
Enovas visjon for fremtidens bygg

forbildeprosjektene

Anne Gunnarshaug Lien

Senior rådgiver, Enova SF



Med begeistring 

inn i framtiden

Vi former selv vår egen framtid. 

Kan vi ha håp om å skape et 

samfunn vi har lyst til å 

etterlate oss?

Først når noen klarer å 

beskrive et miljøvennlig 

samfunn som vi gleder oss til å 

leve i, som begeistrer oss, vil 

ting begynne å skje. Og da kan 

det skje fort.

Jon Bing



Politiske signal fra regjeringen

Magnild Meltveit Kleppa på konferansen:

Passivhus Norden 2008

Ein del av klimaforliket på Stortinget gjeld 

nett passivhus: Det er semje om at 

røynslene 

med passivhus skal fylgjast opp, og at det 

skal 

vurderast å innføra krav om passiv 

husstandard for alle nybygg innan 2020.



Politiske signal fra EU

From the European Parliament resolution of 

2008 January 31st 

„Calls on the Commission to propose a binding 

requirement that all new buildings needing to be 

heated and/or cooled be constructed to passive 

house 

or equivalent non-residential standards from 2011 

onwards, and a requirement to use passive heating 

and cooling solutions from 2008."



Alle vil oppleve passivhus kvalitet

I 2020 skal all nybygging og rehabilitering ha passivhusnivå

Marilunden

Norwegian Wood, Stavanger



Egenes park, 

et Norwegian 

Wood prosjekt i 

Stavanger

1 Best Practice – eksemplets makt



www.enova.no/forbilde

2 Kvalitet gjennom teknologi og kunnskap 

Løvåshagen, Bergen

Ferdig i 2008, 28 passivhus og 

52 lavenergileiligheter

http://www.enova.no/forbilde


3 Marked - fra nisje til standard

Agder Energi, Kristiansand        Lillomarka terrasse, Nittedal       Zen Resort %Spa, Rømskog        Sparebank1, Trondheim



Preikestolen fjellstue

Norwegian Wood, Stavanger

4 Fra godt skjult hemmelighet til allmenn kunnskap



Formål med forbildeprosjektene

Bidra til ringvirkninger for fremtidsrettede løsninger 

Dokumentere hva kravet til energiytelsen bør være for fremtidens bygninger

Påvirke kostnadseffektiviteten

Storøya brygge 

Lofoten



Kriterier for støtte

Abisiøse energimålet – halvert behov for kjøpt energi

Passivhusstandard prioriteres i 2009 - skoler, barnehager, kontorbygg og boliger

Stort potensial for ringvirkninger - smarte løsninger og betydningsfulle byggere

Kvalitetsbygg som er egnet for profilering

Drammensveien 155C

Planlegging

Bygging

Ferdig

Planlegging

Bygging

Ferdig

Forbildeprosjekter_Bygg_ferdig-bygging-planlegging.xls


Energibruk bolig, bygg og anlegg
Tre del-program

3. Forbildeprosjekt

- Investeringsstøtte

- Minimum energimål skal være 50 % i forhold til dagens praksis.

Ingen begrensning på prosjektstørrelse eller totalt energimål

Nye bygg eller rehabilitering

20 % av merkostnadene i støtte

20 prosjekter i 2006 - 2008

10-20 MNOK per år i investeringsstøtte

Videreføres for 2009 med ekstra midler

Forskningsparken



Søknaden

Prosjektbeskrivelse

- Tiltak

- Energibudsjett, mål for spart energi og bruk av 

fornybar energi

- Kostnad

Elektronisk søknad via Søknadssenteret

Tellhus, 

Planlagte passivhus i Trondheim



Nøkkeltall fra søknadene

65 - 150 kWh/m2 behov for kjøpt energi

170 – 80 kWh/m² energimål – spart energi 

og/eller bruk av fornybar energi

500 - 2 000 NOK/m2 i merkostnad

50 - 300 NOK/m2 søkt støtte

0,5 – 3,0 støttekrone/kWh

Varmeløsninger: VP, sol, fjernvarme, el 
Norwegian Wood, Siriskjær, Stavanger



Krav til rapportering og profilering

Energirapport skal leveres to ganger:

1: Ved prosjektstart, innholdet baseres på data fra søknaden

2: Ved prosjektslutt, beskrivelse av prosjektet slik det er bygget

Energibudsjett (NS 3031:2007) ved søknad

Energibudsjett (NS 3031:2007) som bygget

Avlest energibruk for tre driftsår, Enova kan etterspør energidata i 

inntil 10 år.

Informasjon og profilering på nettstedet: www.enova.no/forbilde

L�v�shagen.pdf
http://www.enova.no/forbilde


Mytene og barrierene

Hva koster PH?

Blir bygningene for tette?

Vil vi få mer fuktskader?

Blir det for varmet om sommeren?

Kan vi ha vinduet åpent på soverommet? 

Bruker PH bare elektrisk oppvarming? 

Bør det gis dispensasjon for tilknytningsplikten?



fremtidens bygg for 

fremtidens  byer

www.enova.no/forbilde

http://www.enova.no/forbilde

