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Noen medlemmer Boligprodusentene
(oppfører > 50 % av boligene som oppføres i Norge)

… pluss mange flere!

http://www.norgeshus.no/
http://www.mesterhus.no/index.ephtml
http://www.selvaag.no/
http://www.systemhus.no/default.aspx?id=3
http://www.vestlandshus.no/
http://www.byggmann.no/index.php
http://www.fjogstadhus.no/
http://www.blink-hus.no/wsp/blink3/frontend.cgi?func=frontend.show&template=main
http://www.tindehytter.no/index.php
http://www.tindehytter.no/index.php
http://www.tindehytter.no/index.php
http://www.florvaaghus.no/
http://www.hibahus.no/index.asp


Igangsetting, pr. måned og 12 mnd. rullerende 

Fordeling på boligtype, 
hittil i år (jan-aug 2020):

- eneboliger: 26 %
- småhus: 23 %
- leiligheter: 51 %

Mange mindre prosjekter 
i tiltaksklasse 1!

Mange ulike 
gjennomføringsmodeller



Prisveksten er for høy, 
men uenighet om hva som er årsaken 

4

Det bygges 
for lite

Det investeres 
for mye i bolig

FORKLARING 1: FORKLARING 2: 





Alle skal bo godt og trygt



Hva er god bo- og boligkvalitet?
Samarbeid NAL, Arkitektbedriftene og Boligprodusentene

Strukturere av diskusjonene i tre nivåer: 

1. Plan/område

2. Prosjekt

3. Bolig



Minstekrav/grunnkvaliteter
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Må alle grunnkvaliteter 
(minstekrav) være tilfredsstilt?

Kan bedre kvalitet for én egenskap 
kompensere for lavere kvalitet for 

en annen egenskap?
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Energi og effekt Fossilfrie byggeplasser

Sirkulær økonomi Overvann og klimaendringer

Livsløpsregnskap (LCA) Lokalisering og infrastruktur

Helse- og miljøfarlige stoffer Merkeordninger og sertifisering

"Grønt skifte" gir nye utfordringer
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.. og krav om mer dokumentasjon!



Høringsforslag - nye forskriftskrav til overvann

• Reglene om flom skal også gjelde ved fare for oversvømmelse 
på grunn av overvann (endring i TEK17 § 7-2)

• Klarlegging av krav til avledning av overvann og drensvann 
(endring i TEK17 § 15-8)

• Klarlegging av hvilke opplysninger om overvann som skal følge 
søknad om byggetillatelse  (endring i SAK10 § 5-4)



Hva betyr forslaget?

• Tydeligere krav til avledning av overvann og drensvann

– Overvannshåndtering innføres i praksis som krav i alle prosjekter

• For boliger er dimensjoneringsgrunnlaget nedbør med 200 års gjentaksintervall 
(klasse F2)

• Tydeligere krav til beskrivelse av avledning av overvann i byggesøknad 

– Opplysninger om avledning av overvann skal følge søknad om byggetillatelse, og 
kommunen skal påse at dette er ivaretatt



Vår bekymring

• Kunnskapsgrunnlaget er ikke tilfredsstillende

– Usikker fastleggelse av dimensjonerende nedbør for 200 år fremover

– Er det klar sammenheng mellom regnets gjentaksintervall og skadeomfang på byggverk, 
samt følgeskader?

– Er det samfunnsøkonomisk riktig å tilrettelegge/dimensjonere for 200 års gjentaksintervall?

• Mangelfull kompetanse, spesielt i mindre kommuner

• Hvordan vil nye krav til overvannshåndtering påvirke planprosesser og kommunal 
saksbehandling?



Unngå kommunale særkrav!

Eksempel Oslo kommune:

• detaljert prosjekteringsunderlag for prosjektering av overvann skal foreligge ved søknad om 
rammetillatelse, 

• overvann skal belegges med ansvarsrett i minimum tiltaksklasse 2

Overvannsargumentet brukes

• Veileder overvann

• Veileder/norm:  Blå grønn faktor

• Ny strategi for grønne tak og fasader 

Bruk nye NS 3845:2020, ikke egen 
Oslo-norm for blågrønn faktor!



Overvannsdisponering er et "nyere" fagområde

Uklart :

• hvilke beregningene som skal utføres, 

• hvem som skal gjøre det

• hva som skal dokumenteres.

Må etablere et standardisert verktøy med et felles mal-oppsett for prosjektering av overvann. 

Verktøyet må være enkelt å bruke, og kunne brukes av ansvarlig foretak for 
arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 1.





Størrelser Inndata a Dokumentasjon g 

Driftstid for ventilasjon, oppvarming, kjøling, lys, utstyr, 

varmtvann og personer d, i 

  

Spesifikt effektbehov for belysning i driftstiden [W/m2] i   

Spesifikt varmetilskudd fra belysning i driftstiden (q"lys) 

[W/m2] i 

  

Spesifikt effektbehov for utstyr i driftstiden [W/m2] i   

Spesifikt varmetilskudd fra utstyr i driftstiden (q"uts) [W/m2] 

i 

  

Spesifikt effektbehov for varmtvann i driftstiden (q"w) 

[W/m2] i 

  

Varmetilskudd fra varmtvann i driftstiden [W/m2] i   

Varmetilskudd fra personer (q"pers) i driftstiden [W/m2] i   

Total solfaktor ( gt ) for vindu og solskjerming (Ø/S/V/N) e 
  

Gjennomsnittlig karmfaktor (FF)   

Solskjermingsfaktor pga. horisont, nærliggende 

bygninger, vegetasjon og eventuelle bygningsutspring f 

  

a I mange tilfeller er inndata i denne tabellen summerte/aggregerte verdier som må beregnes. I praksis vil derfor 
dette inndataskjemaet ofte være et resultat i et dataprogram, og dermed en sjekkliste på innlagte data i programmet. 
Ett av hovedpoengene med dette skjemaet er at det skal lette intern og ekstern kvalitetssikring av 
energiberegningene. 

b Areal for bygningsdeler/konstruksjoner som vender mot uoppvarmede soner/rom eller mot grunnen, skal også 
tas med her. Det kan gjerne angis i dokumentasjonsfeltet en oppdeling av hva som hhv. vender mot friluft, 
uoppvarmede soner og grunnen. 

c I U-verdien for de ulike bygningsdeler skal det angis en gjennomsnittlig U-verdi (arealmidlet). For 
bygningsdeler/konstruksjoner mot uoppvarmede rom/soner skal en effektiv U-verdi angis som er produktet av 
U-verdien til konstruksjonen mot den uoppvarmede sonen og varmetapsfaktoren b: Ueff = b U. Verdier for b er gitt i 

tabell B.7. For konstruksjoner mot grunnen skal ekvivalent U-verdi for gulv på grunn (Ug) og kjellervegger (Ubw) angis. 

d I tilfeller der det er ulik driftstid for ventilasjon, oppvarming, kjøling, lys, utstyr, varmtvann og personer, skal dette 
angis. 

e I tilfeller der systemsolfaktorer, gt , varierer for ulike fasadeorienteringer, skal det angis separate verdier for øst 

(Ø), sør (S), vest (V) og nord (N). Orientering for øst regnes som fra 46° til 135°, sør fra 136° til 225°, vest fra 226° til 

315° og nord fra 316° til 45°, der retning nord er 0° og rett sør er 180°. I tilfeller der systemsolfaktoren varierer mye 

over året, skal en gjennomsnittsverdi for de fire varmeste månedene angis (mai - august). For bevegelig (regulerbar) 
solskjerming skal verdien for aktivisert stilling angis. 

f I tilfeller der denne solskjermingsfaktoren varierer mye over året, skal en gjennomsnittsverdi for de fire varmeste 
månedene angis (mai - august). 

g Hvilke standarder, metoder, dokumentasjon fra byggevareprodusenter og verdier fra tabeller i dette dokument 
som inndata er basert på, skal angis i dette feltet. 

h Ikke nødvendig for netto energibehov og kontrollberegning etter TEK. 

i Ved kontrollberegning mot offentlige krav velges normerte inndata fra tillegg A. 

 

Vi må utvikle standardiserte og praktiske verktøy for 
overvannsprosjektering

Bygningskategori (etter tabell 3)  

Størrelser Inndata a Dokumentasjon g 

Arealer [m2] Yttervegger b   

Tak b   

Gulv b   

Vinduer, dører og glassfeltb   

Oppvarmet del av BRA (Afl) [m
2]   

Oppvarmet luftvolum (V) [m3]   

U-verdi for 
bygningsdeler 

[W/(m2·K)] 

Yttervegger c   

Tak c   

Gulv c   

Vinduer, dører og glassfelt c   

Arealandel for vinduer, dører og glassfelt (sol) [%]   

Normalisert kuldebroverdi (’’) [W/(m2·K)]   

Normalisert varmekapasitet (C”) [Wh/(m2·K)]   

Lekkasjetall (n50) [h-1]   

Temperaturvirkningsgrad () for varmegjenvinner [%]   

Estimert årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for 
varmegjenvinner pga. frostsikring [%] 

  

Spesifikk vifteeffekt (SFP) relatert til luftmengder i 

driftstiden [kW/(m3/s)] 

  

Spesifikk vifteeffekt (SFP) relatert til luftmengder utenfor 

driftstiden [kW/(m3/s)] 

  

Gjennomsnittlig spesifikk ventilasjonsluftmengde i 
V

on 
driftstiden ( ) [m3/(m2·h)] 

Afl 

  

Spesifikk ventilasjonsluftmengde utenfor driftstiden 

( 
V

red ) [m3/(m2·h)] 
Afl 

  

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad/varmefaktor for 
oppvarmingssystemet [%] h 

  

Installert effekt for romoppvarming og ventilasjonsvarme 

(varmebatteri) [W/m2] h 

  

Settpunkttemperaturer for oppvarming [°C] i   

Årsgjennomsnittlig kjølefaktor for kjølesystemet [%] h   

Settpunkttemperatur for kjøling [°C] i   

Installert effekt for romkjøling og ventilasjonskjøling [W/m2] h   

Spesifikk pumpeeffekt (SPP) [kW/(l·s)]   

 

NS 3031:2014 – Beregning av bygningers energiytelse NS 3845:2020 – Blågrønn faktor



Overvannsprosjektering i tiltaksklasse 1 må kunne gjøres av arkitekt!
Endring i veiledningen til SAK10 § 9-4!

Prosjektering: gjeldende veiledning SAK10 § 9-4 Utførelse: gjeldende veiledning SAK10 § 9-4



"Alle" prosjekterer nå med BIM-program



Kilde: multiBIM 2016 - Crossrail, Railengineering UK, Taylorwoodrow, Citymetrix, e-acchitect

PLANLEGGING UTFØRELSE BRUK/DRIFT

Plan & 
prosjekterings-BIM

«Digital byggeplass»

Utførelses-BIM

«Digital tvilling» -
å bygge etter

FDV-BIM

«Digital tvilling» -
å bruke & drifte med

«Ekte byggeplass»



Tegninger

Lover og forskrifter

Kostnads-
kalkyler

Prosjektstyring

Produktdokumentasjon

Anskaffelse/
bestilling

Byggesøknader

Konstruksjon

Informasjon

BIM MODELL

Energi- og miljøberegninger

Byggeplass - utførelse



Vi utvikler nå løsninger for maskinlesbar produktinformasjon med 
kobling til BIM



Zoning
From 2D drawings to 3D models



Building application
3D models of buildings



Er det mulig å ta planmessige grep?

• Dagens reguleringsprosesser er trege, mens byggesak går bra så lenge 
kommunene gjør jobben sin

• Plan bør håndtere overvann på overordnet nivå, og så bør overvannskrav 
håndteres i byggesaken av ansvarlige foretak på lik linje med andre fagområder

• Overvann er "ungt" fagområde – svakt kunnskapsgrunnlag og  mangelfull 
kompetanse hos aktørene

• Hva må vi få til i løpet av en 5-års periode?
– Unngå kommunale særkrav knyttet til overvann

– Utvikle norsk standard (NS) for overvannsdisponering

– Utvikle digitale verktøy som støtter overvannsprosjektering


