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Multiconsult

• Etablert 1908

• Ansatte 2.450 

• Ansatte i Bergen     ca. 250

• Prosjektering og rådgivning

• Forretningsområder:

- Bygg & Eiendom

- Industri

- Olje & Gass

- Samferdsel

- Fornybar Energi

- Vann & Miljø

- By & Samfunn

Oslo
Drammen

Kristiansand

Stavanger

Bergen

Trondheim

Tromsø

Fredrikstad
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Om oss

• Kontroll av energistandard

• BREEAM-NOR

• Mulighetsstudier solstrøm - PVsyst

• Mulighetsstudier solvarme – T*sol, Polysun

• Bistand ved innkjøp av solcelle-/solvarmeanlegg

• Energikonsepter

• Passivhus

• Nullenergi og plusshus (ZEB)

• Energimerking

• Internasjonalt arbeid

• IUG – Ingeniører uten grenser
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Solenergi i Multiconsult

Haakonsvern, Bergen

Assistance in design. Yield
asessment and optimization.

The Royal Palace of Norway, 
Oslo

Feasibility study. Focus on 
technical and aesthetic 
solutions.

GET FiT Uganda

Assistance in contract 
negotiations, technical 
support (quality control and 
commissioning) as well as 
environment and social 
monitoring.

DNV Marineholmen, Bergen

Technical specifications, 
tender documents

AdO Arena Bergen

Feasibility study, yield 
assessments, power 
engineering, building physics, 
cost estimations and 
assessment of the profitability.

Troll Green Station, Antarctica

Preliminary study. Integration 
of Solar Power in combination 
with diesel aggregates and 
batteries
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Solenergimarkedet

• Økning i interesse for solenergi
• Størst økning i 

nettilknyttede anlegg

• Synkende priser
• Nede i 8 kr /Wp for store 

anlegg

• Solenergi nevnes nå alltid i tidlig 
fase av nybyggprosjekter

360 % økning fra 2015 til 2016!
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Dagens forskriftskrav, TEK 17

Minimumskrav TEK 17:

Energirammer TEK 17, §14-2:

• Minimumskrav

• Tiltaksmodellen

• Energirammer for totalt netto 
energibehov

• Energifleksible oppvarmingssystemer

• Nytt i revidert TEK 17
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Drivere

• Offentlige krav
• Energimerkeordningen

• Frivillige ordninger
• BREEAM-NOR

• Zero Emission buildings (ZEB/ ZEN)

• Furure Built/ Fremtidens byer

• Annet
• Enova

• Plusskundeordningen

• Grønne sertifikater
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Energimerking

• Krav til energimerking – offentlig/Enova
• salg, utleie og ferdigstillelse av nye bygg. 

• Gir infomasjon om energibehov og
energiforsyning.

• Energikarakter: skala fra A-G

• Oppvarmingskarakter: fargeskala rødt til
mørkegrønt.

• Beregnet levert energi
• Energiforsyning

• Belønnes for egenprodusert energi 1:1- forhold

• Solvarme påvirker fargen ved å redusere 
andelen fossil oppvarming 
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BREEAM- NOR
• Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger

• BREEAM-NOR er den norske versjonen

• Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding

• Så-og-si alle nye kontorbygg i Oslo BREEAM-klassifiseres

• BREEAM bygg i Bergen; Bl.a Nesttunbrekka 97/99, Media City Bergen, 
DNV GL kontorbygg (GC Rieber)
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BREEAM og solenergi

• Sammenheng mellom energimerkeforskriften og BREEAM Ene 01
• Poeng utfra redusert energibehov sammenlignet med energikarakter C

• Eksempler fra Bergen viser at solceller installeres som en direkte 
konsekvens av minimumskrav i BREEAM
• Minimumskrav for «excellent» og «outstanding»  

• Fokus på lavkarbon energiløsninger i ENE 04
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Zero Emission/Energy Buildings

• Nullutslipp – produksjon regnes mot klimagassutslipp fra energibruk/materialer

• Fremtidige forskrifskrav
• Nullenergi?

• Større aktører som f.eks. Statsbygg stiller krav i større prosjekter

• Egenprodusert energi helt nødvendig. 

• Solenergi – foretrukket løsning per i dag
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Statlige incentiver

• Enova:
• Privatpersoner: støtte til solstrøm (10 000 + 1 250 kr/kW opptil 15 kW) og solvarme (10 000 + 200 /m2 

opptil 25 m2)

• Næring: ny teknologi (innovasjon)

• Driver dette frem økt bruk?

• Plusskundeordningen
• NVE

• Gir mulighet til å levere kraft ut på nettet

• Maks. 100 kW

• Grønne sertifikater
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Hvor ser vi Bergen fremover?
Utbygging av solenergi i Bergen vil fortsette å øke

• Lønnsomhet er ikke nødvendigvis det viktigste
• Klassifisering er ofte viktigere enn lønnsomhet alene

• Mange har et ønske om en synlig miljøprofil

• Nullenergi

• BREEAM blir mer utbredt

• Bergen kommune sin klima og miljøplan

• Utbygging av større anlegg som viser at det er mulig- ASKO

• Lavere pris


