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§ 17-1. Klimagassregnskap fra materialer

Ved oppføring og hovedombygging av boligblokk og 
yrkesbygning skal det utarbeides et klimagassregnskap 
basert på metoden i Norsk Standard NS 3720:2018 Metode 
for klimagassberegninger for bygninger. 
Klimagassregnskapet skal som minimum inkludere 
modulene A1–A4, B2 og B4 for bygningselementene angitt 
i tabell Bygningsdeler. I tillegg skal avfallet fra byggeplassen 
inngå i klimagassregnskapet.

Bygningsdel *) Bygningselement

215
216

Pelefundamentering
Direkte fundamentering

22 Bæresystemer

23 Yttervegger

24 Innervegger

25 Dekker

26 Yttertak

* Tallene refererer til Norsk Standard NS 3451:2022 
Bygningsdelstabell og systemkodetabell for bygninger og tilhørende 
uteområder.

Veiledningen:

Klimagassregnskapet skal utarbeides og dokumenteres for det 
ferdige bygget ved oppføring og hovedombygging av boligblokk 
og yrkesbygning. Boligblokk er alle boliger som ikke er definert 
som småhus jf. § 1-3 Veiledning andre – definisjoner.

1. Endringene trer i kraft 1. juli 2022.
2. For søknader som kommer inn til 

kommunen før 1. juli 2023, kan tiltakshaver 
velge å følge bestemmelsene som gjaldt før 
forskriftsendringen.



Hva er småhus?

Eneboliger
2-mannsboliger
4-mannsboliger

Rekkehus

Småhus Ikke småhus

6-mannsbolig

"Rekkehus" 
med mer enn fire 
leiligheter, og hvor to 
eller flere av leilighetene har horisontalt naboskille

Boligblokker og 
terrasseblokker

Veiledningen til TEK17 § 1-3, andre begreper definert i standarder: 
5. Småhus: enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus, kjedehus og terrassehus 

til og med tre etasjer, jf. NS 3457-3:2013

Terrassehus inntil tre etasjer, 
hvor alle boenheter har 
direkte utgang til terreng



Klimagassregnskap med livsløpsfaser i NS 3720 
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Material- og 
energigjenvinning og 

ombruk av materialer 
og eksport av 

egenprodusert energi

Produktstadiet Gjennomførings-
stadiet

Bruksstadiet Livsløpets slutt-
stadiet

Informasjon om bygningens livsløp Tilleggsinformasjon utover 
bygningens livsløp

A1-A3 A4-A5 B1-B8 C1-C4

Informasjon om vurdering av bygningen



DiBK-veileder om utarbeidelse av klimagassregnskap etter TEK17 § 17-1

Det er utarbeidet en egen temaveileder for å oppfylle kravene om 
dokumentasjon av klimagassregnskap: "Veileder for utarbeidelse av 
klimagassregnskap".

1 Innledning
2 Definisjoner, forkortelser og standarder 
3 Klimagassberegninger etter NS 3720:2018
4 Klimagassregnskap etter TEK17 § 17-1
5 Kilder til informasjon om klimagassutslipp
6 Hvordan beregne klimagassutslipp etter TEK17 § 17-1? 
7 Organisering og ansvar
8 Dokumentasjon
9 Praktisk eksempel - klimagassregnskap for bygg

https://dibk.no/globalassets/byggteknisk-forskrift-tek17/klimagassregnskap_veileder_01.07.2022.pdf


Holte MiljøKalk – Klimagassberegninger inn i kalkyleverktøyet SmartKalk

Quantity from BIM



MiljøKalk henter klimagassinformasjon fra NOBB

v



Vindavstiving for småhus i 1 og 2 etasjer 
SINTEF – nyhetsbrev 16. juni 2022

SINTEF-anvisning 520.241 Vindforankring og vindavstivning 
av småhus av tre (endring 5. januar 2022)



Hems

TEK17 § 12-7 krever at:
(1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming, 

romhøyde og størrelse tilpasset sin funksjon.
(2) For romhøyde i boenheter gjelder følgende:

c) Fritidsbolig med én boenhet skal ha høyde minimum 2,2 m.
d) Deler av et rom kan ha lavere høyde der dette ikke påvirker 
rommets tiltenkte funksjon.

Bofunksjoner kan bare prosjekteres for rom som 
tilfredsstiller romhøydekrav i § 12-7 (2) c og d.
Hva gjelder for hemser med fri høyde < 1.9 m?



Måling av høyder på hems med mønsås

Svar fra DiBK 04.11.2022:

Direktoratet er derfor enig i 
deres tolkning som dere viser til i 
figuren (Figur 1), og at det i et 
slikt tilfelle ikke er måleverdig 
areal og derfor ikke skal 
medregnes i bruksareal (BRA). 

Figur 1: Prinsippskisse for hems som ikke er måleverdig



Måleverdig gulvareal – høringsutkast prNS 3940



Desember 2020: 
Endret ytelseserklæring for royalimpregnert kledning

Produsent Tidligere 
brannklasse

Ny klasse fra 
desember 2020

D-s2,d0 NPD

D-s2,d0 NPD

D-s2,d0 NPD

D-s2,d0 E-s2,d0

Boligprodusentenes anbefaling 5. januar 2021:
• Nye prosjekter og pågående prosjekter hvor montering av kledning 

ikke er påbegynt:
‒ ikke bestill og bruk royalimpregnert kledning

• Pågående prosjekter hvor kledningen i alt vesentlig er montert:
‒ fullfør montering av royalimpregnert kledning

• Pågående prosjekter hvor kledningen i alt vesentlig ikke er montert:
‒ fjern royalimpregnert kledning og monter annen kledning



Rapport fra DiBK om brannkrav til utvendige 
kledninger
• DiBK anbefaler å beholde gjeldende preaksepterte ytelser
• De friskmelder (langt på vei) alle trekledninger som er 

overflatebehandlet med maling og beis, og underkjenner 
royalbehandlet trekledning. 

• Boligprodusentene anbefaler:
• Bruk Branntrygg! for alle bygg i brannklasse 1 og 2 med 

royalbehandlet trekledning. Alternativet er kjøre en individuell 
fraviksanalyse. 

• Inntil videre, bruk også Branntrygg for trekledninger som må 
etterbehandles med maling, olje eller beis. 



Bestandighet til trekledninger?



SINTEF Byggforskserien 451.031
Klimadata for dimensjonering mot regnpåkjenning



SINTEF Byggforskserien 523.291 Bygninger med laftede vegger (2019)

52 Konstruktiv værbeskyttelse
Det er viktig at tømmerveggen ikke blir stående fuktig over lengre perioder. På 
steder med mye slagregn er det derfor en fordel å kle hele huset med utlektet
trekledning, eventuelt de veggene som er mest utsatt (oftest sør- og 
vestveggen). Montering av utlektet trekledning kan kombineres med utvendig 
tilleggsisolering av veggen, se pkt. 53. Andre virkemidler for klimatilpasning 
som kan vurderes ut fra værforholdene på stedet, er store takutstikk og 
svalganger.

54 Overflatebehandling
Utvendig overflatebehandling bør være dampåpen. Tretjære, tjærebeis eller 
oljebeis egner seg. Maling anbefales ikke. Det fins eksempler på at malte 
laftede bygninger har stått bra, men det er også mange eksempler på det 
motsatte.

Innvendig kan lafteveggen med fordel stå ubehandlet, men ellers står man 
fritt til å velge eventuell overflatebehandling.
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