
Bygg Reis Deg 2017
18. og 19. oktober, Lillestrøm

(Identiske seminarer begge dager)

Byggforsk

Hovedendringene i 
forskriften på 1-2-3

Fokus på fuktsikring og riktig bruk av 
varmeisolasjon og praktiske løsninger

TEK 17
– energikrav og fuktsiktring

Vi inviterer til fagseminar om

§§
Alt du trenger å vite om de nye 

forskriftskravene på bare 3 timer.
Praktisk, direkte anvendbar kunnskap.

Meld deg på fagseminaret i dag!

Vet du at det nettopp 
har kommet nye 
tekniske forskrifter, 
TEK 17.

- Vi gir deg en 
kort innføring!



For å styrke kompetansen i byggenæringen 
inviterer SINTEF Byggforsk og 

EPS-gruppen i Norsk Industri til fagseminar

Foredragsholder Trond Bøhlerengen vil i 

løpet av tre verdifulle timer gi: 

• byggmestere, 

• entreprenører

• rådgivende ingeniører

• arkitekter 

• alle innenfor relevante  offentlige etater

forståelse for hvordan kravene til energibruk 

kan løses i praksis. 

Noe som i utgangspunktet kan virke komplisert og omfattende, 

vil garantert ta seg enklere ut etter deltakelse på dette seminaret!

Medlemmer i EPS-gruppen, byggrelatert virksomhet:

BeWi as, Brødr. Sunde as, Glava as, Jackon AS, Løvold Industri as,
Vartdal Plastindustri AS.

Foredragsholder Trond
Bøhlerengen

SINTEF Byggforsk

SINTEF Byggforsk er et frittstående forsknings- og utviklingssenter for teknisk
og samfunnsfaglig forskning og utredning. Siden starten i 1953 har instituttet
vært toneangivende i utvikling av gode detaljløsninger for byggebransjen, 
publisert gjennom foredrag og Byggforskserien.

Siden 2007 har det skjedd flere viktige endringer i energikrav til nybygg. Det er 
viktig at du vet hvordan du skal forholde deg til disse:

- Nye energikrav til nybygg kom 1. januar 2016.

- Regjeringen la opp til en overgangsperiode på 1 år for å gi 
bygningsmyndigheter, tiltakshavere og byggenæringen tid til omstilling.

- Fra 1. januar 2017 var overgangsperioden for de nye energikravene over. 

- 1. juli 2017 kom den NYE byggeforskriften (TEK 17) – Hva er nytt av tekniske krav?



PROGRAM
Tid Sak

11.40 Registering

12.00 Velkommen, innledning

12.10 TEK 17
Hovedtrekkene i hva som er nytt i TEK 17

12.40 Energikrav:
Hva er energikravene i nye TEK 17?

• Gjennomgang av hovedkravene
• Tiltaks- og rammemetoden 
• Isolasjonstykkelser

13.15 Pause

13.30 Praktiske løsninger for oppfylling av 
forskriftskravene til energibruk og fuktsikring :
Energi beregning med mulighet til omfordeling

Vegger mot terreng: (oppdatert Byggdetaljblad 523.111)
• Oppbygging
• Utvendig fuktsikring ( drenering og kapilærbryting )
• Isolasjonstykkelser
• Materialegenskaper
• Nybygg og rehabilitering

Gulv på grunn
• Oppbygging
• Fuktsikring
• Isolasjonstykkelser
• Materialegenskaper
• Sikring mot radon

Kompakte tak og terrasser 
• Oppbygging 
• Fuktsikring og avrenning
• Isolasjonstykkelser
• Material egenskaper

15.00 Avslutning



Påmelding til seminaret 
Praktisk kunnskap om energikravene 

fra forskriften av 1. januar 2016

Sted: Thon Hotel Arena på Lillestrøm
(ligger i tilknytning til Norges Varemesse)

Dag: Onsdag 18. eller torsdag 19. oktober 2017
Identiske seminarer begge dager.

Tid: 12.00 – 15.00 (registrering fra klokken 11.40)

Kursavgift er kr 750,- + mva. Dette faktureres fra EPS-gruppen. 
Ved skriftlig avbud senere en 1 uke før arrangementet, betales full deltakeravgift.
Skulle du bli forhindret fra å delta, kan du overlate plassen til en kollega.

Har du spørsmål av praktisk karakter, kan du kontakte Berit Anthonsen på 
telefon 984 84 861 eller e-post: Berit.Anthonsen@norskindustri.no

ELEKTRONISK PÅMELDING...
Benytt separat skjema for påmelding


