NS 3031

Energibehov for omsøkt bygg:

Netto energibehov og levert energibehov beregnet for aktuelt klima, 

NS 3700 for boliger, rapport 42 for yrkesbygg

Behov for levert energi og levert energibehov beregnet for aktuelt klima, 

NS 3700 for boliger, rapport 42 for yrkesbygg

Vedlegg:

Dokumentasjon som tilfredsstille kravene i NS 3700 for boliger og 

rapport 42 for yrkesbygg. 

Se eksempler på inputdata for aktuell bygningstype



Eksempler 
på prosjektbeskrivelser og inputdata

Nye boliger – Løvåshagen, Bergen

Rehabilitering av boliger – Myhrerenga, Oslo

Ny skole – Marienlyst, Drammen


