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Boligprosjekter som har noe ekstra kan selges for mer.  
Det gir noe mer å spille på enn bare barnevennlig beliggenhet.  
Lavenergiboliger og passivhus skaper nysgjerrighet og 
interesse hos boligkjøperne. Boligene har en bred appell i 
deler av markedet og økte energipriser i framtida gjør denne 
boligtypen ekstra attraktiv.
 
En rekke boligutviklere satser på lavenergiboliger og 
passivhus og foretrekker meglere som tørr å gå nye veier 
og skille seg ut fra mengden. Slike boliger i porteføljen gir 
kompetanse og konkurransefortrinn. Med lavenergiboliger og 
passivhus er du trygg på at du har et godt produkt å selge, og 
kan markedsføre etterspurte kvaliteter og merverdier. Dette 
er også gunstig i forhold til den kommende energimerkingen 
av boliger og andre krav og tiltak fra myndighetene.
 
Salg av lavenergiboliger og passivhus gir bransjen et bedre 
omdømme. Klima er på dagsorden og energibruk i bygg står 
for omtrent førti prosent av energibruken i Norge.

Fremtidsrettede boliger 
som folk vil ha

Med lavenergiboliger og 
passivhus er du trygg på 
at du har et godt produkt 
å selge
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Hva er i tiden?
Oppmerksomheten rundt klimaspørsmål øker. I intervju 
blandt boligutviklere i Midt-Norge i 2008 nevnte alle energi 
og miljø først på spørsmål om hva som var viktig å utvikle 
framover som en del av nye boligprosjekter. Det kom også 
fram at lavenergiboliger og passivhus er godt kjent blandt 
boligutviklerne.

Boligkjøperne kommer. Resultatene fra en undersøkelse 
blandt flere hundre boligsøkere i boligdatabasen til Krogs-
veen i 2008 viste stor interesse for lavenergiboliger:

Myndighetene har høy oppmerksomhet på klimaspørsmål, 
og lavenergiboliger og passivhus er sentrale tema. Det 
har kommet energikrav inn i bygningslovverket og det 
kommer en egen energimerking av boliger. Statlige foretak 
som Enova og Husbanken retter sine støtteordninger mot 
lavenergiboliger og passivhus. 

Boligsøkere viser stor 
interesse for lavenergibolig.

Det forskes, planlegges, utvikles og bygges lavenergiboliger 
og passivhus, og allerede i 2006 var det 10 000 lavenergi-
boliger på gang i Norge.

1.0             2.0             3.0             4.0             5.0            6.0             7.0

Lavenergibolig koster like mye
som en vanlig bolig

Lavenergi koster litt mer enn
en vanlig bolig

Helt uinteressant Svært interessant
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I undersøkelsen blant boligsøkerne kom det fram at de 
kvaliteter vi forbinder med lavenergiboliger og passivhus 
er en foretrukket merverdi og har bred appell i deler av 
markedet. 

Lavenergiboliger og passivhus skaper nysgjerrighet og 
interesse blant boligsøkerne, og undersøkelsen viser at vi 
ønsker oss boliger med alternativ oppvarming og som er 
tilrettelagt for energisparing. Figuren viser hva boligsøkerne 
i undersøkelsen svarte på spørsmål om hva de foretrekker 
er inkludert i prisen ved kjøp av en helt NY bolig:

1.0                          2.0                          3.0                          4.0                          5.0                           6.0                          7.0 

Balansert ventilasjon med
varmegjennvinner

Styringssystem for lys
og varme

Vannbåren varme

Solcellepanel for utnyttelse
av solenergi

Inegrerte hvitevarer

Flatskjerm TV

Møbelpakke

Helt uinteressant Svært interessant
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Leilighetskompleks i Bergen med 
80 lavenergileiligheter og passivhus.

Løvåshagen
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De nye hjemmene er varme og lune med høy komfort og godt 
inneklima. Økte energipriser i framtida gjør denne boligtypen 
med lave månedlige energiutgifter ekstra attraktiv. Det er 
et godt valg både for lommeboka og klimaet.
 
Ved første blikk er det lite som skiller slike boliger fra annen 
type bolig. Innvendig er tykke vegger og vindusposter og 
fravær av varmeelement under vinduer et særtrekk.

Lavenergibolig er bedre isolert og har mindre luftlekkasjer 
enn en ordinær bolig. Boligen har ingen kalde flater, hverken 
i gulv, tak eller vegger. Det er ikke trekk fra vinduer og 
den har frisk luft via et ventilasjonsanlegg med effektiv 
varmegjenvinner.

Rom for å leve
 
Passivhuset er en superisolert lavenergibolig uten luft-
lekkasjer. Passivhus har ventilasjonsanlegg med svært 
effektive varmegjenvinnere.

I passivhus er det lavenergibelysning og A-merkede 
hvitevarer. Passivhus er ofte utstyrt med solfanger som er 
basert på fornybar energi som for eksempel varmepumpe 
eller biobrensel.

I et passivhus er det minimal temperaturforskjell mellom 
dag og natt.

Ingen kalde flater
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Lavenergiboliger og passivhus er planlagt ut fra et prinsipp 
som kalles passiv energidesign. Bakgrunnen er at den 
mest lønnsomme og miljøvennlige energien er den som 
ikke blir brukt.

Passiv energidesign beskrives i fem trinn der første trinn er 
å redusere varmetapet fra boligen og siste trinn er å velge 
energikilde. Med noen økte investeringer i selve boligen 
får du effektive energiløsninger som er robust og varer 
lenge.

Byggingen av denne boligtypen setter krav til håndverks-
utførelse og har noen arkitektoniske rammebetingelser, men 
gir boliger med meget lite behov for energi og varmeanlegg 
i boligen.

Slik bygges boligene

Kyotopyramiden og passiv energidesign for boliger er 
utviklet med bakgrunn i at den mest lønnsomme og 
miljøvennlige energien er den som ikke blir brukt.

Reduser varmetapet

Effektiviser el-forbruket

Utnytt solenergi

Vis og kontroller
energiforbruket

Velg 
energikilde

NorOne i Sørum er Norges første passivhus
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Bruke vindsperre som utvendig tetting.

Bruke dampsperre (fuktsperre) som innvendig tetting.

Øke isolasjonstykkelsen i gulv, vegger og tak.

Ha godt isolerte vinduer og dører, vinduene er boligens 
svakeste punkter når det gjelder varmetap og 2- eller 
3-lags glass med god ramme / karm er viktig.

Minimere kuldebroene, som for eksempel ved å skille 
balkong og vegg fra hverandre så kulde fra balkongene 
ikke kommer seg inn.

Reduser varmetapet
Trinn 1 

Dampsperre

Økt isolasjon

Ved bygging av lavenergiboliger og passivhus er det første 
du gjør å redusere varmetapet ved å:

1. Utvendig kledning

2. Utlekting og sløyfer

3. Vindsperre

4. Rockwool Flexi A-plate

5. Stendere

6. Dampsperre (inntrukket)

7. Utlektet isolasjon

8. Innvendig kledning
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Økt isolasjon
Reduserer varmetapet
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Termostater og dimming er nyttige hjelpemidler.

Det er naturlig å velge lavenergibelysning og A-merkede 
hvitevarer.

Lavenergiboliger og passivhus har ren og frisk luft fra 
et balansert ventilasjonsanlegg med en høyeffektiv 
varmegjenvinner. 

Effektiviser el-forbruket
Trinn 2

Termostater og dimming 
er nyttige hjelpemidler. 

Trinn to er å effektivisere elektrisitetsforbruket:



Alle leiligheter har gode dagslysforhold
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En solvent fasade gir boligen daglys og gratis (passiv) 
oppvarming.

Solfangere som får varme fra sola og overfører den til 
varmtvannsbereder og oppvarmingssystemet i boligen 
gir et verdifullt bidrag.

Utnytt solenergien
Trinn 3

Ved en solvendt fasade får 
boligen gratis oppvarming

Fra sola får vi både lys og varme. Dette utnyttes ved:
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Med et moderne wattmeter vises energibruken på en 
enkel måte og beboerne bevisstgjøres.

Energibehovet er så lavt at en enkel hjemme/borte 
(dag/natt) knapp som styrer varme, lys og ventilasjon 
anbefales, det er ikke nødvendig med et avansert 
styringssystem.

Vis og kontroller energibruken
Trinn 4

Et moderne wattmeter 
synliggjør enkelt energi-
bruken og bruken kan 
gå ned hele femten 
prosent

Energibruken kan gå ned hele femten prosent i boligen ved 
å synliggjøre bruken:
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Velg energikilde
Trinn 5 

Fjern varme

Biobrensel

Elektrisk

Varmepumpe

Olje/Gass Olje/Gass/Kull

Til det svært lave energibehovet som gjenstår å dekke i 
boligen velges til slutt et energieffektivt oppvarmingssystem 
for romoppvarming og oppvarming av forbruksvann, helst 
basert på lokale fornybare energikilder:

Bioenergi - ved, pellets, briketter
Solenergi - Solvarme
Varmepumpe - varme fra jord, luft, vann
Gass - propan, naturgass
Fjernvarme, nærvarme - avfall, biomasse, spillvarme, 
varmepumpe, gass, olje, elektrisitet
Elektrisitet
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Energikravene 
i bygningslovverket
Energikravene i tekniske forskrifter til plan- og bygnings-
loven (TEK) ble revidert i 2007 og skal redusere samlet 
energibehov i nye bygninger med cirka 25 %. Det er gitt en 
overgangsperiode frem til 1. august 2009 der nye og gamle 
energibestemmelser gjelder side om side.

TEK er en minimumsforskrift. I praksis bør næringen ta 
sikte på å gjøre det bedre enn minimumskravet, slik at 
energikravene oppfylles med god margin.

Regjerninga vurderer å innføre krav om passivhus innen 
2020. Passivhus er moderne hus i 2020 og det er ingen 
grunn å vente med å bygge.
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Krav til
lavenergiboliger
En norsk standard for passivhus og lavenergihus er på høring 
og ikke ferdigstilt enda. Men lavenergi betyr en ytterligere 
økning i isolasjon i forhold til energikravene i bygningslov-
verket , svært lite lekkasje og ingen kuldebroer. Her må man 
være pinlig nøyaktig i detaljene, og kontrollere utførelsen. 

Byggene vil se likedan ut som i dag, men vil ha dypere 
vindusposter, 3-lags vindu, og et enkelt, robust lysstyrings-
anlegg.  Ventilasjonsanlegget vil være enkelt å betjene og 
lydløst.

Byggene vil se likedan ut 
som i dag, men vil ha  
dypere vindusposter
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For passivhus er det detaljene som gjelder. Svært godt 
isolert og lekkasjefri bygningskropp er første betingelse.  
I tillegg må all unødvendig bruk av lys reduseres. Kompo-
nentene som benyttes i byggene er av beste kvalitet og 
svært energieffektive. 

Varmt forbruksvann utgjør den største energiposten i slike 
boliger, og derfor benyttes ofte solfanger til å dekke om lag 
60 % av dette behovet.

Passivhuskrav

Komponentene som 
benyttes i passivhus 
er av beste kvalitet og 
svært energieffektive.
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Tek -09 Lavenergi Passivhus

Tak 35 cm isolasjon 35 cm isolasjon 35-50 isolasjon

Yttervegg 25 cm isolasjon 30 cm isolasjon 30-40 cm isolasjon

Gulv 20 cm isolasjon 25 cm isolasjon 25-30 isolasjon

Vindu 2 lags glass isolert ramme 3 lags superisolert glass 3 lags glass. Isolert ramme og karm

Kuldebro Få. Godt planlagte detaljer Svært få. Nøye planlagt 

detaljer. Godt utførelse

Praktisk talt ingen

Lekkasje Liten. Bedre enn dagens praksis Svært liten. Nøye detaljering 

og god utførelse

Praktisk talt ingen. Bygget trykktestes

Varme gjenvinner Flere typer God Beste på markedet

Spesifikasjon leilighetsbygg
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I mars 2009 åpnet Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) for å teste ut en selvangivelse på web for energi-
merking av bygninger. I en kampanje er spesielt boligeiere 
i Trondheim og Elverum invitert til å energimerke boligene 
sine.

Energimerking av boliger vil bli obligatorisk ved salg og 
utleie, trolig innen 2010. Frem til den tid vil det imidlertid 
bli mulig for alle å energimerke boligen sin for å se hvilken 
karakter den får. Energimerket vil få en skala fra A til G 
tilsvarende den vi kjenner fra energimerking av hvitevarer. 
For å oppnå A eller B må det være passivhus eller lavenergi-
bolig. De nye energikravene i bygningslovverket tilsvarer 
energiklasse C.

Ordningen vil sette energi på dagsorden i eiendoms-
markedet. Ved å energimerke boligen får man vite hvilken 
energistandard den har og kan gjøre tiltak for å bedre 
karakteren. På den måten er du som boligeier med på å 
spare både miljøet og egen lommebok.

Energimerkeordningen
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Enova øker satsingen på passivhus og energi-
effektivisering er det viktigste klimatiltaket av alle.  
Å skape et marked for passivhus innen 2020 er derfor 
et svært viktig mål for Enova. Enova har, og vil fortsette 
med å støtte pilotprosjekter for passivhusbygg i ulike 
markedssegment. Det er viktig for Enova å synliggjøre de 
mange forskjellige løsningene som finnes og de økonomiske 
effektene av å bygge i henhold til passivhusstandarden. Det 
legges vekt på at eksempler skal være godt dokumenterte 
og at informasjonen skal være tilgjengelig for mange. Enova 
vil etter hvert forvente passivhusstandard for alle de som 
søker støtte til å gjennomføre forbildeprosjekter.

Gjennom en egen kommunikasjonsstrategi for passivhus vil 
Enova bygge kjennskap og kunnskap om passivhus i hele 
samfunnet, spesielt hos de som skal bygge nye boliger. Dette 
arbeidet vil ha et langsiktig perspektiv frem mot 2020.

Enova
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Husbanken
Miljø er et satsingsområde for Husbanken. Målsetting for 
energibehov i nye boliger er at antall boliger med halvert 
energibehov skal utgjøre 50 % av all nybygging i 2010. 

Forsøks- og pilotprosjekter med ekstra høyt ambisjons-
nivå har mulighet for tilskudd og lån på inntil 80-90% av 
kostnadene. Husbanken prioriterer prosjekter som har stor 
overføringsverdi og som på sikt kan bidra til å oppfylle 
nasjonale miljømål.
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Lavenergi og Passivhus betyr lavere energiutgifter: 

Økonomi

Kostnader ved bygging
Lavenergibolig
Erfaringer til nå har vist økte investeringskostnader for 
lavenergiboliger ligger i området 250-650 kroner pr kvm, en 
økning på ca 3 % av standard løsning, (20.000,- pr kvm).

Tilbakebetalingstid på ca 10 år
Inntjeningstid på ca 12 år 

Passivhus
Erfaringer fra bygging av passivhus har vist økte investerings-
kostnader i området 800-1300 kroner pr kvm.

Tilbakebetalingstid på ca 12 – 15 år
Inntjeningstid på ca 15 -17 år 

Med utvikling av teknologi og flere erfaringer regner en med 
at kostnadene ved bygging vil gå ned.

0

5000

10000

15000
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er

LAVENERGI PASSIVHUS

Reduserte energikostnader for lavenergiboliger ligger 
årlig på rundt 60-65 kr pr kvm.

Reduserte energikostnader for passivhus ligger årlig på 
rundt 75-90 kr pr kvm.

I figuren er den årlige reduserte energikostnaden vist for 
et småhus på 160 kvm og en leilighet på 80 kvm:
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Juberg gårdsbarnehage
Barnehage på Fosta, bygd i passivhusutførelse.
Med normale byggekostnader ( kr 22.000 pr kvm).
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For å lykkes i boligmarkedet er det viktig å ha et godt 
produkt, og med lavenergiboliger og passivhus er du trygg 
på at du har et godt produkt å selge.

Skal du lykkes må du tørre å gå nye veier og skille deg ut 
fra mengden. Det kan være å markedsføre de etterspurte 
kvaliteter og merverdier og vise at du er fremtidsrettet.

Det viktigste er at du selv har tro på prosjektene og at du 
har kunnskap og viser engasjement i kontakt med kunden. 
Usikkerhet skremmer kundene og med god kunnskap og 
kompetanse om lavenergiboliger og passivhus skaper du 
trygghet.

Hvordan lykkes i 
boligmarkedet?
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Hvordan selge lavenergiboliger og passivhus er et spørsmål 
om hvem du selger til. Vær klar over hvem du skal selge til 
og lytt til kundens ønsker.

For mange er familie og god helse høyt på prioriteringslista. 
Trygghet for framtida og gode investeringer er viktig. 

Løvåshagen, Bergen
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Noen er opptatt av ikke å skille seg ut. Boligene bør se 
ut som naboens, og det at du ikke gjøre noen endringer i 
bovanene er et godt argument. 

Fornuftige og rasjonelle enøkargumenter verdsettes.

Løvåshagen, Bergen
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Andre er opptatt av å skille seg ut. Lavenergiboliger og 
passivhus er nye produkter på boligmarkedet.

Det som er nytt og annerledes er spennende og gir 
status.

Kantum, Hokksund
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Stadig flere er opptatt av klima, og lavenergiboliger og 
passivhus skaper stor nysgjerrighet og interesse. Mange ser 
at dette er framtidas boliger, og gir en feel good opplevelse 
ved kjøp.

Kulsås Amfi, Trondheim
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MED LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS 
ER DU TRYGG PÅ AT DU HAR ET GODT 

PRODUKT Å SELGE.
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Aktuell som: Krogsveen ønsker å ta tak i miljøbegrepet og 
implementere det i organisasjonen, og har gått i opplæring 
om lavenergiboliger og passivhus. 

Hvorfor?
Vi er opptatt av at det bygges boliger for framtida og at det 
tilføres kvaliteter i boligene. I en tid hvor profitt har vært 
drivkraften, er det bra at det nå kommer en kombinasjon 
av bokvalitet og inntjening på dagsorden. Vi er interessert 

Intervju med pilotmegler Krogsveen
i å tjene pengene våre på de gode boligene. God bokvalitet 
er gjerne enkle, rasjonelle konstruksjoner med god funksjon 
og som innehar gode kvaliteter i bomiljøet.

Hva er forskjellen fra ordinære prosjekter?
Vi må ha mer fokus på produktet, de tingene du ikke ser 
må fremheves. Kjøperne må gjøres oppmerksom på det 
de ikke ser. Det er greit med sånne ting du kan se… Med 
lavenergiboliger og passivhus må vi gjøre en større innsats 
og trekke fram kvaliteten ved disse boligene, bevisst 
fortelle om energibruk og inneklima. For dette er ofte valg 
som allerede er gjort av utbygger og som boligkjøpere må 
gjøres oppmerksomme på. I den grad kunden velger disse 
kvalitetene, er det utbygger som må komme på banen.

Det er en nødvendighet at vi vet hva lavenergiboliger og 
passivhus er. I tillegg må vi vite om de ulike støtteord-
ningene. I den verden vi går inn i nå med litt tøffere tider, 
er Husbanken en sentral aktør. Husbanken kan låne ut til 
boligkjøpere og tilby midler til gode utviklingsprosjekter. 
Vi ønsker oss et tettere samarbeid med Husbanken, og nå 
må Husbanken kjenne sin besøkelsestid. Utbyggerne er 
mer ydmyke og lydhøre for kombinasjoner av pris, kvalitet 
og finansiering.

Du fremhever Husbankens rolle. Hvilken rolle kan dere 
som eiendomsmeglere spille?
Vi er avhengige av at førsteleddet er villig til å utvikle et slikt 
produkt. Et produkt som er salgbart, realiserbart til riktig pris 
og har finansieringsmuligheter. Finansieringsmulighetene er 
noe avhengig av målgruppe. 
Har du en enebolig fra før og skal selge denne, sitter du 
kanskje på bra egenkapitalandel og banken din låner deg 
gjerne det du trenger til din nye bolig. Dersom du har noe 

Navn: Eva Ekrem
Stilling: Leder for nybygg i 
Krogsveen, Trondheim

Diplomeksamen i markedskommunikasjon fra Norges Marked-

shøyskole 

Prosjektledelse og prosjektstyring fra Universitetet i Tromsø

Diverse utdanninger innenfor eiendomsmegling, tar ansvarlig 

eiendomsmegling nå.

Har 18 års erfaring innen boligbransjen, startet innenfor denne 

bransjen i 1990. Erfaring fra både utbyggere og meglere

Bakgrunn: 
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mindre å rutte med, men klarer forpliktelsene dine ved kjøp 
av ny bolig, kan Husbanken være et alternativ. Utbygger 
og megler må sammen planlegge hvordan boligene kan 
finansieres – avhengig av målgruppe.

Det viktigste vi kan gjøre når dette er på plass, er å forklare 
hva som ligger i den ”kvadratmeterprisen” du betaler for 
en bolig.  Det kan være store forskjeller på kvaliteten i en 
bolig fra 60-tallet som trenger rehabilitering, kontra en ny 
bolig med lavenergikvaliteter. Vi må bevisstgjøre kundene 
hva de får for pengene.

Etter at vi gjennomførte en undersøkelse mot boligkjøperne, 
sitter vi med et inntrykk av at de er mer klar over disse 
kvalitetene enn vi hadde trodd. Hvis mulighetene er der, 
velger de boligen med lavenergikvaliteter. Før kom de mer 
synlige kvalitetene høyest på prioriteringen, flatskjermer 
og møbelpakker var en hit. Men nå er boligkjøperne mer 
opptatt av å gjøre politisk korrekte valg. Vi ser nok at 
tendensen er at boligkjøpere er ute etter en feel good effekt 
ved kjøp av bolig. Selvfølgelig er prisbildet og beliggenhet 
faktorer vi aldri kommer utenom, men i dagens utfordrende 
boligmarked kan kjøper velge de kvaliteter som er viktig for 
beslutning om kjøp.

Undersøkelsen og samarbeidet har ført til bevisstgjøring hos 
oss. Vi har fått informasjon om lavenergiboliger og passivhus 
som vi kjente lite til fra før. Det har vært viktig for oss å få 
økt kompetansen på dette området og har derfor tatt oss 
tid til dette. Det har satt i gang en bevisstgjøring hos oss og 
vi har blitt mye mer oppmerksom på dette og vi søker det 
mer aktivt selv. Vi må være oppdatert på ny kunnskap og 
kanskje burde dette konseptet vært en bolk på meglerstudiet 
som Eiendomsmeglerforbundet gjennomfører? Eventuelt at 

det hadde vært muligheter for etterutdanning eller kursing 
på tematikken.

Hva har skjedd hos dere etter at dere har tatt tak i 
temaet?
Tidlig i prosessen, i april i år, deltok vi med et innlegg på 
Passivhuskonferansen i Trondheim. Etter det har vi blitt 
kontaktet av utbyggere i hele landet som har forespurt oss 
om vi vil ta del i utviklingsprosjekter. 

I et møtereferat fra et av disse møtene kan følgende 
leses: 
”- Som en generell fotnote kan jeg føye til: Hvis det var en 
side av skisseprosjektprosessen vi kunne gjerne forbedre 
til “neste gang” vil det være lurt å hente inn slik ekspertise 
med salg av energieffektive boliger som Ekrem representere 
så tidlig i prosessen som mulig.”

Utbyggere utvikler lavenergiprosjekter nå, og det er 
utviklingsprosjekter med store landsbyer som ønsker å 
bygge passivhus. Vi som meglere må også begynne å tenke 
framover, miljø vil være et viktig tema framover uansett 
hvordan markedet svinger. 

Til slutt, hva vil du si til andre boligmeglere?
- Hold dere unna, sier Eva Ekrem med en latter. Mer alvorlig 
legger hun til. – Du kan velge å ta del eller du kan velge å 
sitte på sidelinja mens toget går forbi. Vi har tenkt å sitte 
i første vogn. 
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Nyttige linker

Husbanken:

Sintef-byggforsk:
Enova:

NVE:
NAL/Ecobox:

Statens bygningsteknisk etat:
Lavenergiprogrammet:

Byggemiljø:
Norone:

Krogsveen:

www.husbanken.no
www.lavenergiboliger.no
www.passiv.no
www.enova.no
www.bygningsenergidirektivet.no
www.arkitektur.no
www.be.no
www.lavenergiprogrammet.no
www.byggemiljo.no
www.norone.info
www.krogsveen.no


