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Husbankens 
miljøprogram - Målsetting

Husbanken bidrar på alle satsingsområdene i miljøhandlingsplanen, men 
har hovedfokus på arbeidet med redusert energibruk og økt bruk av 
miljøvennlige materialer.

Passivhusstandard er en viktig milepæl i arbeidet med å
utvikle nullenergi-, plussenergi- og nullutslippshus. 

Husbankens langsiktige målsetting i energiarbeidet er i tråd
med dette og er den samme som ENOVAs målsetting:

”I 2020 skal all nybygging og hovedrehabilitering h a passivhusnivå”.



Boliger

Yrkesbygg

Business as usual

Nye forretningsmuligheter
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Fra 300 

til 80 

kWh/m2 år



www.

lavenergiboliger.no



Methodology

Starting with the Product lifecycle

studying introduction, growth phase and volume phase, one by one

through 4 product perspectives;

attractiveness, competitiveness, affordability and availability

looking for and discussing

driving forces, barriers and measures

and summing up 

important actors and recommendations
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The Product lifecycle curve (Rogers)
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Miljøhandlingsplanen 2009 - 2012
Framtidens byer
Future Buildt
Lavenergiprogrammet

ZEB (Zero Emission Buildings)
REBO (Bærekraftig oppgradering)

Enovas nye passivhussatsing
Husbankens energikriterier
Energimerking
NS 3700 – NS 3701

Endring i bransjen
Endring i kommunene

Knapphet på
• Kompetanse
• Kvalitetssikring
• Helhetlige leveranser
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Rehabilitering - Oppgradering:
Forslag til offentlige anbefalinger og bruk av økonomisk støtte :

1. Hovedrehabilitering skal gi en energiytelse som er klart over 
forskriftsnivået for nye boliger, helst nært passivhusnivå

2. Stegvis rehabilitering må være en del av en langsiktig plan som gir 
energiytelse klart over forskriftsnivået for nye boliger, helst nært 
passivhusnivå

3. Enkelttiltak: I tillegg kan det anbefales/gis støtte til utvalgte 
konkrete ambisiøse tiltak som ikke blokkerer rehabilitering til 
passivhusnivå

På sikt er det en målsetting at offentlige midler til rehabilitering kun 
skal gå til tiltak som inngår i en plan for om oppgradering til 
passivhusnivå



Fra bygningsmasseanalysen i prosjektet EKSBO:Fra bygningsmasseanalysen i prosjektet EKSBO:Fra bygningsmasseanalysen i prosjektet EKSBO:Fra bygningsmasseanalysen i prosjektet EKSBO:

Eksisterende boligmasse  Eksisterende boligmasse  Eksisterende boligmasse  Eksisterende boligmasse  –––– Fordeling av energibrukFordeling av energibrukFordeling av energibrukFordeling av energibruk

Småhus 85%

Blokk 15%



Fokus framover?

Rask og trygg innføring av Passivhusstandard 
som forskrift for nye boliger

Økt fokus på oppgradering til passivhusstandard, 
først blokkbebyggelse, så småhus

Det offentlige inkl kommunene går foran 
som myndighet, bestiller og forvalter

Redusert energibruk og universell utforming blir en 
overordnet premiss også i omsorgsboliger, skoler, 
barnehager og boliger for vanskeligstilte





• Bygningens tekniske standard er lav og ingen vesentlige energisparetiltak er gjort de siste 10 år.

• Målt energiforbruk må være svært høyt

• Et vesentlig antall av beboerne mener at energiregningen er for høy.

• Et vesentlig antall av beboerne frykter stigende energipriser.

• Et vesentlig antall beboere ønsker forbedringer i inneklima og varmekomfort

• Et vesentlig antall av beboerne har flyttet inn de siste 5 år

(i denne gruppa er det som oftest flere som ønsker endringer) 

• Et vesentlig antall av beboerne har høyere utdannelse (større sannsynlighet for å finne idealister)

• Et vesentlig antall av beboerne har inntekt over landsgjennomsnittet

• Borettslaget har satt av kapital/husleia inkluderer sparing til framtidige investeringer

(Viktig at husleia ikke stiger for mye)

• Minst en person i styret og minst en av beboerne for øvrig er positiv og har entusiasme og

påvirkningskraft mht holdninger og beslutninger

Foreløpig sjekkliste : Sannsynlighet for avansert rehabilitering i borettslag:




