
EnErgimErking og energi- 
vurdering av tekniske anlegg  
er lovpålagt, miljøvennlig og  
lønnsomt!



Det viktigste med energiattesten er tiltaksanbefalinger med
investeringsanalyse og garanterte energibesparelser!

Bruk energiattesten til å komme  
i gang med effektiviseringstiltak  
som betaler seg selv – og litt til!

Forskrift om energimerking av bygninger 
og energivurdering av tekniske anlegg 
trådte i kraft i 2010. Formålet er å 
stimulere til økt oppmerksomhet om 
energitilstand og mulighetene for å 
redusere energibruken i bygninger – 
samt å stimulere til mer effektiv drift, 
vedlikehold og riktig dimensjonering av 
tekniske anlegg. 

For å tilfredsstille samtlige krav i energi-
merkeforskriften må energivurderinger 
av tekniske anlegg gjennomføres i til- 
 legg til energimerkingen. Energimerking 
og energivurdering av de tekniske 
anlegg gjøres mest hensiktsmessig 
samtidig.

Energiattest uten tiltak er 
bare en bokstav  
i mer enn hvert fjerde bygg som er 
energimerket av gk, besluttes det å 
gjøre energieffektiviserende tiltak. For 
mange viser det seg enkelt å løfte 
bygget én til to bokstaver i energi-
merkesystemet. 

Det viktigste er uansett tiltakslistene 
som er en del av energiattesten. 
tiltakene skal beskrive hva en kan 
gjøre for å redusere energibruken   
i byggene. gk presenterer tiltakene 
med lønnsomhetsberegninger og 
garantert energibesparelse. Byggeiere 
kan således bruke energiattesten som 
en del av beslutningsgrunnlaget for 

planlegging for rehabilitering og ved- 
likehold av bygningene. På denne 
måten har energi merket en reell verdi!

En rekke av tiltakene er berettiget til 
økonomisk støtte fra Enova sF.  
gk inkluderer alltid mulig Enovastøtte  
i lønnsomhetsberegningene.

gk er ledende innen  
energieffektivisering
med over 1500 ansatte og over 40 
kontorer i norge har gk nærhet til 
markedet. som markedsleder innen  en 
rekke tekniske fag, har gk reell kompe- 
tanse og erfaring med gjennomføring 
av energieffektivi serende prosjekter.
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Målt energibruk: Ikke oppgitt

Innmeldt av GK Norge as v/ Flerbruker

Eier GK NORGE AS

Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i 
bygningen.

symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmings-
karakter, og bokstaven viser energikarakter.

varmingskarakter, se figuren. Energimerket

Energimerket angir bygningens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en opp-

at bygningen er energieffektiv, mens G betyr at bygningen er
ikke bruken som bestemmer energikarakteren. A betyr

vedtatt i 2007 vil normalt få C.
lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene

snittlig klima. Det er bygningens energimessige standard og

inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er
Energikarakteren angir hvor energieffektiv bygningen er,

Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennom-
beregnet ut fra den typiske energibruken for bygningstypen.

mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass,

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.

se www.energimerking.no
Om bakgrunnen for beregningene,

Energiattesten er bekreftet og offisiell. Bygningens identitet og eierforhold er ikke bekreftet fra Matrikkelen

Energioppfølgingssystem  
- tilbakebetalingstid 2 år 

Bedre automatikk 
- tilbakebetalingstid 2,5 år

Behovsstyrt ventilasjon 
- tilbakebetalingstid 1,5 år

lysstyring 
- tilbakebetalingstid 1,3 år

Varmepumpe for tappevann 
- tilbakebetalingstid 3 år

Direktedrevne vifter 
- tilbakebetalingstid 2 år



Fra ’F’ til ’D’ og 500.000 kr spart i året

Det Norske Myntverket på kongsberg brukte 
energiattesten som beslutningsgrunnlag for 
å investere i en rekke lønnsomme tiltak   
i hovedbygget. Bygget ble forbedret ved 
installasjon av:

- Energioppfølgingssystem
- sD-anlegg
- Behovsstyrt ventilasjon
- Direktedrevne vifter til ventilasjon
- Varmepumpe for tappevann
- ny styring av gatevarme
-  isolering av rør, flenser og ventiler investering  = 1.200.000 kr

Energibesparelse =    500.000 kr/år

tilbakebetalingstid  <    2,5 år

lavenergistandard reduserer energiregningen med 60%

Banco Management AS rehabiliterer solbrå-
veien kontorsenteret i Asker til lavenergi-
standard. i bygget fra 1980-tallet skal det 
investeres i følgende tiltak:

- Energioppfølgingsystem
- Utskifting av alle vinduer 
-  Etterisolering av alle utvendige  

betongvegger 
- Etterisolering av alle tak
-  nytt ventilasjonsanlegg med  

 høy varmegjenvinningsgrad
- Behovsstyrt ventilasjon 
- Behovsstyrt lysstyring

investering  = 18.000.000 kr

Enovastøtte    - 4.600.000 kr

Enrgibesparelse       1.578.000 kr/år

tilbakebetalingstid     < 8,5 år

Energiattest som investeringsverktøy 

Ticon Eiendom AS i Drammen eier og drifter 
10 av de største bygningene i regionen. Alle
bygningene er energimerket og tiltakslistene 
gitt i energiattestene var sentrale i beslut-
ningsprosessene for drift og vedlikehold av 
bygningene. samtlige bygg skal rehabilite-
res i løpet av de neste årene med en 
forbedring av energimerket med 1-2 
bokstaver. For losjeplassen i Drammen ble 
følgende tiltak gjennomført:

- Energioppfølgingssystem 
- oppgradering av sD-anlegg
- nye vifter og varmegjenvinnere
- Behovsstyrt ventilasjon
- isolering av rør, flenser og ventiler
- lysstyring
- innregulering av varme og kjøleanlegg
- regulering av gatevarme

investering =   2.135.000 kr

Enovastøtte     -    400.000 kr

Energibesparelse  =    630.000 kr/år

tilbakebetalingstid     ~   3 år
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Energioppfølging er alltid et av de beste energisparetiltakene - og er en 
 forutsetning for dokumentasjon av effekten av tiltak som gjennomføres.  
gks løsninger for energioppfølging kommuniserer online og enkelt med 
byggeier via PC, iPad el.


