
 
 

Prosjektering av energieffektive bygg 
 
Kurset gir en direkte innføring i viktige fokusområdet som må medtas og vektlegges ved prosjektering 
av bygg i hht. myndighetskrav i dag og i årene fremover. Det stilles bredere kompetansekrav til oss 
som prosjekterende og utførende. 
Stikkord er nye energikrav, fornybare energikilder, materialbruk og klimagassuslipp (LCA analyser) 
mv. 
Kurset vil også gi en god innføring i bruk av tre og massivtre som konstruksjonsmateriale i alle typer 
bygg. Vi viser her praktiske løsninger og eksempler med fokus på statikk, lyd, brann og 
konstruksjonsdetaljer mv. Alt dette er basert på kursholders direkte erfaring fra konkrete 
gjennomførte prosjekter både som prosjekterende arkitekt, entreprenør og leverandør av massivtre. 
  

• Hvordan utvikler byggsektoren seg frem mot 2020? 

• Hvilke bygg tegner og prosjekterer vi da? 

• Hva krever myndighetene? 

• Har markedet kompetanse til å møte Bygg 2020? 

• Hva må jeg huske på når jeg skal prosjektere et energieffektivt hus? 

• Hvordan kan jeg bruke energiberegninger i konseptutviklingen? 

• Hvordan kan jeg sikre godt inneklima? 
 
Kurset er oppdatert i tråd med de nye energikravene (TEK 17) og lovverket forøvrig. Kurset 
gjennomføres i samarbeid med Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og Norske Arkitekters 
Landsforening og arkitektbedriftene.  
 
 
Målsetting 
Etter endt kurs skal du: 

• Ha fått en gjennomgang av de nye energikravene 

• Vite hvilke konsekvenser nye energikrav får for prosjekterende og utførende  

• Ha opparbeidet deg en gjensidig respekt og forståelse for de ulike fagene 

• Kjenne bedre til hvilke konsekvenser krav til energieffektive bygg får for inneklimaet 

• Ha fått en praktisk tilnærming til prosjekteringsfaget, slik at du selv kan fordype deg 
ytterligere innen eget fagområde 

• Ha fått tilstrekkelig kunnskap til å designe energieffektive bygg og gjøre de riktige grep til 
riktig tidspunkt 

  
 
Målgruppe 

• Rådgivende ingeniører (RIB og RIV) 

• Arkitekter 

• Entreprenører 

• Private og offentlige byggeiere og forvaltere 

• Eiendomsutviklere mv. 
 
 
 



 
 

Dag 1 
 
Møteleder: Tor B Mosland, FBA/Tekna 
 
0930 Registrering 
 
1000 Velkommen og praktiske opplysninger v/møteleder 
 
1010 (1) Energieffektive bygg 
 Historikk – eksempler – TEK 17 
 Bengt Michalsen, BGM Arkitekter 
 
1030 (2) Energidesign 
 Bengt Michalsen, BGM Arkitekter 
 
1115 Kaffe/te/mobil 
 
1130 (3) Energiberegninger 
 Nytt energidirektiv 
 Kuldebroer – kuldebroatlas 
 Simien 
 Eksempler på praktisk bruk på både enkle skisser og mer dokumentasjon 
 Ferry Smits, Rambøll 
 
1230 Lunsj  
 
1330 (4) Energiforsyning 
 Eksempler 
 John Skjølberg, Skjølberg Energiteknikk 
 
1430 Kaffe/te/mobil 
 
1445 (5) Energieffektiv bygningskropp 
 Bengt Michalsen, BGM Arkitekter 
 
1515 (6) Tekniske Installasjoner 
 Ventilasjon 
 Sanitær 
 Varme 
 Elektro 
 Etc. 
 Bengt Michalsen, BGM Arkitekter 
 
1630 Slutt 
  



 
 

Dag 2 
 
0900 (7) Inneklima – helse- bygg 2020? 
 Dagslys 
 Fukt 
 Akustikk 
 Eksempler 
 Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet 
 
0950 Kaffe/te/mobil 
 
1000 (8) Valg av produkter 
 Isolasjon 
 Vinduer 
 Etc. 
 Bengt Michalsen, BGM Arkitekter 
 
1050 Kaffe/te/mobil 
 
1100 (9) Aktuelle blader fra Byggforsk-serien 
 Brit Roald, SINTEF Byggforsk 
 
1130 (10) Diverse konstruksjonsløsninger 
 Eksempler fra egne bygg 
 Bengt Michalsen, BGM Arkitekter 
 
1200 Lunsj 
 
1245 (11) Livssyklusanalyse – LCA 
 Reyn O-Born Universitetet i Agder, Phd     
 
1330 Kaffe/te/mobil 
 
1345 (12) Bruk av trekonstruksjoner 
 Lyd 
 Brann 
 Detaljering 
 Eksempler 
 Bengt Michalsen, BGM Arkitekter 
 
1430 Kaffe/te/mobil 
 
 
 
 
 
 

https://www.byggforsk.no/tema/214/passivhus


 
 
1445 (13) Byggeteknikk 
 Eksempler på ulike konstruksjonsløsninger med ulike materielaer 
 Konstruksjonsprinsipper 
 Materialers SD verdi 
 Oppbygging 
 Bygningselementer 
 Nye konstruksjonsløsninger 
 Bengt Michalsen, BGM Arkitekter 
 
1530 Slutt 
 
Med forbehold om endringer i programmet 
 
 


