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Forord
Denne rapporten er en del av Klimakur 2020 som har vært et prosjekt ledet av Klif med
mandat fra Miljøverndepartementet. NVE har i Klimakur vært ansvarlig for å utrede tiltak
i bygningssektoren, samt tilgang og produksjon av fornybar energi. Denne
sektorrapporten omhandler tiltak og virkemidler for reduksjon av utslipp fra energibruk i
boliger og næringsbygg, samt tiltak og virkemidler for energieffektivisering.
NVEs arbeid i Klimakur har pågått fra og med høsten 2008 og til påske 2010. Vi har
mottatt nyttige innspill og bidrag fra bransjeorganisasjoner og andre interessenter i løpet
arbeidet. Vi vil særlig rette en takk til referansegruppen, samt Statens bygningstekniske
etat (BE) og Husbanken for gode innspill og korrigeringer, til Byggemiljø for
koordinering mot bransjen, og til Norsk petroleumsinstitutt, Gasnor og Varmeteknikk for
kostnadsdata. En stor takk går også til Multiconsult for faglige vurderinger av
tiltakskostnader og nyttige diskusjoner.
NVEs deltagelse i arbeidet med Klimakur 2020 har omfattet et utstrakt samarbeid med
Klif, SSB, Vegdirektoratet, Statens vegvesen og Oljedirektoratet. Dette har vært lærerikt
og inspirerende, og har ført til bedret innsikt i de andre etatenes arbeid.

Oslo, mars 2010

Marit L.Fossdal

Birger Bergesen
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Sammendrag
Denne sektorrapporten omhandler energibruk i bygninger i tjenesteytende sektor og
husholdninger, og er underlagsrapport til Klimakur 2020 som kom med sin hovedrapport
17.februar 2010 med tittelen ”Tiltak og virkemidler for å nå norske klimamål mot 2020”.
Hovedmandatet til Klimakur 2020 var å utrede tiltak og kostnader for å nå det nasjonale
utslippsmålet om 12-14 millioner tonn CO2 reduksjon i 2020. I dette arbeidet er bruk av
elektrisitet kreditert med null klimagassutslipp. Arbeidet i Klimakur har vært delt inn etter
sektorer og næringsgrupper i samfunnet. Vegdirektoratet hatt ansvar for all
transportarbeid, Klif har blant annet hatt ansvar for industri, avfall og landbruk, OD for
petroleumsvirksomhet og NVE har hatt ansvar for fjernvarmesektoren og energibruk i
boliger og næringsbygg. Av dette følger at industribyggene ikke er inkludert i denne
sektorrapporten, men er tatt hånd om i Klifs sektorrapport for industrien.
Boliger og næringsbygg utenom industri står i dag for ca 33 % av norsk energibruk og har
et CO2-utslipp på ca 3 % av de samlede norske klimagassutslipp. I boliger var
energibruken 45 TWh i 2007, og 29 TWh i næringsbygg utenom industribygg. Veksten i
energibruken i disse to bygningskategoriene har vært henholdsvis 9 % og 23 % siden
1990, men veksten har flatet ut i siste halvdel av perioden.
I denne studien av klimagassreduserende tiltak for bygg i Norge er det analysert tiltak for
å redusere bruk av fossil energi i driftsfasen av byggene. Livsløpet for byggene med
bygging og riving er dermed ikke vurdert. Dette som følge av sektorinndelingen av
arbeidsoppgavene i Klimakur og utfordringer ved import av byggematerialer til Norge.
Det er bruk av fossil energi, som fyringsolje, parafin og naturgass til oppvarming av bygg
som står for utslippene. I dag utgjør fossil energi 7 % av energibruk i bygg. Dette kan
reduseres enten ved å konvertere bort fossil energi ved å legge om til eksempelvis
varmepumpe eller bioenergi. Alternativt kan man også satse på å energieffektivisere
byggene, men siden byggene fremdeles vil ha noe oppvarmingsbehov vil dette alene ikke
kunne fjerne fossil energibruk helt.
En utfordring for bygg er lang levetid, noe som gjør at tiltak gjennomført i dag har effekt
langt fram i tid. Det er derfor viktig å gjøre de riktige tiltakene i dag slik at ”feil”
utvikling fremover unngås. Eksempelvis bør man bytte til de beste vinduene i dag når
man først skal skifte vinduer da disse vil være i bygget 30 år frem i tid, eller mer.
Fremskriving av energibruk og utslipp mot 2020
Klimakurs analyse av fremtidig energibruk og utslipp fra bygg i kapittel 4 konkluderer
med at energibruken i boliger vil øke svakt fra 45,0 til 45,6 TWh fram til 2020. Veksten i
næringsbygg vurderes tilsvarende kun å øke fra 29,4 til 30,2 TWh. Analysen er basert på
trender, dagens energimiks og vurdering av gjeldende virkemidler, og gir en vesentlig
mindre forventet vekst i energibruken enn i Perspektivmeldingen1, som primært avleder
energibruken fra forventet økonomisk vekst og befolkningsvekst.
Antagelsen om svak total vekst i energibruken og reduksjon i bruk av fossile fyringsoljer
bygger bl.a. på forventninger om at eksisterende virkemidler fortsetter å virke fremover,
1

Perspektivmeldingen: se definisjon i delkapittel 1.2.

2

at tekniske forbedringer av både nybygg og eksisterende bygg vil gjennomføres, at
energikravene i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven opprettholdes og følges, og at
nybygg ikke vil benytte fossil fyringsolje eller naturgass til oppvarming.
Andelen elektrisitet er i dag ca 80 % for begge byggtyper er og antas å øke svakt. Det
samme gjelder andelen energi fra fjernvarme. Andelen fyringsolje i boliger er i dag
nesten 5 %, og i næringsbygg rundt 12 %, frem mot 2020 forventes denne andelen å avta
svakt til henholdsvis 4 og 9 %.
Den svake veksten i energibruk i bygg og nedgangen i oljeandelen, resulterer i at
forventet klimagassutslipp fra bygg antas å bli redusert fra 1,6 i 2007 til 1,3 millioner
tonn CO2-ekvivalenter pr år i 2020, altså fra ca 3 % til ca 2 % av nasjonale utslipp. Dette
er rundt 1 millioner tonn CO2-ekvivalenter lavere enn Perspektivmeldingens
referansebane i 2020.
Teknologiutvikling
Det foregår en stadig utvikling innen energieffektiv teknologi og forbedring av
bygningskroppen, samt innen oppvarmingsteknologi og –systemer. Dessuten finnes det
en rekke systemer og konsepter for optimal planlegging i byggeprosessen og i driftsfasen.
Utfordringen for byggebransjen er derfor i mindre grad teknisk utstyr, der materialer og
utstyr er tilgjengelig på markedet, men mer i retning av god kommunikasjon mellom
aktørene i prosjekterings- og byggefasen, i tillegg til god oppfølging når byggene tas i
bruk slik at driften tilpasses behovet. Hvis begge disse aspektene ivaretas på en optimal
måte vil man kunne redusere energibruk i bygg betydelig.
Kostnader for konvertering og energieffektivisering
Fremskrivningen anslår at i 2020 slipper boliger ut 0,63 Mt CO2 som følge av bruk av 1,8
TWh fossil energi2. Tilsvarende tall for næringsbygg i 2020 er 0,67 Mt CO2 og 2,6
TWh3. Tiltak for å redusere disse utslippene er gruppert i to hovedgrupper;
energieffektiviseringstiltak og konverteringstiltak der fossilt baserte oppvarmingssystemer
legges om til alternative systemer. Både kostnader og potensial for utslippsreduksjon i
2020 er vurdert for hvert enkelt tiltak. Dette er også beskrevet nærmere i kapittel 7.
Figur 0.1 til Figur 0.4 viser samfunnsøkonomiske kostnader for konverterings- og
energieffektiviseringstiltakene for boliger og næringsbygg, sammen med forventede
reduksjoner i CO2-utslipp og energibruk i målåret 2020. Kostnadene er et forventet snitt,
og er basert på erfaringstall fra ulike tiltaksdatabaser. I realiteten har kostnader et stort
spenn der kostnadsnivået avhenger av geografi, energibesparelse og skala4.
I figurene er forventet kostnadsnivå (i kr/tonn CO2 redusert Figur 0.3 og Figur 0.4 og
kr/kWh energi spart i Figur 0.1 og Figur 0.2) vist ved svarte prikker. Grå vertikale linjer
viser kostnadsintervallet og de brede søylene indikerer hvor mye CO2 eller energi som
kan reduseres i året 2020 dersom man starter å gjennomføre tiltak på bygningsmassen i
2010.

2

0,9 TWh fyringsolje, 0,8 TWh parafin og 0,2 TWh naturgass og LPG.
2,2 TWh fyringsolje og 0,3 TWh naturgass og LPG.
4
Skala menes her størrelse. Mao. at tiltak i små anlegg ofte er dyrere når man regner kr/kWh enn
store anlegg.
3

3

De samfunnsøkonomiske kostnadene er regnet ut ved å summere annuiteten av
investeringskostnaden, årlige driftskostnader og eksterne kostnader, og dividere på
mengden årlig redusert CO2 eller energi som utløses av tiltaket. Se nærmere detaljer i
kapittel 7.
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Kostnadene ved energieffektiviseringstiltakene varierer mye etter byggtype, mellom
eksisterende og nye bygg, og etter rekkefølgen på tiltakene. Siden bare 8 % av dagens
energibruk i boliger og næringsbygg er fossil energi, vil energieffektivisering alene gi
begrensede nasjonale CO2-reduksjoner. Kostnadene er derfor regnet ut per energi spart, i
kr/kWh, i tillegg til kr/tonn CO2 spart.
De fire første energieffektiviseringstiltakene fra venstre i Figur 0.1 og Figur 0.2 er basert
på erfaringstall fra Multiconsult, Oslo kommunes enøkfond, Holte kalkulasjonsnøkkel og
Enova5. Sparepotensialet vist ved de grønne søylene for disse tiltakene representerer en
vurdering av hva man historisk har spart ved gjennomføring av tiltaket i kWh/m2 for hhv
boliger og næringsbygg og hvor mye det er realistisk å kunne spare hvis man

5

Hvert av de fire første hovedenergieffektiviseringstiltakene inneholder vurdering av en rekke
deltiltak. I vurderingene er det blitt identifisert det vanligste og mest realistiske deltiltaket som,
basert på historikk, normalt sett gjennomføres i hhv boliger og næringsbygg. Forventet kostnad
(svart prikk) og sparepotensialet i figuren relaterer seg til dette utvalgte deltiltaket. (se mer i
kapittel 7.3.5).

4

gjennomfører tiltaket på en viss andel av boligmassen6 og av næringsbygg per år fra 2010
til 2020. Av de fire første tiltakene er sparepotensialet størst i boliger for isolering og
tetting, mens energistyring gir størst besparelse i næringsbygg.
Det siste tiltaket, lavenergiløsninger, er basert på forskningsrapporter fra SINTEF
Byggforsk og er et samletiltak av de fire første tiltakene i tillegg til at vinduer skiftes.
Tiltaket representerer i så måte et teoretisk maksimalt sparepotensial.
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Konverteringstiltakene i Figur 0.3 og Figur 0.4 viser ulik lønnsomhet i boliger og
næringsbygg. For boliger er følgende tiltak mest samfunnsøkonomisk gunstig; for
konvertering fra oljefyring er fjernvarme billigste alternativ, konvertering av parafinovn
er luft-luft varmepumpe billigst, og for konvertering fra naturgass er det eneste tiltaket vi
har regnet på konvertering til biogass. I tillegg er det lave samfunnsøkonomiske kostnader
ved konvertering fra oljekjel til elkjel, og til biogasskjel (se nærmere omtale om biogass i
kapittel 7).
I næringsbygg er det flere tiltak som er lønnsomme. Det gjelder konvertering fra olje til
både fjernvarme, elkjel, fliskjel og til biogasskjel. Det vises også lønnsomhet i overgang
fra gasskjel til biogasskjel.
6

Se mer om areal i kapittel 4.3.2 og forutsetninger for energieffektiviseringstiltak i kapittel 7.3.5.
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Forventet kostnad, gitt ved svart prikk, viser at energioppfølging og isolering og tetting,
har lave kostnader eller allerede er samfunnsøkonomisk lønnsomme, gitt forutsatte
energipriser for 2020 (se Kapittel 2.3). Generelt er kostnaden for energieffektivisering i
boliger billigere enn for næringsbygg.

Det er viktig å merke seg at kostnadene for konvertering til biogass og fjernvarme ikke tar
hensyn til infrastruktur og er regnet ut som om infrastruktur allerede foreligger i
tilknytning til bygget. Dette må utredes nærmere.
Det er usikkerhet i kostnadene for både energieffektiviserings- og konverteringstiltakene.
Kostnader og energibesparelser er hentet fra erfaringsdatabaser med informasjon fra
prosjekter der tiltak er gjennomført, og fra aktører i markedet. Det kan være flere grunner
til usikkerhet i tallene. For eksempel kan det være en skjevhet i utvalget ved at de
byggene der tiltak er gjennomført ikke er representative, eller at databasen inneholder for
få erfaringstall for enkelte tiltak. I tillegg har det for noen av konverteringskostnadene
vært vanskelig å finne mer enn én kilde.
Virkemidler som kan utløse tiltakene
Vi har vurdert tre kategorier mulige nye virkemidler som kan bidra til å utløse tiltakene:
(1) regulatoriske, (2) økonomiske virkemidler og virkemidler som påvirker markedet, og
(3) kompetanse og adferdsrelaterte virkemidler, inkludert informasjon. Forslagene til
virkemidler baserer seg på innspill fra ulike miljøer, samt litteraturstudier av hva som
finnes av tilgjengelige virkemidler. (Se mer i Kapittel 8).
Virkemidlene er vurdert ut i fra (se mer i Vedlegg 5):
• Kostnadseffektivitet; om de utløser tiltak som gir utslippsreduksjoner på
billigst mulige måte.
• Styringseffektivitet; om de bidrar til at tiltak utløses slik at utslippsmålet nås
med tilfredsstillende grad av sikkerhet til fastsatt tid.
• Dynamisk effektivitet; om de bidrar til å redusere tiltakskostnadene og/eller
utslippene over tid, for eksempel ved å stimulere til teknologiutvikling.
Eksempel på regulatoriske virkemidler er krav om utfasing av oljefyring eller krav i TEK
om at nybygg skal ha lavenergi- eller passivbyggstandard. Låneordninger for
energieffektivisering og Enovas tilskuddordninger er eksempler på økonomiske
virkemidler. Eksempel på kompetanse og adferdsrelaterte virkemidler er kompetansetiltak
mot bygningssektoren, med blant annet fokus på utdanningssystemet, videreutdanning og
kompetansekrav. Det er viktig å hele tiden vurdere sammensetningen av virkemidler. Alle
de tre gruppene av virkemidler vil ha større effekt dersom de virker sammen og
understøtter hverandre, men på den annen side vil det koste mer.
Innenfor effektiviseringstiltakene er det særlig lavenergiløsnings-tiltaket som peker seg
ut, ut fra et hensyn om å oppnå størst mulige effekter over lang tid. Av regulatoriske
virkemidler for lavenergiløsninger er følgende viktige: innstramming av TEK med krav
om lavenergiløsninger og passivløsninger, oppfølging gjennom energimerking av
bygninger, energikrav ved planlegging, prosjektering og innkjøp i offentlig sektor. De
regulatoriske virkemidlene bør understøttes av økonomiske virkemidler, og
kompetansevirkemidler som for eksempel; avtaler mellom myndigheter og
bransjeaktører, hvite sertifikater, teknikkupphandling7, avhjelping av eie-leie
7

Teknikkupphandling er et svensk begrep og er et virkemiddel for markedsintroduksjon av ny
eller forbedret teknologi. Virkemiddelet går ut på at en stor kjøpergruppe går sammen og stiller
høyere tekniske krav til et produkt enn det som finnes på markedet i dag. Dette gir insitament for
leverandører til å forbedre eller utvikle ny teknologi. Se nærmere beskrivelse i Kapittel 8.5.
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problematikken, låneordninger for energieffektivisering, tredjepartsfinansiering,
passivbygg som forbildebygg og ikke minst tilskuddsordninger gjennom Enova.
Innenfor konverteringstiltakene er det flere virkemidler som kan brukes. Av de
regulatoriske kan en bruke krav om utfasing av fossile energivarer, samt tydelige krav i
TEK til valg av ikke-fossile energibærere. De regulatoriske virkemidlene bør understøttes
av andre virkemidler, som tilskuddsordninger gjennom Enova, økt CO2-avgift på
fyringsoljer og naturgass, samt informasjonstiltak.
Virkemidlene skissert over som har hovedfokus på CO2-reduksjoner, vil virke ulikt inn
på andre politiske målsetninger, og det vil derfor kunne oppstå målkonflikter. Eksempler
på mulige målkonflikter og relasjoner til andre politiske målsetninger er utfasing av fossil
fyring som kan føre til økt bruk av el og mindre fleksibilitet i energisystemet og vedovner
som kan gi økte partikkelutslipp8, med mer.
Analysen av tiltakskostnader viser at en del av tiltakene allerede er samfunnsøkonomisk
lønnsomme. Til tross for dette er det mange av dem som ikke gjennomføres, noe som
indikerer at det eksisterer andre barrierer for gjennomføring av både effektiviserings- og
konverteringstiltak. Noen av de viktigste barrierene for gjennomføring av tiltak innefor
bygningssektoren er mangel på ressurser og kompetanse, teknologiusikkerhet, fokus på
investeringskostnader og ikke driftskostnader, krav om kort inntjeningstid på
investeringer og at tiltak oppfattes som en byrde å gjennomføre.
Konklusjon
Det er mulig å fjerne størstedelen av klimagassutslippene fra bygg innen 2020 ved hjelp
av konverteringstiltak og/eller energieffektiviseringstiltak til en relativt lav kostnad.
Samfunnsøkonomisk kostnad for konverteringstiltakene spenner fra minus 770 kr/tonn til
pluss 3100 kr/tonn, der de fleste har en kostnad på 1000 kr/tonn og lavere.
Kostnadsestimatene forutsetter at distribusjonssystem for energivaren er tilgjengelig for
bygget, dette gjelder spesielt fjernvarme, flis/pellets og biogass. Dette vil ikke alltid være
tilfelle og må vurderes for hvert enkelt bygg. Konklusjonen er imidlertid at det eksisterer
alternative oppvarmingsmuligheter som er fornybare. Hvilken oppvarmingsteknologi som
er mest gunstig for hvert enkelt bygg vil være avhengig av lokale forhold som klima,
tilgjengelige lokale energiressurser, distribusjonssystemer, og byggets egenskaper.
Elektrisitet er i Klimakur definert til ikke å ha utslipp. Energieffektiviseringstiltakene har
derfor svært liten effekt på CO2-utslippene, og er mer interessant i energisammenheng.
Generelt er energieffektiviseringstiltak dyrere i nybygg enn i eksisterende bygg da disse
antas å ha bedre teknisk utforming enn eksisterende bygg og tiltakene vil dermed spare
mindre. Likeledes er kostnadene lavere for næringsbygg enn for boliger ettersom større
anlegg er billigere å konvertere enn mindre anlegg per energienhet. Analysene viser at det
lønner seg å ta i så det monner hvis man først har bestemt seg for å gjøre
energieffektiviseringstiltak i et bygg.
For å oppnå en langsiktig energieffektivisering er det viktig å ta i bruk virkemidler som
gir store og varige reduksjoner som i lavenergiløsningstiltaket. For å få til store effekter
8

Dette kan imidlertid bøtes på ved å installere en partikkelsamler øverst på pipeløp. Kostnaden for
dette er derimot usikker.
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og langvarige løsninger raskt er det nødvendig med regulatoriske innstramminger, støttet
med økonomiske virkemidler og kompetansebygging. Tilsvarende for utfasing av all olje
i boliger og næringsbygg er det nødvendig med regulatoriske grep som gjør at utfasingen
går fortere enn den ville gjort av seg selv. Det raskeste er trolig forbud mot fyring med
fossile brensler, men dette virkemidlet bør også understøttes av økonomiske virkemidler
og kompetansebygging.
Virkemidler for bygg er vidtspennende da byggebransjen er en svært fragmentert bransje.
Ved å kombinere virkemidler på en gunstig måte slik at tiltakene blir utløst innen 2020 vil
det være mulig å redusere størsteparten av klimagassutslippene fra bygg innen 2020.
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1 Innledning
Denne rapporten er en del av Klimakur 2020 som er et prosjekt ledet av SFT med mandat
fra Miljøverndepartementet. NVE har i Klimakur vært ansvarlig for tiltak i
bygningssektoren, samt tilgang og produksjon av fornybar energi. Denne sektorrapporten
omhandler tiltak og virkemidler for å redusere utslipp fra energibruk i boliger og
næringsbygg, der næringsbygg er yrkesbygg eksklusiv industribygg (se også definisjon
av næringsbygg i kapittel 2.2.1.).
I følge klimaforliket på Stortinget januar 2008 skal de norske utslippene av klimagasser
reduseres med 15 til 17 millioner tonn i 2020 i forhold til fremskrevet nivå gitt i
Perspektivmeldingen 2009. Etatsgruppen i Klimakur 2020 skal vurdere virkemidler og
tiltak for å oppfylle dette klimamålet. Utredningen vil danne grunnlag for regjeringens
vurdering av klimapolitikken som skal legges fram for Stortinget i 2010.
Denne rapporten gir en oversikt over tiltak som kan redusere klimagassutslippene fra
bygg i Norge. Vi har estimert både kostnader og potensial. Bygg har en lang levetid og
endringer som gjøres i dag vil ha betydning lang tid fremover. Det er derfor viktig å starte
i dag med å gjøre tiltak da det tar mellom 75 og 130 år å fornye hele massen av
næringsbygg og boliger med de antagelser vi har gjort av nybyggings- og rivningsrater i
denne analysen. Rapporten gir også forslag til virkemidler som kan utløse tiltakene. Her
peker vi på både regulatoriske, økonomiske, informative og markedsmessige virkemidler.

1.1 Rapportens struktur
Innholdet i rapporten er i korthet som følger. Kapittel 4 analyserer fremtidig energibruk i
og CO2 utslipp fra boliger og næringsbygg fram mot 2020. Her sees det også kort på
ulike drivere som kan forklare historisk utvikling frem til nå. I kapittel 5 beskrives
eksisterende virkemidler for bygg i dag, og i kapittel 6 gis det en oversikt over
tilgjengelig teknologi for bygg i dag, samt noe info om tekniske muligheter fremover. I
kapittel 7 er det utredet tiltak for konvertering fra fossil energi og for
energieffektivisering. Tiltakene er kostnadsestimert og vurdert i forhold til
utslippsbesparelser og energibesparelser. Kapittel 8 inneholder beskrivelse og vurdering
av virkemidler som kan utløse tiltakene identifisert i kapittel 7.

1.2 Definisjoner og begreper brukt i rapporten
Bedriftsøkonomiske kostnader: kostnader som aktørene i markedet står overfor. Her skal
alle subsidier, avgifter og skatter inkluderes i kostnadsbildet.
Bruttoareal (BTA), bruksareal (BRA) og oppvarmet areal: Bruttoareal er totalt byggareal
inkludert yttervegger, bruksareal er gulvareal innenfor yttervegg inkludert eksempelvis
kjeller og garasje, mens oppvarmet bruksareal er her et anslag på andel av bruksarealet
som varmes opp. I fremskrivningene vist i kapittel 4 ble andelen oppvarmet areal anslått
til 90 % av bruttoareal for både boliger og næringsbygg, mens Lavenergiutvalget har
anslått oppvarmet areal til 100 % og 85 % av bruksareal for henholdsvis næringsbygg og
boliger. Yrkesbyggundersøkelsen til SSB på sin side viser at oppvarmet areal ligger rundt
90 %.
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Energibehov og energibruk: Energibehov er den energimengden som bygget, ut fra gitte
standarder om bruk, beregningsmessig har behov for. Energibehovet utrykkes som kWh
strøm eller varme som trengs for å dekke behovet til bygget. Energibruk er i denne
rapporten ensbetydende med levert energi. Levert energi er summen av energi, uttrykt per
energivare, levert over bygningens systemgrenser for å dekke bygningens samlede
energibehov inkludert systemtap som ikke gjenvinnes. I denne rapporten har vi estimert
fremtidig bruk på bakgrunn av behovet, der det er tatt hensyn til virkningsgrad for ulike
energibærere og oppvarmingssystem, og antagelser om energimiksen. (Se mer i kapittel
4.3)
Formålsfordeling: prosentvis fordeling av hvor mye et bygg bruker på ulike energiformål.
Typisk er disse formålene belysning, varmtvann, romoppvarming og teknisk utstyr. SSB
har gjennomført formålsfordeling for husholdninger som kan leses her:
http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_hush_elek/index.html.
Lavenergiutvalget: Utvalg nedsatt av Olje- og energidepartementet. Utvalget hadde sitt
virke våren 2009 og vurderte potensial for energieffektivisering og anbefalinger av tiltak
og virkemidler.
Næringsbygg: I Klimakur er næringsbygg definert som alle andre bygg enn boliger,
industribygg og bygg tilknyttet primærnæringer. Med andre ord omfatter næringsbygg
her alt fra helsebygg, kontorbygg og flyplasser til universitet og barnehager.
Passivhus og lavenergihus: se definisjon i kapittel 6.3.1 og 6.3.2.
Perspektivmeldingen 2009: Utgis av Finansdepartementet annet hvert år og beskriver
utviklingen i norsk økonomi, næringsliv og velferdssamfunn fremover. Meldingen
omhandler rammer og utfordringer for en bærekraftig politikk, og valgmuligheter Norge
har i møte med de langsiktige utfordringene knyttet til globale miljøproblemer, en
aldrende befolkning og økt globalisering. Perspektivmeldingen gir også utvikling i norsk
BNP og grunnlaget for referansebanen for fremtidige nasjonale klimagassutslipp.
http://www.regjeringen.no/upload/FIN/perspektiv_2009/perspektivmeldinga.pdf
Referansegruppen: Det har vært nedsatt en referansegruppe i forbindelse med Klimakurs
arbeid innen bygg. Se fullstendig liste over medlemmene i Kapittel 2.
Samfunnsøkonomiske tiltakskostnader: Ved beregning av samfunnsøkonomiske
tiltakskostnader skal alle utgifter som reflekterer en kostnad for samfunnet tas med. Det
betyr at i tillegg til investeringskostnader og driftskostnader skal eksternaliteter
inkluderes. Eksternaliteter kan for eksempel være utslipp av partikler og NOx som
representerer en kostnad for samfunnet ved at befolkningen får helseskader. Motsatt vil
reduserte utslipp representere en samfunnsøkonomisk gevinst. Andre
samfunnsøkonomiske kostnader er kostnader forbundet med endret komfort eller
tidskostnader. Se også nærmere i Klimakurs Hovedrapport Kapittel 6.3.3 Beregning av
kostnadseffektivitet.
Teknisk forskrift (TEK) og underliggende standard (NS3031): Teknisk forskrift til
prosjektering av bygg er hjemlet i Plan- og bygningsloven. Den nyeste forskriften kom i
2007 og energikravene i denne betegnes populært som TEK07. Veilederen til hvordan
man skal regne på kravene i TEK er gitt i ”Veileder til Teknisk forskrift”
http://www.be.no/beweb/regler/veil/tekveil07/TekVeil07-082.pdf.
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Standarden som brukes til å utføre beregningene i energirammekravsmetoden i TEK07,
heter NS 3031:2007 ”Beregning av bygningers energiytelse – metode og data”. Den
samme standarden brukes til å beregne energimerket i energimerkeordningen. NS3031
brukes sammen med NS 3700 ”Kriterier for passivhus og lavenergibygninger” til å
beregne energiytelsen i passivhus og lavenergihus.

11

2 Mål, omfang og forutsetninger
I dette kapitlet presenteres de viktigste forutsetningene for arbeidet med bygg i Klimakur,
samt mål og omfang.

2.1 Formål
Formålet med analysen er å identifisere tiltak og virkemidler som kan redusere
klimagassutslipp fra norsk bygningsmasse. Delmål i arbeidet har vært å
1) anslå potensialer for CO2-reduksjon
2) identifisere konverteringstiltak fra fossil brensel og energieffektiviseringstiltak
3) kostnadsestimere tiltakene
4) identifisere virkemidler som kan utløse tiltakene

2.2 Omfang av analysen
Utslipp forbundet med bygg kan deles inn i fire faser: transport og produksjon av
materialer, oppføring av bygget, drift av bygget og avhending av bygget. Se illustrasjon i
figur under. Dette er også beskrevet i blant annet Byggemiljøs rapporter om klimatiltak
fra 2007.
Transport og
produksjon av
materialer

Oppføring/
byggefase

Driftsfase

Avhending/riving
av bygget

Figur 2.1 Faser i byggets levetid

I Klimakur 2020 ivaretas klimatiltak knyttet til transport og produksjon av
byggematerialer9 i sektoranalysene av henholdsvis transport og industri, og omtales
derfor ikke her. Energibruk og utslipp tilknyttet oppføring av bygg, som utslipp fra
anleggsmaskiner, faller inn under transportsektoren (se Klimakurs Hovedrapport kapittel
10). Det er ikke gjort noe estimat på hvor stor andel av utslippene fra bygg- og
anleggsvirksomhet som er knyttet opp mot boliger og næringsbygg.
Denne rapporten omfatter altså kun driftsfasen for byggene for å unngå dobbelttelling
med andre sektorer. Tiltakene som er vurdert er delt inn i konverteringstiltak og
energieffektiviseringstiltak. Konverteringstiltak er definert som tiltak for å erstatte direkte
fossil oppvarming som olje og naturgass. Energieffektiviseringstiltak reduserer
energibruk generelt i byggene og vil derfor gi redusert forbruk av alle energibærere, ikke
bare fossile.
Bygningsmassen kan deles inn i ulike typer, eksempelvis: boliger, forretningsbygg,
helsebygg, offentlige bygg og industribygg. Enova omtaler alle andre bygg enn boliger
som yrkesbygg. I dette arbeidet er industribygg utelatt av to årsaker. For det første er det
9

Det er usikkerhet knyttet til hvor stor andel av byggematerialene som er importert fra utlandet.
Utslipp forbundet med produksjon av importerte byggematerialer faller ikke inn under norske
Kyoto-mål og vil ikke kunne tilskrives under Klimakurs tiltak. Estimering av utslipp knyttet til
materialer brukt i bygg er derfor ikke inkludert i Sektorrapporten for Bygg i Klimakur 2020
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usikre arealtall for industribygg, og for det andre er det med dagens energistatistikk
vanskelig å skille energibruk til industribygg fra energibruk til industriprosessene. Når vi
i denne rapporten bruker betegnelsen næringsbygg, menes yrkesbygg unntatt
industribygg.
I det følgende sees det på CO2-reduserende tiltak i boliger og næringsbygg, mens tiltak i
industribygg er behandlet i Sektorrapport for industrien. Når det er sagt er det mange av
tiltakene i boliger og næringsbygg som også kan brukes på industribygg.

2.3 Viktige forutsetninger
Klimagassutslipp fra energivarer
Av mandatet til Klimakur følger at det kun skal sees på nasjonale utslipp av klimagasser.
Klimagassutslipp fra bygningssektoren er derfor i dette arbeidet kun knyttet til direkte
bruk av fossile brensel. Utslipp knyttet til elektrisitet og fjernvarmeproduksjon er holdt
utenfor. Jamfør diskusjon i Klimakurs Hovedrapport kapittel 6.3.8 om utslipp knyttet til
elektrisitet, er denne lik null innenfor Norges grenser.
Den sektorvise inndelingen av Klimakur-arbeidet fører videre til at fjernvarme har null
utslipp, og biofyringsolje har null utslipp, og annen bioenergi også har null utslipp når de
brukes i tiltakene selv om det er forbundet utslipp ved transport og produksjon av
energivarene. For å få et fullstendig bilde av klimagassutslipp fra bygg bør slike utslipp
inkluderes, men på grunn av arbeidets omfang er dette ikke gjort her.
Energipriser
Energiprisene for 2020 er basert på el- og oljepris fra Perspektivmeldingen. Dette er
nærmere beskrevet i Vedlegg 1 til Klimakurs hovedrapport. Energiprisene som er
benyttet ved beregning av tiltakskostnadene for bygg er gjengitt kort i denne rapporten i
kapittel 7.1.3.
Kalkulasjonsrente
For å kunne sammenligne og summere nytte- og kostnadsvirkninger som oppstår på ulike
tidspunkt, er det behov for en kalkulasjonsrente. Kalkulasjonsrenten er en realrente og
skal avspeile aktørenes avkastningskrav. Kalkulasjonsrenten for statlige prosjekter bør ta
utgangspunkt i en risikofri kalkulasjonsrente og et risikotillegg. Etter
Finansdepartementets anbefaling skal den risikofrie kalkulasjonsrenten fastsettes som en
langsiktig realrente før skatt på 2 prosent per år. Risikotillegget skal settes etter hvilken
systematisk risiko prosjektet er utsatt for. Samfunnsøkonomisk risiko er avhengig av
tiltakets konjunkturfølsomhet og kostnadsstruktur. Med en høy andel faste kostnader
(kapitalkostnader), blir tiltakets lønnsomhet sterkt avhengig av fremtidige konjunkturer.
For de samfunnsøkonomiske beregningene er det i denne rapporten nyttet en
kalkulasjonsrente på 5 prosent etter retningslinjer fra Klimakur, og for de
bedriftsøkonomiske 7 prosent.
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Vurdering av virkemidler
Klimakurs mandat innebærer å brette ut mulighetsrommet for tiltak og virkemidler og
beskrive konsekvenser ved ulike valg. Vurderingen av virkemidler i denne rapporten er
derfor ingen anbefaling fra Klimakurs side, men snarere en liste over muligheter.

2.3.1 Hvorfor bottom-up-fremskrivning av energibruk og utslipp?
For å finne potensialet for utslippsreduksjoner i 2020 er det nyttig å danne seg et bilde av
hvordan bygningssektoren i Norge utvikler seg fremover. Utslippene fra
bygningssektoren kommer fra bruk av fossile brensler til oppvarming.
Perspektivmeldingens referansebane er basert på en top-down-tilnærming der utslippene
er knyttet til økonomisk aktivitet og i mindre grad til bygningsfysikk. NVE så det som
nyttig å utføre en bottom-up-tilnærming av fremtidig utvikling av bygningsmassen for å
få et bilde av både energibehov, energibruk og utslipp som et supplement. Det er gjort
anslag for hvordan areal, og tilhørende energibehov, energibruk og utslipp utvikler seg
frem mot 2030 i en konservativ referansebane. Hvordan dette er gjort er beskrevet i
Kapittel 4.3.

2.3.2 Tiltakskostnader
Identifikasjon og prioritering av tiltak i bygg ble gjort i samarbeid med Referansegruppen
(se Kapittel 3), og resulterte i en rangering av tiltakene etter effekt og kostnad. For å
avgrense arbeidet ble det kun estimert kostnader for tiltak som hadde høy eller medium
effekt, med lav eller medium kostnad.
Kostnadsanslag for tiltakene, kr/m2 (BRA) og kr/kWh, er utført av Multiconsult og
baserer seg på erfaringstall fra følgende kilder:
1. Enøketaten i Oslo kommune
Tiltakskostnader for 6000 bygg de siste 10 år
2. Erfaringstall fra Multiconsults database
Data stammer fra flere energiledelsesprosjekt og enøkanalyser med reelle
tiltak som har blitt identifisert i eksisterende bygningsmasse samt for nybygg
3. Holte Kalkulasjonsnøkkel 2008
Database over byggekostnader
4. Enova
Beregnet ut i fra støttesatser for tiltakspakke nye bygg og for offentlige bygg
5. Sintef Byggforsk
Rapporter om merkostnader for innføring av strengere TEK og vurdering av
lavenergi og passivhus utover TEK07 (bl.a. SFB 51 A06008 og STF50
A05207)
Kort fortalt har Multiconsult anslått en gjennomsnittlig tiltakskostnad basert på de ulike
kildene, sammenliknet dem og deretter vurdert disse verdiene i forhold til erfaringstall.
Det er antatt at fossil brensel hovedsakelig benyttes i eksisterende bygg, slik at
konverteringstiltakene kun er regnet ut for konvertering av eksisterende anlegg.
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Energieffektiviseringstiltakene er derimot vurdert for nybygg og eksisterende bygg hver
for seg da det er ulike kostnader for tiltak som gjøres i prosjekteringsfasen, versus tiltak
som gjennomføres i etterkant av at et bygg er oppført.
Tiltakenes utslippsreduksjon er beregnet på to måter. For konverteringstiltak antas at all
fossil energi brukt i 2020 erstattes og dermed reduserer utslippene med til sammen
maksimalt 1,3 MtCO2e i 2020. For energieffektiviseringstiltakene er det forutsatt at det er
den nasjonale energimiksen i 2020 som spares med tilhørende utslippsintensitet vist i
kapittel 7.1.4. For å få et nasjonalt potensial for energieffektivisering er den forventede
besparelsen per kvadratmeter aggregert opp for den delen av bygningsmassen10 som det
antas at er mulig tiltaket kan gjennomføres på innen 2020. Dette arealet ble estimert i
fremtidsstudien av bygg i Klimakur, beskrevet i Kapittel 4.3.
Detaljert beskrivelse av tiltakene med energisparepotensial, utslippsreduksjoner og
kostnader er vist i Kapittel 7.

10

Areal som kan påvirkes av energieffektiviseringstiltak i eksisterende og nybygg til og med 2020
er anslått til henholdsvis 131 mill m2 i boliger og 51 mill m2 i næringsbygg. Se mer i kapittel
7.3.5.
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3 Arbeidsmetode og prosess
Arbeidet med Klimakur startet i august 2008 og leverte sin Hovedrapport 17.februar
2010. NVE har vært ansvarlig for arbeidet med tiltak og virkemidler for bygg. Dette
arbeidet har blant annet vært basert på delleveranser fra Xrgia og Multiconsult i tillegg til
interne ressurser i NVE. Underveis i arbeidet ble det også opprettet en referansegruppe
med representanter fra bransje og fagmiljø fra byggenæringen. Gruppen har gitt innspill
på fremtidig utviklingstrekk for byggsektoren, spesielt på energibehov og energibruk, og
vært med på å identifisere tiltak og virkemidler som er beskrevet i denne rapporten.
Referansegruppen til Klimakurs byggstudie har bestått av representanter fra:


SSB: Ann Christin Bøeng og Dag Spilde



NVE: Birger Bergesen



Byggemiljø: Ingunn Marton



Multiconsult AS: Magnus N. Killingland



GK Norge AS: Bjørn S. Johansen



Statsbygg: Zdena Cervenka

Enova ble forespurt om å sitte i gruppa, men har ikke deltatt. Gruppen har hatt fire møter.
Klimakurs sektorarbeid for energibruk i bygg har vært ledet av Karen Byskov Lindberg
og utført i samarbeid med Ingrid H. Magnussen, begge i NVE.
Brita Dagestad fra Statens Bygningstekniske Etat og Eyvind Kvaale fra Husbanken har
også bidratt med innspill og kommentarer til rapporten.
Lavenergiutvalget leverte sin rapport til Olje- og energidepartementet i juni 2009. NVE
har med utgangspunkt i Xrgias arbeid gjort nye fremskrivninger av energibruken i bygg
for å reflektere noen av innsiktene fra Lavenergiutvalget.
Arbeidsprosessen med Klimakurs sektorarbeid for bygg har grovt sett vært følgende:
1. NVE identifiserte viktige parametre for analyse av klimagassutslipp fra
bygningssektoren.
2. Åpent møte med Byggenæringen den 17.november 2008
3. Fremtidsstudie av byggsektoren. Studien innholder fremskrivninger av areal,
energibehov, energibruk og klimagassutslipp basert på arbeid fra Xrgia11 og
Lavenergiutvalget. Referansegruppen ble konferert i studien. Dette ga grunnlaget
for reduksjonspotensialet for tiltakene i bygg i 2020.
4. Identifisering og prioritering av tiltak ble gjort i samarbeid mellom
referansegruppen og NVE. Det ble identifisert tiltak man mente ville ha høy eller
medium effekt, med lave eller medium kostnader.

11

”Klima og energidata, fremtidig utvikling i byggsektoren”, Xrgia 2009. Kan lastes ned fra
www.klimakur.no. Se også referanse i Vedlegg 6.
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5. Fremskaffelse av samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske kostnader for
tiltakene ble utført av Multiconsult12. Kostnadene baserer seg i stor grad på
faktiske erfaringstall for gjennomførte tiltak.
6. Vurdering av virkemidler. Vurderingen er gjort i samarbeid mellom
referansegruppen, Husbanken, Statens bygningstekniske Etat (BE) og NVE.

12

”Notat: Klimakur 2020. Analyse av samfunns- og bedriftsøkonomiske kostnader for tiltak”,
Multiconsult 2009. Se Vedlegg 7.
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4 Energibruk og utslipp fra norsk
bygningsmasse mot 2020
Klimakur skal foreslå hvordan utslippene i 2020 kan reduseres. For å vurdere hvordan de
kan reduseres må vi forstå hva som forårsaker utslippene, og dernest hvilke drivere som
kan forklare fremtidig utvikling. Dette kapitlet beskriver hvordan utslipp fra boliger og
næringsbygg kan utvikle seg fremover.
Først presenteres bakteppet med historiske tall for energibruk og utslipp fra bygg.
Deretter presenteres Perspektivmeldingens fremskrivninger da det er disse utslippene som
danner bakteppet for Klimakur 2020, før vi går løs på selve fremskrivningen.

4.1 Innledning
Energibruk i bygg stod for 23 % av total energibruk, men bare 3 % av nasjonale utslipp i
2007, jamfør figurene i kapittel 2.3.1. Perspektivmeldingas fremskrivning av utslipp fra
bygg er på 2,3 MtCO2e i 2020, og bygg kan derfor bidra med en høvelig del av
utslippsreduksjonsmålet på 12 MtCO2 i Klimakur.

4.1.1 Energibruk i boliger og næringsbygg
I 2007 brukte norsk bygningsmasse (unntatt industribygg) til sammen 74,4 TWh energi.
Dette utgjør 33 % av innenlands sluttbruk av energi, og 23 % av total energibruk13 i
Norge.
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Figur 4.1 Energibruk i husholdninger, unntatt bensin
fra 1990-2007. TWh/år. Kilde: SSBs
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Figur 4.2 Energibruk i tjenesteytende næringer
og bygg- og anleggsvirksomhet, unntatt diesel
og marine gassoljer fra 1990-2007. TWh/år.
Kilde: SSBs Energivarebalanse.

Energibruk i boliger er vist i Figur 4.1 og forbruket her var på 45,0 TWh i 2007.
Energibruk i boliger er anslått til å være energibruk i husholdninger der bensinforbruk til
motorredskap (typisk gressklippere) et trukket fra. Energibruk i boliger har totalt hatt en

13

Total energibruk er her summen av Innenlands sluttbruk (post nr.13 i Energivarebalansen),
Egetforbruk i energisektorene (post nr.9) og Energi brukt som råstoff i industrien (post nr.10).
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vekst på 9 % fra 1990-2007, tilsvarende 0,5 % per år. Figur 4.1 viser imidlertid at det har
vært en utflating i forbruket siden 1996.
Energibruk i næringsbygg er vist i Figur 4.2 og forbruket her var på 29,4 TWh i 2007.
Figuren viser stasjonær energibruk innenfor tjenesteytende næringer14 og i bygg- og
anlegg15 hentet fra energibalansen til Statistisk sentralbyrå. Energibruk i næringsbygg har
totalt hatt en vekst på 23 % fra 1990-2007, tilsvarende 1,2 % per år, men siden 1996 har
veksten vært lavere, i underkant av 0,7 % per år.

4.1.2 Hvor brukes fyringsolje, parafin og gass i Norge i dag?
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Figur 4.3 Geografisk fordeling av forbruk av fossile brensel i husholdninger og næringsbygg i 2006.
Kilde: SSBs Kommunefordelt Energistatistikk.

Figur 4.3 viser geografisk fordeling av forbruk av fossile brensel i Norge fordelt på
husholdninger og næringsbygg. Fordelingen ser ut til å hovedsakelig følge
befolkningsfordelingen der Østlandet er den regionen med høyest oljeforbruk. Vi ser også
at parafin hovedsakelig brukes i boliger og ikke i næringsbygg. Det henger sammen med
at næringsbygg som regel har en kjel med vannbåren varme og ikke enkeltstående ovner
som parafin oftest brukes i. Lett fyringsolje benyttes som regel i kjeler og brukes i både
boliger og næringsbygg. Gass benyttes i større grad i næringsbygg enn i boliger. Figuren
er basert på kommunefordelt energistatistikk16, der inndelingen i 7 regioner følger

14

Tjenesteytende næringer omfatter næringene 45 til 96 etter Standard for næringsgruppering
2007.
15
Bygg og anlegg omfatter næringene 41 til 43 i Standard for næringsgruppering 2007.
16
Totaltallene for kommunefordelt energistatistikk er 250 GWh lavere enn Energivarebalansen.
Dette skyldes statistiske avvik, men fordelingen mellom boliger og næringsbygg er riktig.
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fylkesgrensene til en viss grad17. Det er dette forbruket som gir utslipp fra boliger og
næringsbygg og som Klimakur skal komme med forslag til hvordan kan reduseres.
Forbruk av elektrisitet er også beheftet med utslipp ved at Norge er knyttet til kraftnettet i
våre naboland som har betydelig innslag av fossil kraft i sin el-miks. I Klimakur er
derimot rammene gitt av Kyotomålsetningen som setter landegrensene som grense.
Derfor vil elektrisitet ikke bli tillagt noen klimagassutslipp i Klimakur. Likevel at det er
viktig å se på tiltak som kan redusere forbruk av energi generelt, nemlig
energieffektiviseringstiltak. Disse tiltakene vil redusere forbruk av alle energibærere, og i
stor grad elektsitet.

4.1.3 Areal – store statistiske utfordringer
En viktig driver for energibruk i bygg er oppvarmet areal. En utfordring i dette arbeidet
har vært å etablere arealtall for dagens bygningsmasse da det er store svakheter i historisk
arealstatistikk. Det finnes ingen god historikk for arealutvikling og det er dermed også en
metodisk utfordring å gjøre fremskrivninger. Det betyr at vi har måttet gjøre en del valg.
De viktigste kildene for eksisterende areal i Norge er Prognosesenteret for samlet areal
(se Tabell 4-1)og SSB for nybyggingsstatistikk. Se mer om vurdering av arealtall i
Vedlegg 1.
Vi har valgt areal som den viktigste driveren
fremover for energibruk i norsk bygningsmasse
til tross for svært mangelfull historisk statistikk
for arealer. Svakheten ved denne metoden er at
man i liten grad klarer å fange opp virkningen
av andre parametre som økonomisk vekst,
sysselsatte og befolkningsvekst. I Vedlegg 2
har vi gjort en nærmere vurdering av disse
driverne som viser at korrelasjon til energibruk
i de ulike næringene varierer mye. Styrken
med å bruke areal er at vi har relativt gode tall
fra SSB for dagens spesifikke energibruk,
kWh/m2. Ved å benytte energirammene i
teknisk forskrifter, som er gitt i kWh/m2,
sammen med anslag på totalareal vil vi ved
denne metoden klare å analysere virkningen på
energibruk av å innføre nye tekniske
forskrifter.

Tabell 4-1 Arealtall 2008. Kilde:
Prognosesenteret.
Bruttoareal
mill m2
Bolig, inkl. fritidsbolig
(anslag basert på estimerte
størrelser på ulike
boligtyper)

285,3

Offentlig forv.

8,1

Forsvar

5,9

Helse og sosial

12,2

Kontor og forretning

44,5

Undervisning

11,4

Hotell og Restaurant

4,7

Annet

4,3

Energi, bygg og anlegg

6,4

Industri
SUM areal

26,6
409,4

I tillegg til å etablere nasjonalt totalareal i startåret for eksisterende bygningsmasse er
nybygging, rehabilitering og riving essensielle parametre ved fremskrivning av
bygningsmassens arealer. Her er anslagene også usikre og utfallet er i stor grad basert på
vurderinger i samarbeid med Referansegruppen og Lavenergiutvalget. Følgene kilder er
brukt for nybyggings-, rehabiliterings- og rivningsrater.
17

Norge Syd er hovedsakelig Agder-fylkene samt litt av Rogaland, Norge Sentralt er en blanding
av Telemark, Oppland og Vestfold, Norge Vest er resten av Rogaland, Hordaland og Sogn- og
fjordane, Norge Øst er Hedmark, Oppland, Østfold, Oslo og Akershus, Norge Midt er Møre- og
Romsdal og Trøndelag, Norge Nord er Nordland og Troms, og Norge Finnmark er Finnmark.
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Nybyggingsareal: her finnes det god historisk statistikk fra SSB og
Prognosesenteret på antall boliger og for arealer i næringsbygg. Historisk snitt er
lagt til grunn for fremskrivningene.



Rehabilitering: Det finnes lite statistikk for rehabilitering, og ratene er derfor
basert på skjønn etter diskusjon med SSB, Prognosesenteret og
Lavenergiutvalget.



Rivning/sanering: Det finnes ikke god statistikk på rivning, og ratene er derfor
basert på skjønn ut fra diskusjoner med SSB, Prognosesenteret og
Lavenergiutvalget.

En oppsummering av de ulike arealtallene og ratene valgt i Klimakur er gitt i Tabell 4-2.
Sammenlikning av arealtall som er framkommet i Xrgias analyse 2009,
Lavenergiutvalgets arbeid og Klimakur kan sees i Vedlegg 1.
Tabell 4-2 Arealtall for startår, nybyggingsrate, rehabiliteringsrate og rivningsrate frem mot 2020 for
boliger og næringsbygg. Bruttoareal. Millioner m2.
[Bruttoareal]

Areal 2008
Nybygg per år
Rehabilitering per år
Rivning per år
Netto tilgang
per år

Klimakurs Byggstudie
Boliger og fritidshus
Næringsbygg
(ekskl. industribygg)
(250 bolig + 23 fritid) mill m2
97,5 mill m2
= 273 mill m2
(2,8 bolig + 0,3 fritid)
1,6 mill m2
= 3,1 mill m2
1,5 %
1,5 %
0,6 %
1,2 %
0,48 %

0,37 %

Basert på antagelsene vist i tabellen over blir fremskrevet bruttoareal for boliger og
næringsbygg på henholdsvis 290 og 102 mill m2 i 2020. Dette tilsvarer en netto økning
på ca 0,5 % og 0,4 % per år.

4.1.4 Trender for energibruk i bygg - Indikatorer
Utslippene fra bygg skyldtes bruk av fyringsoljer og naturgass, og Perspektivmeldingen
legger til grunn en økning i bruk av disse energivarene fremover. For å forstå driverne
bak bruk av fyringsolje og naturgass i bygg har Klimakur sett litt nærmere på trender
innen energibruk i bygg generelt.
Utvikling av energibruk i næringsbygg og boliger er en kombinasjon av både økonomiske
parametre som sysselsetting, økonomisk vekst og befolkningsvekst, og tekniske forhold i
byggene, som arealutnyttelse, isolasjonstykkelse, virkningsgrad på teknisk utstyr og antall
elektriske apparater.
Utvalgte indikatorer for boliger og næringsbygg er følgende:
-

18

Næringsbygg: Sysselsatte i tjenesteytende næringer, nybygg18 (areal) for
industribygg og næringsbygg, bruttoprodukt for tjenesteytende næringer, energibruk
i tjenesteytende næringer og befolkningsvekst.

Grunnen til at arealutvikling ikke er tatt med er manglende statistikk jamfør kapittel 2.3.
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-

Boliger: Antall husholdninger, antall personer per husholdning og befolkningsvekst,
samt nybygg (antall) boliger fordelt på enebolig, småhus og leiligheter.

Analyse av historisk utvikling av ovennevnte indikatorer er brukt som bakgrunnsstoff og
kan sees i Vedlegg 2.

4.2 Fremskrivning av energibruk og utslipp i
Perspektivmeldingen
Mandatet til Klimakur bygger på å redusere nasjonale utslipp i 2020 30 prosent der 2/3 av
dette tas hjemme. Fremskrivningen av utslippene er presentert i Perspektivmeldingen fra
2009 som er utgitt av Finansdepartementet. I dette kapitlet beskrives hva som ligger av
utslipp fra bygg i Perspektivmeldingens referansebane.
Klimagassutslipp f ra bygg i 2020 i Perspektivmeldingen
Historisk og fremskrevet utslipp av CO2-ekvivalenter knyttet til drift av boliger og
næringsbygg er vist i figuren under. Dette omfatter utslipp fra stasjonær forbrenning i
bygg- og anleggsvirksomhet, tjenesteytende næringer og i boliger. I 2007 var utslipp fra
stasjonær forbrenning i boliger og næringsbygg på 1,59 Mtonn CO2-ekvivalenter. Dette
utgjør en andel på 3 % av nasjonale utslipp. Historisk utvikling viser at utslippene er
redusert med 0,86 Mtonn CO2-ekvivalenter fra 1990 til 2007. Hovedsakelig skyldes dette
redusert bruk av fyringsolje, fortrinnsvis i husholdningene.
3,0

Mtonn CO2-ekv

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

2010
2020
2030

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

0,0

SUM Historiske utslipp
SUM f remskrivning Perspektivmeldingen
Boliger
Næringsbygg

Figur 4.4 Historisk og fremskrevet klimagassutslipp fra Tjenesteyting og Boliger inkl.
motorredskap. Kilde: SFT/SSBs Utslippsregnskap (historisk) og Perspektivmeldingen 2009
(fremskrivning).19
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I figuren er Næringsbygg summen av ”91043 Tjenesteyting” og ”91042 Bygg og anlegg” i
Utslippsregnskapet. Boliger i figuren reflekterer utslipp fra ”91051 Boliger” i Utslippsregnskapet.
(”91052 Annen forbrenning” i Utslippsregnskapet er ikke tatt med i Boliger da dette er utslipp
forbundet med bilbranner, husbranner og bruk av tobakk og ikke knyttet til energibruk.)
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Perspektivmeldingen har fremskrevet klimagass-utslippene i Norge til 2030.
Fremskrivningen for boliger og næringsbygg indikerer at utslippene vil øke med 0,85
Mtonn CO2 til 2,4 Mtonn i 2030 (se Figur 4.4), altså nesten like mye økning de neste 13
årene som de har blitt redusert de siste 17 årene.
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Energibruk i bygg 2020 i Perspektivmeldingen
Bak utslippsfremskrivningene ligger det antagelse om bruk av fossile brensler. Klimakur
har gjort et anslag på stasjonær energi brukt i 2020 i boliger og næringsbygg avledet fra
Perspektivmeldingen. Energifremskrivningen er vist i Figur 4.5 under. Figuren viser at
total energibruk i husholdninger og næringsbygg forventes å øke med henholdsvis 0,4 og
1,6 prosent årlig mellom 2007 og 2020, tilsvarende samlet vekst for bygg på 12 prosent.

2020

Annen gass og gass
gjort flytende
Naturgass
Ved, treavfall, avlut,
trekull
Kull og koks

Figur 4.5 Historisk og fremskrevet stasjonær energibruk i Husholdninger, Tjenesteytende næringer og
Bygg- og anleggsvirksomhet. (Basert på energitall fra SSBs Utslippsregnskap, SSBs
Energivarebalanse, Klima- og forurensningsdirektoratet og Finansdepartementet).

4.3 Fremskrivning av energibruk og utslipp i
Klimakur
Klimakurs utslippsfremskrivninger i boliger og næringsbygg er basert på en bottom-uptilnærming. I dette kapitlet presenteres resultatene av fremskrivningen først, mens
beskrivelse av metode og forutsetninger er beskrevet i de påfølgende kapitlene. Sentrale
forutsetninger er også gitt i Kapittel 4.1.

4.3.1 Sammendrag
Klimagassutslipp fra bygg mot 2020
Fremskrivningene i Klimakur viser at utslippene fra bygg frem mot 2030 vil gå ned 0,53
millioner tonn (Mt) CO2 som følge av fortsatt utfasing av oljefyr20 (se Figur 4.6). Dette
20

I Klimaforliket ble det foreslått å fase ut gamle oljekjeler i eksisterende bygg. Dette er videreført
i nytt lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet fremlagt 17.07.2009 med høringsfrist
15.10.2009 der det er forslag om forbud mot installering av oljekjel.
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både som følge av historisk nedgang, i tillegg antagelse om at det ikke installeres
oljekjeler i nye bygg. Økt bruk av fjernvarme21, varmepumper og bioenergi i tillegg til
bedre teknisk standard på nybygg og rehabiliterte bygg bidrar til utslippsreduksjoner fra
selve bygningene.
Det betyr at klimagassutslippene i 2020 fra næringsbygg og boliger er rundt 1 Mt CO2
lavere i Klimakurs fremskrivning sammenliknet med Perspektivmeldingen. Dette er antatt
vil skje uten ytterligere bruk av offentlige midler.

Mtonn CO2-ekv.
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Figur 4.6 Fremskrevet klimagassutslipp fra stasjonær forbrenning i næringsbygg og boliger i Klimakur.

Energibruk i bygg mot 2020
Stasjonær energibruk i næringsbygg øker i følge Klimakurs byggstudie fra 29,4 TWh i
2007 til 30,2 TWh i 2020, tilsvarende en årlig vekstrate på 0,2 prosent. Andelen
elektrisitet øker svakt frem mot 2020. Derimot er fyringsoljen sin andel redusert fra 10 %
i 2007 til 7 % i 2020, samtidig som fjernvarme øker fra å dekke 7 % til 8 % av total
energibruk. Varmepumpenes bidrag til romoppvarming reduseres fra 10 % til 8 %. Dette
skyldes at energibehovet til romoppvarming i nye næringsbygg reduseres fremover som
følge av nye tekniske forskrifter (TEK07) slik at selv om antall varmepumper er konstant
eller økende, så vil bidraget deres likevel reduseres som følge av at oppvarmingsbehovet
reduseres.
Til sammenlikning var historisk vekst i energibruk i næringsbygg fra 1996 til 2007 på 0,7
% per år, noe som ligger høyere enn Klimakurs fremskrivninger.

21

Fjernvarme kan dog ikke garantere for at utslippene vil minke ettersom energimiksen til
fjernvarmeproduksjonen består av en andel fossil energi.
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Figur 4.7 Historisk og fremskrevet energibruk i næringsbygg i Klimakur. TWh/år.

Stasjonær energibruk i boliger øker fra 45,0 TWh i 2007 til 45,6 TWh i 2020, tilsvarende
en årlig vekstrate på 0,1 prosent. Andelen elektrisitet øker fra 79 % til 80 %, mens bruk
av fyringsoljer reduseres fra 4,4 % til 3,7 % og fjernvarme øker fra 1,3 % i 2007 til 2,0 %
i 2020. Varmepumpenes bidrag øker også fra å dekke 8,2 % til 9,4 % av total energibruk,
mens andelen bioenergi går ned fra 15 til 14 %.
Sammenliknet med historisk vekst fra 1995 og 1996 til 2007 som var på henholdsvis 0,1
og -0,3 prosent per år, er den fremtidige veksten i total energibruk for boliger på 0,1
prosent per innenfor den historiske rammen.
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Figur 4.8 Historisk og fremskrevet energibruk i boliger i Klimakur. TWh/år.

4.3.2 Metodikk, antagelser og forutsetninger
Fremskrivning i Klimakurs byggstudie er gjort ved en bottom-up analyse av norsk
bygningsmasse for boliger og næringsbygg. Metoden er basert på antagelse om fremtidig
utvikling av oppvarmet bygningsareal, tilknyttet spesifikt energibehov for ulike
bygningstyper og TEK. Sammen med antagelse om sammensetning av ulike
oppvarmingsteknologier ble fremtidig energibruk og tilhørende utslipp estimert.
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Figur 4.9 Fremskrevet bruksareal for boliger inkludert
fritidsbygg. Mill m2/år. Kilde: Prognosesenteret,
Lavenergiutvalget, NVE

Figur 4.10 Fremskrevet bruksareal for næringsbygg.
Mill m2/år. Kilde: Prognosesenteret,
Lavenergiutvalget, NVE

Basert på forutsetninger vist i Kapittel 2.2.2 er utgangspunktet for dagens bygningsmasse:
boliger 273 mill m2 bruksareal (inkludert fritidsbygg) og 98 mill m2 bruksareal for
næringsbygg. Basert på nybyggingsvolum, rehabiliteringsrate og rivningsrate slik
beskrevet i Tabell 4-2 er fremskrevet bruksareal 290 mill m2 for boliger og 102 mill m2
for næringsbygg i 2020, tilsvarende en økning på henholdsvis 11 % og 9 % totalt, eller
netto tilgangsrate på 0,5 og 0,4 prosent per år. Fordeling på rehabilitert og nybyggsareal
er vist i Figur 4.9 og Figur 4.10, der andelen nybygg og rehabilitert areal i 2020 er på
henholdsvis 13 og 17 prosent for boliger, og 19 og 18 prosent for næringsbygg.
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Historisk utvikling av totalareal finnes ikke for norsk bygningsmasse, og det er heller
ikke enighet i bransjen eller hos SSB om nivå på dagens bygningsareal. Vi har likevel
valgt å bruke areal som underliggende driver for energibruk da dette sammen med teknisk
forskrift (gitt i kWh/m2) muliggjør fremskrevet formålsfordeling, som sammen med valg
av oppvarmingsløsninger gir fremskrevet energibruk. I tillegg finner man ofte
tiltakskostnader i kr/m2 og ved å velge areal som underliggende driver har det vært lettere
å estimere potensial tilknyttet tiltakene som vi har analysert.

Spesifikt energibehov, kWh/m2
Ved å benytte
Tabell 4-3 Energibehov for boliger og næringsbygg benyttet i analysen
basert på vurdering av energirammer i tekniske forskrifter (TEK). kWh/m2
oppvarmet areal
per år. Kilde: Xrgia, 2009
sammen med en
kWh/år
Nye bygg
Rehabiliterte
Eksisterende
vurdering av
bygg
bygg
energirammer fra
Bolig NærBolig NærBolig NærTeknisk Forskrift er
ing
ing
ing
det estimert et
Belysning
17
46
17
45
17
38
teoretisk
Kjølebatterier
0
37
0
25
0
15
energibehov i
Oppvarming
6
32
5
23
4
16
ventilasjonsluft
boliger og
Romkjøling
0
0
0
0
0
0
næringsbygg.
Romoppvarming
47
46
73
120
76
158
Nybygd areal er
Teknisk utstyr
23
16
22
14
19
9
antatt vil bruke
Vannoppvarming
30
14
30
13
30
11
energi som TEK07
Vifter og pumper
8
38
8
37
8
31
fra og med 2011,
SUM
131
229
155
277
154
278
mens rehabilitert
areal bruker noe mer og eksisterende bygg er antatt vil bruke energi som TEK97.
Energirammene lagt til grunn er utarbeidet av Xrgia11.

TWh/år

Referansegruppen pekte på at faktisk energibruk ofte er høyere enn beregnete
energirammer og det ble konkludert med at det var fornuftig å legge til følgende ved
fremskrivning av energibehov for å kompensere for dette:


10 % mer energibehov enn beregnet for nybygg og rehabilitering som følge av
kompetanseavvik ved utføring
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Figur 4.11 Fremskrevet energibehov.

Videre er det lagt til en adferdskomponent for eksisterende bygg. Dette er et residual som
er avstemt mot faktisk energibruk fra statistikken. Residualet er knyttet til eksisterende
bygg og er avskrevet fremover i takt med at disse rives eller rehabiliteres. Når tilleggene
legges til TEKs energirammer blir totalt energibehov i 2020 på 74 TWh. Dette er vist i
Figur 4.11.
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Fremtidige oppvarmingsløsninger
For å komme fra energibehov til energibruk er det gjort en antagelse av
oppvarmingsløsninger for boliger og næringsbygg. Fordelingen for eksisterende bygg er
kalibrert mot faktisk bruk av ulike energibærere for startåret 2008, mens fordelingen for
nybygg og rehabilitert areal er vurdert sammen med Referansegruppen basert på hva som
investeres i nybygg og rehabilitert areal i dag. Virkningsgraden for de ulike
oppvarmingsteknologiene er basert på systemvirkningsgrad gitt i NS3031.
Tabell 4-4 Fordeling av teknologier for oppvarming av boliger og næringsbygg med tilhørende
virkningsgrader.
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Fremskrevet energibruk og utslipp av klimagasser, NOx og partikler
Energibehov sammen med valg av oppvarmingsløsning gir fremskrevet totalt energibruk
fordelt på energibærere, vist i Figur 4.7 og Figur 4.8. Her øker forbruk av elektrisitet, ved
og fjernvarme mens fyringsoljer reduseres med nesten 0,9 TWh i 2020. Totalt energibruk
øker fra 74 TWh i 2008 til 76 TWh i 2020, fordelt på 30,2 TWh i næringsbygg og 45,6
TWh i boliger. Forbruk av elektrisitet øker med 0,3 og 0,2 prosent per år i henholdsvis
næringsbygg og boliger og er i 2020 på henholdsvis 25 TWh og 36 TWh. Dette er en
økning på til sammen 1,6 TWh fra 2008.
Ved å legge på utslippsfaktorene vist i tabellen under får vi utslipp fra bygningsmassen
som vist innledningsvis i Figur 4.6. Her går utslipp av klimagasser ned som følge av
lavere forbruk av fossile brensler. Fremover er utslippsintensiteten for partikler, PM10,
for vedovner i husholdninger redusert i samråd med SFT med 66 % i 2020 som følge av
utskiftning av gamle til nye rentbrennende ovner. Utslippsfaktorene er hentet fra SSBrapport ”The Norwegian Emission Inventory 2008” (Aasestad, 2008)22.
Klimagassutslippene fra bygg kommer i form av både CO2, metan og lystgass. Fordi ved
brukt i vedovn slipper ut metan vil denne ha en utslippskomponent av CO2-ekvivalenter.
Gass og fyringsolje i tabellen fremkommer ved å ta fordelingen av ulike fyringsoljer og
22

http://www.ssb.no/emner/01/04/10/rapp_emissions/rapp_200848_en/index.html .
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gass (LPG, NG og deponigass) brukt i 2007 og lage et representativt utslipp fra
fyringsolje og gass benyttet i henholdsvis boliger og næringsbygg. Utslippsfaktorene er
holdt konstant fra 2008 til 2020 bortsett fra utslipp av PM10 fra vedovn i boliger som er
redusert til 1,84 g/kWh energi tilført i 2020.
Tabell 4-5 Utslippsfaktorer for energibærere benyttet i boliger og næringsbygg. Kilde: Aasestad, 2008.
BOLIGER
Kull:
CO2-

kg / kWh

ekv.

tilført energi
g / kWh

NOx

tilført energi
g / kWh
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Figur 4.12 Fremskrivning av NOx-utslipp fra
boliger og næringsbygg. Tonn NOx/år.
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NOx-utslippene følger utfasingen av olje i boliger og næringsbygg, mens
partikkelutslippene domineres av vedbruk i husholdningene.
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Figur 4.13 Fremskrivning av partikkelutslipp fra
boliger og næringsbygg. Tonn NOx/år.

4.3.3 Sensitivitetsanalyser
Fremskrivningene av energibruk er avhengig av en rekke antagelser om fremtidig
utvikling i byggsektoren. Fremtiden er usikker og dermed er utfallsrommet for en slik
fremskrivning ofte mer interessant enn selve basisfremskrivningen. Det er derfor gjort
fire sensitivitetsanalyser der sentrale parametre er endret.
Følgende scenarier er analysert:
23

I gruppen av næringsbygg er det også inkludert lokaler som behandler våtorganisk avfall. Disse
lokalene benytter biogass til oppvarming som ikke har utslipp av CO2. Derfor er utslipp av
klimagass fra gass brukt i næringsbygg noe lavere enn for gass brukt i boliger.
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1. Halvert rivningsrate
2. Tredobbel rehabiliteringsrate
3. Alle nye bygg bygges som passivhus fra og med 2015
4. Alle nye bygg og rehabiliterte bygg får passivhusstandard fra og med 2015

TWh/år

Resultatene av sensitivitetsanalysene vises i Figur 4.14 og er nærmere diskutert under.
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Figur 4.14 Resultat av sensitivitetsanalyser i 2020 og 2030 for energibruk i Boliger og Næringsbygg.
TWh/år.

Lavere rivnings-/saneringsrate for boliger og næringsbygg
Det er knyttet stor usikkerhet til rivningsraten. Vi ser derfor på hvilke utslag det gir om
denne er lavere enn vi har antatt. Hvis vi halverer rivningsraten til boliger og
næringsbygg slik at den blir henholdsvis 0,3 og 0,6 prosent per år får vi følgende resultat.
Total energibruk i 2020 er i basisfremsskrivningen på 79 TWh, herav elektrisitet på 61
TWh. Ved halvert rivningsrate øker totalt energibruk i 2020 med litt over 4 %, tilsvarende
3,2 TWh, og i 2030 med nesten 8 %, tilsvarende 5,8 TWh. Dette viser at rivningsraten er
en viktig faktor for fremskrivningene.
Økt rehabiliteringsrate
Mange mener at løsningen er økt rehabiliteringstakt av bygningsmassen. Hvis vi tredobler
rehabliteringstakten for boliger og næringsbygg til 4,5 % per år, det vil si at 4,5 mill m2
næringsareal og 13 mill m2 boligareal rehabiliteres hvert år.
Tredobbel rehabiliteringsrate gir en besparelse i 2020 på 0,8 TWh og i 2030 på 1,2 TWh.
Forklaringen til at besparelsen ikke er høyere ligger i antagelsen om at energirammene for
rehabilitert areal i fremskrivningene for næringsbygg (se Tabell 4-3) har noenlunde
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samme nivå for totalt energibruk som eksisterende bygg, selv om fordelingen av
energibehovet endres til høyere energibehov til teknisk utstyr og mindre til oppvarming.
Skjerpede tekniske forskrifter for nybygg og rehabiliterte bygg.
I denne scenariet innføres det passivhusstandard for nye bygg fra og med 2015.
Passivhusstandard for boliger og næringsbygg er basert på utregninger av SINTEF
Byggforsk vist i Tabell 6-1 og Tabell 6-2 i Kapittel 6.31 og 6.3.2.
Hvis alle nye boliger og næringsbygg fra og med 2015 blir bygget med
passivhusstandard, vil man i 2020 spare 4,3 TWh, og 7,8 TWh i 2030, sammenliknet med
basisfremskrivningen. Det er hovedsakelig el, fjernvarme og bioenergi som reduseres.
Dersom man i tillegg forutsetter at alle rehabiliterte bygg skal ha passivstandard viser
resultatene at man vil kunne oppnå en besparelse på 10 TWh i 2020, og 19 TWh i 2030.
Her er besparelsen av elektrisitet i 2020 og 2030 på henholdsvis 8 og 15 TWh.

4.4 Analyse av resultatene
Energibruken i næringsbygg var i 2007 på 29,4 TWh. Klimakurs fremskrivning viser at
energibruken i næringsbygg kan øke til 30,2 TWh i 2020, en gjennomsnittlig årlig vekst
på 0,2 % per år med de forutsetninger som er vist i kapittel 4.3. Mens
elektrisitetsforbruket øker fra 23,8 TWh til 24,6 TWh, tilsvarende 0,3 % per år. Til
sammenlikning var historisk vekst fra 1996 på 0,7 % per år fram til 2007. Her økte
elektrisitet også 0,7 % per år. Hvis man kun ser på elektrisitetsforbruk til elektriske
apparater og belysning i næringsbygg, altså el-spesifikt forbruk, ventes dette å øke sitt
forbruk med 1,7 % per år i fremskrivningene som følge av økt antall apparater. Så selv
om elektrisitetsforbruket totalt har en moderat vekst, skyldes dette en forventning om at
elektrisitet brukt til apparater øker samtidig som elektrisitet til oppvarming reduseres.
Den relativt beskjedne veksten i total energibruk i næringsbygg skyldes to forhold i
antagelsene bak analysen. For det første er det antatt at ny teknisk forskrift (TEK07) får
virke fullt ut på nybygg og rehabiliterte bygg fra og med 2011, og for det andre er det
antatt at nybygg og rehabiliterte bygg installerer mer effektive oppvarmingsutstyr. Bygg
oppført i henhold til TEK07 har lavere oppvarmingsbehov og høyere elspesifikt behov
per m2, i tillegg til at eksisterende bygningsmasse med høyt oppvarmingsbehov blir revet.
Sammen gjør dette at totalt energibruk kun øker med til sammen 3 % for næringsbygg
frem mot 2020, til tross for at det er lagt inn en økning i bruksareal på 9 % i samme
periode. Se nærmere beskrivelse i metodikken i Kapittel 4.3.2.
Referansebanen for energibruk i boliger viser at total energibruk øker fra 45 TWh i 2007
til underkant av 46 TWh i 2020, tilsvarende 0,1 % per år. Til sammenlikning var historisk
vekst for energibruk i boliger fra 1990, 1995, 1996 og til 2007 på hhv. 0,5 %, 0,1 % og 0,3 % per år. Når man ser på vekstrater for boliger er det altså svært sensitivt hvilket
startår man bruker, slik at fremskrivningen på 0,1 % per år trolig ikke avviker mye fra
historisk utvikling. Den svake veksten skyldes de samme to forholdene som nevnt for
næringsbygg; nemlig TEK07, eksisterende virkemidler for energieffektivisering av bygg,
og mer effektive oppvarmingsløsninger. Elektrisitetsforbruket i boliger viser seg å øke fra
35,4 TWh i 2007 til 36,5 TWh i 2020, eller 0,2 % per år, mens elektrisitetsforbruket til
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elektriske apparater og belysning (såkalt el-spesifikt forbruk) ventes å øke med 0,6 % per
år som følge av økt antall apparater. Så fremt nye tekniske forskrifter innføres
tilfredsstillende forventes bare 1 % økning i energibruk i boliger til tross for 11 % økning
i areal frem mot 2020.
I boliger forventes nye TEK07 å redusere energibehov til romoppvarming med 38 % i
forhold til TEK97, mens for næringsbygg er reduksjonen på 71 %. Dermed er reduksjon
av energibruk til oppvarming i næringsbygg relativt sett større enn i boliger med
innføring av nye TEK07. På den annen side forventes el-spesifikt forbruk til tekniske
apparater og belysning i næringsbygg å øke, slik at samlet energibehov for næringsbygg
kun reduseres med 18 % med nye TEK07.
Hovedfunnene er at nye TEK07 vil føre til redusert oppvarmingsbehov og økt elspesifikt
behov. Fordi energibruk til oppvarming har stått for rundt 60 % av norske husholdningers
energibruk, vil redusert oppvarmingsbehov gjennom nye TEK slå kraftig ut. Samtidig er
det antatt at bygg som saneres eller rives vil være bygg som er bygd etter gammel TEK
og dermed forventes det at total bygningsmasse i 2020 vil være mer energieffektiv
sammenliknet med bygningsmassen i 2008.
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5 Eksisterende tiltak og
virkemidler
5.1 Dagens energivirkemidler og forholdet til CO2
De siste 20 år har det eksistert statlige virkemidler for å påvirke produksjon og bruk av
energi til stasjonære formål i ønsket retning. Virkemidlene har særlig omfattet
energieffektivisering og energiomlegging i retning av økt innslag av vannbåren varme. I
det videre kaller vi disse energivirkemidler.
Det har vært en gradvis endring fra hovedvekt på informasjon om enøk og
energieffektivisering for å øke befolkningens handlingskompetanse innen energi, til mer
direkte tilskudd til ulike energieffektiviseringstiltak for å redusere forbruket mer enn om
markedet ble overlatt til seg selv. Etter hvert har det også blitt etablert tilskudd for å
fremme vannbåren varme, samt innført konkrete mål i kWh for redusert energibruk og for
økt produksjon av fornybar varme basert på fornybar energi.
Begrunnelsen for virkemidlene har variert noe over tid, men miljøvirkninger har vært
viktig. Omleggingen fra el til vannbåren varme har delvis vært motivert ut fra at det ville
øke kraftforsyningssikkerheten. Det har også vært nærliggende å anta at både spart energi
og mer vannbåren varme ville ha mindre lokale miljøvirkninger enn tilsvarende økt
kraftproduksjon. Da det etter hvert ble aktuelt med norske gasskraftverk og import av
kraft for å sikre kraftforsyningen, ble også reduksjon av CO2-utslipp trukket inn som en
del av begrunnelsen.
Virkemidlene var imidlertid ikke primært begrunnet ut fra antatte CO2-virkninger, og
CO2-reduksjoner har aldri vært en indikator for måloppfylling. Konsekvenser for norske
utslippsmål har heller ikke vært vurdert eksplisitt knyttet til energivirkemidlene. Ikke alle
energivirkemidler kan sees på direkte som klimavirkemidler, da noen av disse er uten
klimavirkninger, mens andre – som erstatning av oljebasert oppvarming med varme fra
fornybare energikilder– har positive utslippsvirkninger.
Virkemidlene for energieffektivisering og energiomlegging er imidlertid nyttig som
bakgrunn for å vurdere framtidig energiforbruk og energimiks i bygninger. Dette vil igjen
gi grunnlag for å vurdere sannsynlige utslipp i 2020 og hva som kan gjøres om en ønsker
mer direkte virkemidler for å utfase gjenværende CO2 fra bygningsmassen.

5.2 Eksisterende tiltak og virkemidler – inkludert i
Perspektivmeldingens referansebane
Tabell 5-1 gir en oversikt over de viktigste virkemidlene som er vedtatt, implementert og
påviker energibruk per i dag. Vi antar at disse er inkludert i Perspektivmeldingens
referansebane. Noen av virkemidlene i tabellen under er nye og kan tenkes å få en større
effekt etter hvert som de blir mer kjente, strammes mer til eller får større utbredelse. Mer
utfyllende beskrivelse av disse virkemidlene finnes i Vedlegg 4. For beskrivelse av

33

internasjonale virkemidler se Klimakurs hovedrapport, kapittel 5, samt Klimakurs
delrapport ”Internasjonale rammebetingelser for norsk klimapolitikk”24.
For beskrivelse av mulige nye virkemidler henvises det til kapittel 8, hvor det gjøres en
utdyping av de virkemidler som antas relevante.
Tabell 5-1 Eksisterende tiltak og virkemidler – inkludert i Perspektivmeldingens referansebane

Tiltak og virkemiddel - eksisterende
TEK 97
Energimerking av hvitevarer (husholdninger)
Energy Star
El-avgiften
Redusert El-avgift
Påslag på nettariffen
Forskrift om energiutredninger
Faktura fra nettselskap
CO2 avgift på mineralolje
Unntak fra påslag på nettariff
Effektiv oljefyring (EO)
Lokale programmer for utfasing av oljefyr
Lokale enøk-fond
Lokale energisentre
Grønne boliglån for energieffektive boliger og rehabiliteringstiltak (Husbanken)
Lavenergiprogrammet
Byggemiljø
Grønn byggallianse
NAL/Ecobox
RENERGI
Programmer med kontraktsfestede energiresultater (Enova)
Programmer som ikke gir kontraktsfestede energiresultater (Enova)
Tiltakspakken 2009 (Enova)
Informasjonsprogrammer (Enova ++)

Se for øvrig Lavenergiutvalgets vurdering25 av Enovas virkemidler.

24
25

TA-2574 2009
http://www.regjeringen.no/upload/OED/Rapporter/OED_Energieffektivisering_Lavopp.pdf
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5.3 Planlagte virkemidler og tiltak – ikke inkludert i
Perspektivmeldingens referansebane
Tabell 5-2 under viser planlagte virkemidler, som er vedtatt og på trappene, men som
ikke er i gang per 2009. Vi antar derfor at de ikke er hensyntatt i Perspektivmeldingens
referansebane, men det er grunn til å anta at de vil få en påvirkning på energibruken
fremover. Se nærmere beskrivelse av eksisterende og vedtatte virkemidler i Vedlegg 4.
Tabell 5-2 Vedtatte virkemidler, men som ikke har full virkning ennå.

Virkemidler - vedtatte
Ny energilov
AMS – Avanserte måle- og styringssystem
Energimerking av bygninger (husholdninger + tjenesteytende sektor)
TEK 07 innfases
Revisjon av TEK07 (TEK10)
Avskrivingssatser tekniske anlegg
Standard for passivhus og lavenergihus.
Ecodesign- direktivet
Forbud mot oljefyring
Offentlige anskaffelser
Fornybardirektivet
Energitjenestedirektivet
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6 Teknologistatus
I dette kapitlet beskrives teknologi som kan bidra til konvertering fra fossilt brensel og
teknologier som bidrar til energieffektivisering. De refererte teknologiene er beskrevet i
tidligere rapporter og utredninger26, og representerer i seg selv ikke noe nytt, utfordringen er å omsette kunnskapen i praksis. Dette kapitlet omhandler i større grad
planleggingsprosessen og de helhetlige løsningene, enn beskrivelse av enkeltteknologier
som er beskrevet overfladisk og er i hovedsak beregnet på ikke-teknologer.
Kapitlet er delt inn i følgende teknologiområder;
1. Metoder og konsepter
2. Prosjekteringsverktøy
3. Bygningskroppen
4. Varme- og kjølefordelingssystemer, distribusjonssystemer
5. Oppvarmingsteknologi
6. Teknisk utstyr i bygningskroppen

Den teknologiske utviklingen bidrar til en
kontinuerlig energieffektivisering på de fleste
områder. Elektriske apparater og motorer er
noen eksempler der den teknologiske
utviklingen har vært stor. Likeledes er
utviklingen av bedre bygningsmaterialer med
på å øke mulighetene betydelig for mer
energieffektive bygg.

NOK

Tilskudd

Volum

Den teknologiske utviklingen bidrar til at
potensialet for energieffektivisering hele tiden
er dynamisk. Hva som i dag er mulig å oppnå i
Figur 6.1 Kostnad vs salgsvolum
besparelser gjennom energieffektivisering,
kan om noen år vise seg å være helt annerledes på grunn av introduksjon av ny teknologi,
men også på grunn av faktisk gjennomførte tiltak. Figur 6.1 viser hvordan et virkemiddel,
for eksempel tilskudd, kan bidra til at en teknologi kan introduseres raskere i markedet og
dermed raskere oppnå et større salgsvolum.

26

Et utvalg rapporter og prosjekter:
”Energieffektive løsninger i småhus”, Byggforsk.
”Faktor 4 boliger”, Sintef.
”Oppvarmingssystemer for lavenergiboliger”, Sintef Byggforsk.
”Kriterier for passivhus- og lavenergibygg – Yrkesbygg”, SINTEF Byggforsk.
”Smarte energieffektive bygninger”, NTNU, Statsbygg, Husbanken.
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6.1 Metoder og konsepter
Enkeltteknologier hver for seg har en effekt, men satt sammen i system kan de gi
synergieffekter som bidrar til vesentlig lavere energibruk enn hvis tiltakene kun hadde
fungert hver for seg. Et eksempel er hvordan bedre isolasjonsegenskaper, såkalt U-verdi,
for vinduer eliminerer kaldras, og samtidig reduserer oppvarmingsbehovet. Å benytte
godt isolerte vinduer vil bidra til å forenkle varmesystemet internt i bygget som er
billigere både i installasjon og drift. Det er derfor viktig å se helhetlig på energibruken.
Det finnes en del metoder og modeller som kan brukes i planleggingen av bygninger og i
byggeprosessen for å ivareta helhetstankegangen. Vi beskriver noen av metodene her.

6.1.1 Trias Energetica
”Trias Energetica” er en metode som er ofte referert til. Den beskriver elementer som bør
prioriteres for å få ned energibruken.
1. Første steg er å få ned
byggets energibruk ved å
minske behovet for energi
ved hjelp av: energieffektiv
bygningsform, sørge for
2. energioptimal fasade layout
og plassering, god termisk
isolasjon, tetthet og
varmegjenvinning
3. Det andre steget innebærer å
bruke teknologier som
benytter lokal fornybar
energi, slik som termisk
varme, solenergi (både
solfangere og PV),
varmepumper, biomasse,
energi basert på avfall (fjernvarme) og vind.

Figur 6.2 Trias Energetica

4. Hvis det fremdeles er behov for ekstern energi: bruk fossile tilgjengelige
energibærere på en mest mulig bærekraftig og effektiv måte.

6.1.2 Integrert Energidesign (IED)
Bygg- og anleggsnæringen (BA næringen) har mange fagområder, og alle har sin
terminologi, teknologi, uttrykksmåte og informasjonsstruktur, slik at det innenfor samme
fagområde lett forekommer kommunikasjonsbrist og tap av prosjektinformasjon. Dårlig
kommunikasjon og oppsplitting av prosesser fører til økte byggekostnader.
Integrated Energy Design (IED) er en metodikk som skal bidra til bedre kommunikasjon
mellom fagområdene for å oppnå gode funksjonelle bygg med lavt energikonsum og godt
innemiljø. Enkelt beskrevet er Integrert Energi Design (IED) en metode som krever
tilnærming til byggeprosessen helt fra begynnelsen av prosjektet, fra konsept- og
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designfasen. Metoden krever gode generelle kunnskaper om energi og god
kommunikasjon i prosjektteamet, den involverer bruk av moderne simuleringsteknikker
der det er mulig, og fører til en høy grad av integrasjon mellom fagdisipliner og synergi
mellom systemer.
Ethvert byggeprosjekt har en unik designprosess. Det er likevel mulig å identifisere 9
trinn på administrativt nivå for en
suksessrik gjennomføring med hensyn
til energidesign, og 6 iterative tema på
det tekniske plan som skal lede til bedre
bygninger. En oversikt over disse
trinnene finnes i europeiske veiledere27
som er gitt ut av EU programmet
INTEND Integrated Energy Design.
I integrert energi design (IED) settes
det krav til kommunikasjon mellom
byggherre, arkitekter og entreprenører
slik at de sammen som et team blir
enige om program og mål for
prosjektet. Dette er illustrert i figuren
under, som viser trinnene i en
tradisjonell designprosess vs IED
prosess.

Figur 6.3 Tradisjonell prosess (til venstre) vs IED prosess (til høyre). Kilde: www.intendesign.com

I følge EU programmet INTEND har bygg som er planlagt med integrert energi design
(IED) 5 % høyere investeringskostnader, men 40 - 50 % lavere energibruk enn
konvensjonelle bygg. Internrenten på IED-tiltaket er ofte over 10 %. I Norge finnes det en
nettside28 og litteratur som gir opplysninger og eksempler på denne prosessen. Et
eksempel hvor IED er gjennomført er Husby Amfi i Stjørdal i Nord-Trøndelag.

6.1.3 Lokalt klima i byggeprosessen og ved plassering av bygget
Når man skal bygge etter passivhus- eller lavenergistandard stilles det krav både i
planleggingen av bygget og under selve byggeprosessen. Blant annet er det viktig å ta
hensyn til lokalt klima og kunnskap om lokal stedstilpasset byggeskikk29. På samme måte
27

Veiledere I IED:
http://www.intendesign.com/oslo/Intend.nsf/Attachments/4D94CE527206F76EC1257524002E8D
1F/$FILE/GuidelineVersion2.pdf og
http://www.intendesign.com/oslo/Intend.nsf/Attachments/The+principles+of+low+energy+buildin
g+design+april+2009.pdf/$FILE/The+principles+of+low+energy+building+design+april+2009.pd
f
28
www.ied.no
29
”Klima følger ikke byggeforskriftene”, artikkel i Teknisk Ukeblad,
http://www.tu.no/bygg/article109915.ece
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må endringer i rammebetingelser, for eksempel et mer krevende klima, stille endrede krav
til sikring mot økt fuktighet, større vindlaster og økte nedbørsmengder, særlig i løpet av
korte tidsrom30.
Ved oppføring av bygg er det også viktig å holde byggematerialene tørre slik at fukt ikke
innkapsles i selve konstruksjonen under byggingen. I dag bygges også bygg i perioder
med stor nedbør. Det finnes eksempler på at passivhus er bygget i Norge, der utenlandske
eksperter mente at det vil brukes energi tilsvarende 10 års oppvarming i det aktuelle
bygget for å tørke ut byggkonstruksjonen.
For mindre og mellomstore bygg finnes det i dag metoder for værbeskyttet bygging med
bruk av teltbaserte beskyttelsessystemer, også kalt totalinndekning eller Weather
Protection Systems (WPS)31. Dette ble blant annet brukt under bygging av passivhus og
lavenergihus i Prosjektet Løvåshagen i Bergen32.
Det er viktig å ta hensyn til beliggenhet og lokalt klima ved plassering av bygget.
Endrede rammebetingelser for fortetting, tomtekostnader, endrete bo- og bruksmønstre,
ønsker i forhold til utsikt og plassering, gjør at bygninger ofte ikke plasseres optimalt i
forhold til lys, terrengskjerming og andre parametre som påvirker energibruken. Typisk
god plassering av bygg i nordlige strøk er hovedfasade med mange vinduer mot syd, og
med god skjerming mot vind. I tillegg er plassering med mulighet for kollektivtransport,
god infrastruktur i forhold til vann og avløp, nærhet til arbeidssteder, skoler og butikker
avgjørende for en vurdering av total energibruk.
Bedre klimadata med oppløsning på timesnivå bidrar med bedre prosjekteringsdata for
bedre simulering av virkelig energibehov ved lokalt klima og ikke minst bedre grunnlag
for dimensjonerende temperaturer for effektbehov. Bedre kartinformasjon med
opplysninger om geometriske forhold som naturlige og kunstige horisonter og lysforhold
vil i fremtiden kunne gi bedre data for simulering av dynamiske forhold, spesielt med
hensyn til påvirkning av sol, og vind.

6.2 Prosjekteringsverktøy
God kommunikasjon, gode beregningsprogrammer, planleggingsverktøy og dataverktøy
er derfor viktige redskap for å oppnå en bedre planleggings- og byggeprosess. Her
omtales noen typer verktøy som kan bidra til bedre kommunikasjon.
For å bedre kommunikasjonsflyten for bygg- og anleggsbransjen er det flere grep som
kan gjøres, en av disse er å lagre bygningsdata på samme format. Under prosjektering og
bygging av et bygg legges samme opplysninger i mange forskjellige datasystemer frem til
bygget overleveres. Hvis data lagres på et standardisert format vil det være gunstig både i

30

Se mer i forskningsprogrammet ”Klima 2000 – klimatilpasning av bygningskonstruksjoner” hos
SINTEF Byggforsk, http://tjenester.byggforsk.no/prosjekter/klima2000/
31
http://www.sintef.no/Byggforsk/Publikasjoner/Rapporter/Varbeskyttet-bygging-ved-bruk-avWeather-Protection-Systems-WPS/
32
http://naring.enova.no/sitepageview.aspx?sitePageID=1150
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selve prosjekteringsfasen, og for hele byggets levetid da det vil være enkelt for de som
bruker bygget om 20 år å hente ut bygningsinformasjon33.

6.2.1 Bygningsinformasjonsmodeller
Bygningsinformasjonsmodeller (BIM) er modeller som skal bidra til god
informasjonshåndtering på tvers av fagdisipliner og i alle faser av byggets levetid, fra
planlegging, oppføring, vedlikehold og riving. BIM kan beskrives som en metode for å
beskrive bygningen og dens rom, konstruksjoner, komponenter og materialer med
tilhørende essensiell informasjon og egenskaper. I bygningsinformasjonsmodeller (BIM)
har alle datakomponenter med informasjon ulike egenskaper (metadata), eksempelvis
fysikalske egenskaper relevant for beregning av bygningens energibruk.
Det er i dag mange programmer som bruker BIM-teknologi. For at data skal kunne
utveksles mellom programmene er det definert et format, kalt IFC. IFC står for Industry
Foundation Classes. En IFC-fil inneholder informasjon fra en Bygnings Informasjons
Modell (BIM) som kan utnyttes av et annet program. IFC er med andre ord et
utvekslingsformat mellom BIM-applikasjoner.

Figur 6.4 Illustrasjon på BIM-informasjonshjulet. Kilde: Catenda

I Norge er det flere prosjekter under denne paraplyen, ofte kalt Buildingsmart. Statsbygg,
Forsvarsbygg og enkelte andre store byggherrer og eiendomsforvaltere krever at BIM

33

Levetiden for en bygning kan være fra 30 til opptil flere hundre år, sammenliknet med levetiden
til eksempelvis programvareapplikasjoner (10 til 15 år), operativsystemer (5 til 10 år), hardware (2
til 6 år), og tekniske anlegg (5 til 30 år).
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benyttes til prosjektering og gjennomføring av byggeprosjekt. Det finnes mange norske
leverandører og produsenter av software for BIM-modeller34.

6.2.2 Dynamiske beregningsprogram for bygningskroppen
For å kunne ha en god byggeprosess og ta i bruk konsepter som IED og Lavenergidesign
representerer er det nyttig å bruke datamodeller for å kunne etterprøve dynamiske forhold
i bygget. For eksempel for å undersøke om enkelttiltak kan gi uønskede effekter. Bedre
beregninger av energi og inneklima ved hjelp av dynamiske datamodeller av
bygningskroppen kan bidra med å etterprøve bærekraften til løsninger før de blir bygget.
Det finnes en rekke dynamiske beregningsprogram på markedet.

6.3 Bygningskroppen
Dette kapitlet beskriver teknologiske løsninger for hvordan man kan redusere
energibehovet til bygningen før det installeres teknisk utstyr (eksempelvis til belysning og
styringssystemer) og oppvarmingssystemer (vannbåren varme, panelovner eller lignende).

6.3.1 Lavenergi- og passivbygg for boliger
Det har blitt utarbeidet et forslag til norsk standard for kriterier for passivhus og
lavenergihus for boligbygninger35. Et viktig punkt i forslaget til standarden er at det stilles
krav til lekkasjeprøving etter reglene i NS-EN 13829 for den ferdigstilte bygningen. Ved
beregning av energibehov skal det benyttes lokale klimadata. I det endelige forslaget
ligger det inne to klasser lavenergihus, klasse 1 og klasse 2. Klasse 2 har svakere krav enn
klasse 1. Standarden skal etter planen fastsettes som Norsk Standard 1.april 2010.
Lavenergihus er bygninger med lavere behov for energi til oppvarming enn dagens
forskriftskrav til nye bygninger. Totalt netto energibehov til oppvarming ligger
henholdsvis 44 % lavere for klasse 1 og 16 % lavere for klasse 2 enn energirammen for
småhus i dagens tekniske forskift (TEK07) til plan- og bygningsloven dersom man tar
utgangspunkt i et småhus på 250 kvadratmeter. I et lavenergihus er det økt isolasjon i
yttervegger, tak og gulv i tillegg til at bygningskroppen gjøres tettere enn i vanlig
forskriftskrav. Det må være balansert ventilasjon med varmegjenvinner med minimum 70
% virkningsgrad.
Passivhus har et enda lavere oppvarmingsbehov enn lavenergihus. Definisjonen fra
Passivhusinstituttet i Tyskland er at oppvarmingsbehovet ikke skal overstige 15
kWh/m2år36 dvs. halvparten av lavenergihus klasse 1. Kravet i Norge vil variere avhengig
av lokale forhold ettersom årsmiddeltemperatur varierer svært mye. I passivhus utformes
bygget slik at sollys utnyttes både til oppvarming (vindusflater mot sør) og belysning
(materialer i vinduer som reflekterer lyset opp i taket). Vinduer må være superisolerte,
noe som løses med 3-lagsglass, emisjonsbelegg, gassfylling og isolert karm.

34

Eksempel på leverandører og programvare i Norge: Norconsult ISY, EPM Jotne, DDS Data
Design Services, Graphisoft, Autodesk Revit. Noen få har dedikerte energiberegningsmoduler som
følger IFC: Riuska
35
prNS 3700 ”Kriterier for passivhus og lavenergihus – Boligbygninger", Standard Norge
36
www.passiv.de
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Minstekrav til isolering av gulv og tak i passivhus er som for lavenergihus klasse 1, mens
yttervegger, dører og vinduer har strengere minstekrav. I tillegg har passivhus balansert
ventilasjon med varmegjenvinner med minimum 80 % virkningsgrad, samt mindre
luftlekkasjer minstekravet i teknisk forskrift til PBL. Det antas at teknisk utstyr som
hvitevarer installeres med beste energiklasse slik at elspesifikt forbruk og dermed internt
varmetilskudd fra slikt utstyr også blir lavere enn i en normal bolig.
Tabell 6-1 Eksempel på energirammer for netto energibehov. Eksempelet viser småhus på 250 m2, ved
6,3°C. Kilde: Standard Norge.

Passivhus

Lavenergihus
klasse 1

TEK 2007

klasse 2

1. Oppvarming

15,0

30,0

45,0

53,3

2. Vannoppvarming

29,8

29,8

29,8

29,8

3. Vifte/pumpe

5,1

6,5

8,0

8,0

4. Belysning

11,4

11,4

11,4

16,9

5. Utstyr

17,5

17,5

17,5

23,4

79

95

112

131

19 693

23 808

27 923

32 850

Totalt spesifikt, kWh/(m² år)
Totalt, kWh/år

En av utfordringene for lavenergi- og passivhus ligger i å få minimalisert luftlekkasjene i
bygningskroppen. Tykke vegger og tak krever nøye planlegging, god oppfølging og
kvalitetskontroll i byggeprosessen slik at man unngår fuktskader. Teknologien og
materialene er der, barrieren ligger i selve byggefasen og opplæring av fagpersonell. Etter
hvert som passivhus blir byggestandard for boliger vil ekstra ekspertise være overflødig
slik at byggeprosessen vil bli kortere både under prosjektering og byggefase, og
kostnadene vil følgelig gå ned.

6.3.2 Lavenergi- og passivbygg for yrkesbygg
SINTEF Byggforsk har på oppdrag fra Enova utarbeidet foreløpige kriterier for passivog lavenergibygg for næringsbygg. Disse kan sees på som et tillegg til boligstandarden
kommentert over. Kriteriene setter krav til lavt energibehov til oppvarming og kjøling
gjennom god isolasjon og tetting.
Tabell 6-2 Krav for lavenergi- passivbygg for yrkesbygg. Kilde: SINTEF Byggforsk (42/2009) 37
kWh/m2 år

Belysning
Kjølebatt
Ventil.varme
(varmebatt.)
Romkjøling
Romoppv.
Teknisk utstyr
Oppv.
tappevann
Vifter og

Sykehus

13
0

Universitet
/høyskolebygg
19
9

29
17

0
0
25
5

0
0
15
9

0
0
15
16

5

10

10

9

8

9

Kontor

Barnehage

Skole

16
8

16
0

0
0
15
19

Hotell

Forretningsbygg

Idrettsbygg

Kulturbygg

29
5

29
9

41
14

16
4

17
5

Lett
indust
ri,
verksteder
14
4

0
0
20
47

0
0
15
23

0
0
20
6

0
0
18
4

0
0
25
3

0
0
24
3

0
0
22
24

5

30

30

30

11

49

10

10

10

26

18

15

20

8

8

7

37

Sykehjem

”Kriterier for passivhus og lavenergibygg – Yrkesbygg”, SINTEF Byggforsk,
http://naring.enova.no/sitepageview.aspx?articleID=3318
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pumper
SUM

72

64

55

74

122

85

71

52

84

Tabell 6-2 viser at krav til romoppvarmingsbehovet i næringsbygg ligger generelt likt
eller høyere enn i kravet til passivbygg for boliger. En utfordring for yrkesbyggene er å få
energibruk til kjøling til å oppfylle null-kravet.

6.3.3 Vinduer – isolasjon og lysgjennomgang
Varmegjennomgang gjennom vinduer er en stor utfordring i dag på grunn av store
glassflater og liten utvendig solskjerming. Dette kan være en av årsakene til at nyere
kontor og forretningsbygg på grunn av kjøling ofte har et langt større energibehov enn
eldre bygg i samme bygningskategori38. I tillegg er store glassflater med dårlig
varmeisolasjon en kilde til kaldras og dermed lavere oppfattet komforttemperatur om
vinteren. Store vindusflater skaper derfor en dobbelt negativ effekt med økt energibehov
både om vinteren og om sommeren.
Ved bruk av de beste vinduene har man ikke behov for varmeelementer ved vinduet for å
bøte på kaldras. Det er heller ikke behov for ekstra oppvarming som følge av stor
glassflate med kald overflatetemperatur, eller kjøling på grunn av høy
overflatetemperatur. Dette igjen fører til muligheter for å tenke helt nytt ved utforming av
oppvarmings- og kjølesystemer. Eksempler her kan være kun gulvvarme, eller å plassere
radiatorer andre steder enn ved vinduet slik rørføringsveiene blir kortere, og dermed også
billigere.
I forskriften til TEK07 finnes det krav og veiledning til bruk av vinduer. For større bygg
har Bygningsteknisk Etat gitt ut en veileder for utforming av glassfasader39. Til lavenergiog passivbygg må det brukes vinduer med enda strengere krav enn det som er definert i
TEK07. Beste tilgjengelige teknologi for vinduer på markedet i Norge i dag har en Uverdi på 0,7 W/(m²*K), og helt ned til 0,6 W/(m²*K) når det er fylt med den tyngre og
dyrere kryptongassen i stedet for argongass.
Det forskes i dag på nye materialer som kan brukes i vinduer. Her nevner vi to av dem
kort. Se ellers også arbeidspakke nr 1 (WP-1) i ZEB40 (Zero Emission Building) som er et
FME-senter41. WP-1 innebærer forskning på nye materialer både for vinduer,
isolasjonsmaterialer og andre byggkomponenter.
•

Smart glass, eller smart vinduer, er en ny teknologi der det legges på et tynt lag
som forandrer transmisjonsegenskaper når vinduet blir spenningssatt. Både
lysgjennomgang og varmegjennomgang kan reguleres i slike glass. Vinduet kan
skifte egenskap fra å være transparent til ugjennomsiktig eller en annen
transparens ved en impuls, eller ved konstant å være spenningssatt.

•

Bygningsintegrerte solcelle-elementer (PVIB) i vinduer og glass. Her integreres
solcelleelementer i vindusglasset for både å gi solskjerming og strømproduksjon.
Eksempel der dette er gjennomført i Norge er på den sørvendte glassfasaden i

38

Enova’s bygningsnettverk, 2006, Bygningsnettverkets energistatistikk 2005, s.29
”Veileder for utforming av glassfasader” BE, Statsbygg, Enova, 2007
40
http://www.sintef.no/Projectweb/ZEB/
41
FME: Forskningssenter for miljøvennlig energi
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Operaen i Bjørvika. Denne teknologien er mest aktuell i nordlige strøk med lave
solhøyder.
Energi til kunstig belysning kan reduseres ved utnyttelse av dagslys. Utnyttelse av
dagslys kan forbedres ved hjelp av blant annet hybride systemer og smarte
dagslyssystemer for vinduer. Hybride løsninger kombinerer dagslys med kunstig
belysning, i et kombinert lysstoffarmatur som både reflekterer sollys og samtidig gir
kunstig belysning. Smarte dagslyssystemer tar i bruk direkte og indirekte belysning for å
øke innstråling av dagslys, og reduserer dermed behov for kunstig belysning. Figuren
under illustrerer hvordan smarte dagslyssystemer kan fungere på tre ulike måter. Her
reflekteres dagslyset opp i taket i øverste del av glasset og skaper lys lenger inn i rommet,
mens nederste del av glasset har innebygget solskjerming som hindrer dagslyset i å trenge
gjennom vinduet. På denne måten kan man oppnå optimale lysforhold ved redusert bruk
av kunstig belysning.

Figur 6.5 Smarte dagslyssystemer. Kilde: SINTEF, 200442

6.3.4 Doble fasader
På engelsk kalles løsningen ofte ”Double Skin Facade”, og er per definisjon en
eksisterende fasade som er ”doblet” med en inn- eller utvendig fasade. Det mest vanlige
er at man har en utvendig fasade av glass. Doble fasader er mest brukt i tilknytning til
naturlige ventilasjonsløsninger (se mer i kap 6.6.3 om ventilasjonssystemer) og er derfor
lite brukt i Norden da det er utfordrende å oppnå tilstrekkelig kontrollert
varmegjenvinning av ventilasjonsluften. Teknologien for doble fasader er krevende og er
best egnet på større boligbygg og yrkesbygg. I EU-regi er det gjennomført flere prosjekt
med doble fasader43.
Eksempler i Norge der det på eksisterende bygg er bygd dobbel fasade:
•

FN-huset i Arendal44 hadde betongkonstruksjon og har fått dobbel fasade bestående
av en bokskonstruksjon.

•

Elektrobygget på NTNU45 hadde betongkonstruksjon og har fått en ekstra glassfasade
med integrerte PV-moduler.

42

B.Matusiak, ”Lighting Systems in Smart Energy Efficient Buildings. A state-of-the-art”,
SINTEF, 2004.
43
www.bestfacade.com
44
NAL Ecobox prosjektdatabase, http://www.arkitektur.no/?nid=160682
45
BP Solar Skin facade, NTNU, SINTEF
http://www2.arkitektur.no/files/file19618_bp_solar_skin_final_endelig_rapp.pdf

44

6.3.5 Isolasjon
Isolasjon av vegg, tak og gulv er effektive tiltak for å redusere energibruk til oppvarming.
I dag finnes mange ulike isolasjonstyper46 blant annet mineralull, skumplast, organiske
materialer, løs lettklinker, skumglass. I tillegg finnes det en del nye konsepter for
isolasjonsmaterialer:
•

Vakuumisolerte paneler (VIP): Vakuum isolerte paneler er kostbart og kan ikke
bearbeides på stedet, men kan være meget plassbesparende47. Det blir jobbet med
å lage materialene mer aldringsbestandige, robuste og fleksible.

•

Vakumisolert materiale (VIM) som ikke er begrenset til predefinerte paneler.

•

Nanoisolerte materialer (NIM), Nanoporøst med åpne eller lukkede porer med
lavt gasstrykk.

•

Gassisolerte materialer (GIM), Nanoporøst med lukkede porer og gass.

•

Dynamiske isoler materialer (DIM). Endrer egenskaper avhengig av ytre
påvirkning

Bruk av disse materialene i nybygg er uproblematisk så lenge anerkjente løsninger
benyttes. Derimot er det store utfordringer knyttet til etterisolering av eksisterende
bygninger. Etterisolering av bygg er viktig ettersom den eksisterende bygningsmassen
utgjør den største andelen av bygningsmassen, og utskiftingen skjer langsomt.
En av de største utfordringene ved etterisolering er endring av tetthet og fukttransport i
bygningen. Det må etterprøves at etterisoleringen ikke medfører øket kondens i andre
deler av bygningen, eller at fukt trenger inn i isolasjonslaget. Det kan føre til dårlig eller
ingen uttørring, noe som igjen øker sjansen for fukt og råteskader i organisk materiale
(tre, papp) i konstruksjonen. I bygninger med høye krav til isolasjon er det ekstra viktig
med tetthet og riktig ventilasjon gjennom definerte kanaler og føringer.

6.4 Varme- og kjølefordelingssystem internt i bygg
Når design av bygningskroppen og klimaskjerm er gjort best mulig, har man lagt
grunnlaget for et varmefordelingssystem som er optimalt både med hensyn til komfort og
inneklima. Et varmefordelingssystem som benytter seg av store overflater, for eksempel
gulvvarme, kan tilfredsstille kravene til opplevd termisk komfort ved en lavere
temperatur enn tradisjonelle punktoppvarmingssystemer som radiatorer. I tillegg har
lavtemperatur systemer en positiv helseeffekt i forhold til høytemperatur elektriske
panelovner som forbrenner støvpartikler slik at de kan være helseskadelige48.
Behov for lavere temperaturer inn i fordelingssystemet betyr igjen en mulighet til
fleksibilitet når det gjelder energibærere inn til oppvarmingssystemet. Dette er spesielt
viktig ved vannbårene fordelingssystemer som er koblet opp mot varmepumper eller

46

Isolasjonprodusentenes Forening, http://www.ipf.as/isolasjonsprodukter.htm
”Vakuumisolasjonspaneler for bruk i bygninger – Egenskaper, krav og muligheter” SINTEF
Byggforsk , NTNU og ROBUST, Prosjektrapport 31 2009
48
Astma og allergiforbundet, http://www.naaf.no/no/
47
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varmesystemer som har varmelager, fordi varmekildene ikke alltid produserer varme
samtidig med varmebehovet.
Eksempler på slike varmekilder kan være termiske solfangere eller biofyringsanlegg som
ikke blir matet kontinuerlig. Det kan også være bergvarmepumper eller jordvarmepumper
koblet til både oppvarming og kjøling av bygningen. Eksempel på
varmefordelingssystemer vises i tabellen under.
Tabell 6-3 Eksempel på varmefordelingssystemer internt i bygg
Vannbårent distribusjonssystem

Luftbårent distribusjonssystem

(VBV)

(LBV)

-

Høytemperatur (HT),

-

Lavtemperatur (LT) system

radiatorer

-

Elektrisk distribusjonssystem

Ventilasjon med

-

Panelovner

varme/kjøling

-

Elektrisk oljefyrt radiator

-

Elektriske kabler i gulv

-

Elektrisk veggvarme eller

utformet som gulvvarme,

(gulvvarme)

radiatorer, konvektorer,
veggvarme eller takvarme

takvarme

Riktig design og dimensjonering av varme- og/eller kjølefordelingssystemet er viktig for
å oppnå lav energibruk. Ser mer om Integrert energidesign i kapittel 6.1.2.

6.5 Oppvarmingsteknologier
Det største direkte bidraget til reduksjon av klimagasser fra norsk bygningsmasse er
omlegging fra fossilt brennstoff til fornybar energi. Mulighetene er mange, og de er
dessuten knyttet til hvilket varmefordelingssystem det er i bygningen, og bygningens
klimaskjerm. Lavtemperatur fordelingssystem kan for eksempel brukes der
klimaskjermen er god til meget god og der man ikke må motvirke kaldras fra store
vindusflater. For nye bygninger kan man prosjektere helhetlig fra start, for eldre
bygninger er det mulig å rehabilitere eller erstatte.

6.5.1 Kjeler
Det finnes i dag nyere oppvarmingsteknologi for kjeler som har høy virkningsgrad og god
automatisk styring basert på måling av utetemperatur, samt eventuelt oppvarming med
elektrisk element ved perioder med lite varmebehov. Disse kjelene omfatter bio (pellets,
flis, halm, bioolje, ved), olje og gass. Det er dessuten viktig med god og riktig regulering
for optimal bruk av varmen fra kjelene.
For gasskjeler kan det være aktuelt med såkalt kondenserende kjeler. Disse kan få en
virkningsgrad på over 105% om en regner i forhold til nedre brennverdi. Kondenserende
kjeler krever lave temperaturer i distribusjonssystemet (returtemperatur ca 40°C). I den
senere tid er kondenserende kjeler også blitt en aktuell mulighet for oljekjeler.
I henhold til energimerkeforskriften49 er det obligatorisk med regelmessig
energivurdering av kjelanlegg. Størrelse på arealet anlegget skal dekke avgjør om det er
49

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg, 2009, NVE
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obligatorisk, samt frekvens på energivurderingen. Kravene gjelder både yrkesbygg og
boliger:
-

Anlegg som fyres med fossilt brensel og dekker oppvarmet bruksareal over 400 m2
skal ha energivurdering hvert 4 år.

-

Anlegg som fyres med olje og dekker mer enn 2000 m2 skal ha energivurdering
hvert 2 år.

Det er dessuten obligatorisk med engangsvurdering av eldre varmeanlegg når kjel er eldre
enn 15 år, fyres med fossilt brensel og leverer varme til et oppvarmet bruksareal på mer
enn 400 m2.

6.5.2 Varmepumper
Varmepumper utnytter varme fra omgivelsene til å varme opp bygg. De mest vanlige
typene varmepumper er:
Luft-til-luft varmepumpe er den vanligste varmepumpen i Norge i dag, benyttes
hovedsakelig i boliger. Luft-til-luft VP henter varme fra uteluften og avgir varme inne i
bygget via en luft-vifte. En slik varmepumpe fungerer altså som en punktvarmekilde..En
luft-til-luft VP gir 2 til 3 ganger så mye varme som strømmen som tilføres, og effekten
synker med synkende utetemperatur.
Luft-til-vann varmepumpe henter varme fra uteluften og avgir varme inne i bygget via
et vannbårent distribusjonssystem (enten gulvvarme, radiatorer eller konvektorer). Noen
modeller kan også dekke tappevannsbehov. En luft-til-vann VP gir 2,5 til 3,5 ganger så
mye varme som strømmen som tilføres, og effekten synker også her med synkende
utetemperatur.
Vann-til-vann varmepumpe henter varme fra omkringliggende berggrunn, jordgrunn
eller vann/sjø og avgir varme i et vannbårent distribusjonssystem i bygningen. Slike
systemer er også egnet til oppvarming av tappevann. En vann-til-vann VP gir 3 til 4
ganger så mye varme som strømmen som tilføres og har en mer stabil varmeleveranse
over året enn de to foregående da varmekilden (berg, jord eller vann) har mer stabil
temperatur over året. En slik varmepumpeløsning har generelt mye høyere
investeringskostnad enn de to foregående.
Avtrekksvarmepumper utnytter varme fra avtrekksluften i ventilasjonssystem i bygg.
Varmen kan brukes til ulike formål, den mest vanlige er til å varme inntaksluften i
ventilasjonssystemet, eller til å forvarme tappevann. Benyttes stort sett i større næringseller boligbygg.

6.5.3 Solvarme – termisk solenergi
Solenergi kan utnyttes på flere måter, her beskrives utnyttelse av solenergi til
varmeformål ved hjelp av solfangere og passiv solenergiutnyttelse. Dette må ikke
forveksles med solceller som utnytter solenergi til å produsere strøm.
Solfangere kan brukes til romoppvarming og til tappevannsoppvarming. En solfanger
utnytter varme fra sola til å varme opp vann i et vannbårent distribusjonssystem tilknyttet
bygget. Det finnes mange ulike solfangere, eksempelvis en plan solfanger,
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vakuumrørsolfanger og luftbaserte løsninger for aktiv solvarme. Se mer info i Fornybar
Energi 200750 og i NVE-rapport 10/200851. Et solvarmeanlegg kan dessuten kobles til en
varmepumpe for å øke temperaturen på avgitt varme, samt gi systemer som kan benyttes
til både oppvarming og kjøling.
Årlig innstråling i Norge varierer over året, med minst innstråling om vinteren når
behovet for romvarme er størst. Utnyttelse av solvarme er derfor først og fremst egnet til
å dekke tappevannsbehov i Norge da dette behovet er relativt konstant over året.
Passiv solenergi. Solenergi kan også brukes direkte til romoppvarming ved at sollys
slippes inn i bygget gjennom glass og andre transparente materialer. Her vil solenergien
absorberes i gulv, vegger, tak og møbler. Varmen slipper ikke ut igjen, fordi glasset ikke
er transparent for langbølget varmestråling. Ved passiv utnyttelse av solenergi er det
viktig å unngå overoppheting jamfør kapittel 6.3.3 om vinduer. Den mest vanlige form
for utnyttelse av passiv solenergi er i drivhus/veksthus. Se også mer info om passiv
solenergi i Fornybar Energi 2007.

6.5.4 Termisk energilager i bygg
En ny teknologi som er på fremmarsj er å lage et termisk energilager knyttet til større
bygg som kan ta topplast av både varme og kjøling. Et slikt lager består typisk av en
lukket vanntank tilknyttet byggets vannbårne distribusjonssystem.
Til nå har man gjerne anbefalt å dimensjonere grunnlastvarmekilde (eksempelvis biokjel
eller varmepumpe) til mellom 40 til 60 % av maksimalt effektbehov til varme, og at
resterende behov skal dekkes av en spisslastkilde, ofte fossilfyrt olje- eller gasskjel. Med
dagens krav om å redusere utslippene fra bygg er det ønskelig å unngå fossilbasert
spisslastkjøring. For å avhjelpe dette kan man investere i et termisk energilager hos
sluttbrukeren.
For et bygg der grunnlastvarmekilden er en varmpumpe kan man i perioder med lite
varmebehov, for eksempel om natten og i helgene, la varmepumpen gå for fullt og fylle
energilageret. På dagtid, når varmebehovet er større, kan man supplere med varme fra
energilageret. Dette vil øke utnyttelsesgraden for varmepumpen og vil kunne redusere
energiutgiftene til brukerne av bygget.

6.6 Teknisk utstyr i bygningskroppen
I dette underkapitlet omtaler vi kort de viktigste teknologigruppene i bygninger. Det er litt
ulike typer teknologier som er representert i boliger og næringsbygg, for eksempel
dataservere som kun er i næringsbygg, og hvitevarer som hovedsakelig finnes i boliger.
Samtidig er det en del som er likt, som belysning og ventilasjon.
En del av produktene omfattes av ECO-designdirektivet, som er initiert av EU og har til
hensikt å redusere apparaters og produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus. Dette
innebærer blant annet at det skal settes minimumskrav til energieffektivitet for
energirelaterte produkter som skal selges på EUs marked. ECO-designdirektivet setter
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Fornybar Energi 2007 (www.fornybar.no)
”Solenergi for varmeformål - snart lønnsomt?”, NVE
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foreløpig krav til energibruk i stand-by-modus, belysning, sirkulasjonspumper, TV-er,
kjøl-/frysprodukter, digitale TV-bokser, elektriske motorer, med mer.

6.6.1 Energistyringssystem, og måleutstyr
Bruk av styringssystemer er viktig for effektiv bruk av energi i bygningene. Et optimalt
drevet styringssystem kan bidra vesentlig til reduksjon av energibruk.
For å oppnå optimal drift er det viktig å ha styringssystem som er tilpasset driftstider og
belastning i rommene. Ved etablering av styringssystem i bygg, er første fase å installere
måleutstyr for å få kunnskap om reelle driftsforhold, og tilhørende energibruk, slik at det
dernest kan styres optimalt. Ved bruk av energistyringssystem kan det oppnås betydelige
energibesparelser, spesielt i næringsbygg, men det krever god oppfølging av
driftspersonell. Det finnes mange ulike måleteknologier og systemer. Bruk av måleutstyr
vil føre til bedre informasjon og økt kunnskap om energibruk og reelle driftsforhold, og
om egen energibruk.

6.6.2 Belysning
Innenfor belysning har det skjedd en tydelig teknologisk utvikling. Armaturer, pærer og
lysrør har blitt mer effektive. I tillegg har moderne teknologi som bevegelsessensorer og
dagslysdimming bidratt til at energieffektiviteten har økt ved at belysningen er blitt bedre
tilpasset det reelle behovet.
Figuren nedenfor illustrerer hvordan energibruk til belysning kan effektiviseres i
næringsbygg.

Figur 6.6 Illustrasjon på effektivisering av belysning. Kilde: Lyskultur, 2009

Eksempelet viser at dagens teknologi innen belysning kan bidra til at
elektrisitetsforbruket bare er 18 prosent av forbruket som var vanlig for 15 år siden. I
følge Lyskultur er den gjennomsnittlige utskiftningstakten for belysningsanlegg 33 år,
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noe som understreker viktigheten av at byggeiere velger effektiv belysning ved nybygg
eller store rehabiliteringer.
Det er gjort vedtak i EU om å fase ut glødepærer da de har dårlig energieffektivitet. Dette
har ført til en gradvis dreining mot mer effektiv teknologi, som eksempelvis LED52-pærer.
Se Vedlegg 5 for mer infomasjon. Se også kap 6.3.3. om utnyttelse av dagslys ved hjelp
av dagslyssystemer.

6.6.3 Ventilasjonssystem
Type ventilasjonssystem
Ulike ventilasjonssystemer som finnes i dag er følgende:
Naturlig ventilasjon: Ved naturlig ventilasjon er det oppdriftskrefter og vind som sørger
for at luften skiftes ut. Oppdriftskraft oppstår fordi varm luft har lavere tetthet enn kald
luft, og vil derfor presse mot taket og øvre del av vegger. Samtidig vil kald uteluft presse
utenfra mot veggene i den nedre del av bygningen. Varm luft presses ut gjennom øvre
ventiler, og kald luft presses inn gjennom nedre ventiler. Jo større temperaturdifferansen
er, jo sterkere vil luftstrømmen være. Vind er også en drivkraft som brukes i naturlig
ventilasjon. Vindkrefter gjør at luft vil strømme gjennom bygningen fra lo- til leside.
Dette kan gjennom mer avanserte løsninger kombineres med løsninger for
oppdriftsventilasjon.
Ved naturlig ventilasjon kan det ikke gjenvinnes energi fra avtrekksluften. I tillegg er det
en utfordring å bruke denne typen løsninger i områder med forurensninger og støy.
Mekanisk ventilasjon: Ved mekanisk avtrekksventilasjon er det vifter som beveger
luften gjennom bygningen. Helt enkelt kan dette bestå av en vifte som suger brukt luft ut
av bygningen, mens frisk luft strømmer inn gjennom åpninger (ventiler) i yttervegger. I
denne løsningen kan den kalde luften som trekkes inn skape trekk. Det er dessuten liten
mulighet for å gjenvinne energien fra avtrekksluften.
Mekanisk balansert ventilasjonsanlegg har normalt rensning av luften, gjenvinning av
energi i den brukte luften, samt forvarming slik at luften kan tilføres med en temperatur
som ikke skaper trekk. Denne typen ventilasjon kan brukerstyres slik at tilført luftmengde
tilpasses behovet. En ulempe med tradisjonell mekanisk ventilasjon er støy, samt at det
brukes forholdsvis mye elektrisk energi til drift av viftene.
Hybrid ventilasjonsløsning: (delvis naturlig, delvis mekanisk ventilasjon) Ved hybrid
ventilasjon brukes det naturlige drivkrefter for å bevege luften. For at slike anlegg skal
virke må luften møte svært liten motstand. Det betyr store åpninger og kanaler. Hybrid og
mekanisk ventilasjon kan kombineres i en løsning der hybrid brukes når forholdene
tillater det, og mekanisk brukes ved f.eks høy belastning fra personer eller annen
forurensing. En slik løsning kan være mer energieffektiv enn mekanisk ventilasjon.
Design, dimensjonering og drift av ventilasjonssystem
Riktig design og dimensjonering av ventilasjonssystemet er viktig for å oppnå lavt
energibruk. Energibruk til ventilasjonsanlegg er knyttet både til vifter og pumper, men
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LED = Light Emitting Diode
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også til oppvarming eller kjøling av inntaksluften. De viktigste punktene for å redusere
energibruk til ventilasjon er derfor tredelt;
1. Oppvarming av inntaksluften
a. Varmegjenvinning fra avtrekksluften til å forvarme inntaksluften.
2. Energibruk til vifter og pumper
a. Energibruk til vifter og pumper øker med økende trykktap i
ventilasjonskanalene. For å redusere trykktap i kanalene bør
føringsveiene være så korte og rette som mulig, og ha så stort tverrsnitt
som praktisk mulig. Dette vil i tillegg også redusere støy fra
ventilasjonskanalene.
b. Bedre virkningsgrad på vifter og pumper (se mer under punkt 6.6.4)
3. Tilpasse drift til behov
a. Bedre behovsstyring (dvs. kun ventilasjon i nødvendig intensitet på de
steder og til de tider hvor det er behov for det).
Utfordringen ved ventilasjonsanlegg er utforming og design av anlegget i tillegg til drift,
altså styring, av det. Teknologien for å gjøre dette er tilgjengelig i dag. (se også mer om
integrert energidesign i kapittel 6.1.2)
I henhold til energimerkeforskriften53 er det obligatorisk med regelmessig
energivurdering av og kjøle- og ventilasjonsanlegg hvert 4 år for anlegg som dekker mer
enn 500 m2. Kravet gjelder både rene ventilasjonsanlegg, balansert ventilasjonsanlegg,
ventilasjon med kjøleanlegg og rene kjøleanlegg.

6.6.4 Vifter, pumper og motorer
Det finnes en del ny teknologi innen vifter, pumper og motorer som vil redusere
energibruken til disse to postene. Noe av det viktigste for å begrense behov for energi til
vifter og pumper er å begrense behov for oppvarming og kjøling. Videre er det viktig at
systemene designes slik at varmen og kulden utnyttes på mest mulig optimal måte.
Den nyeste motorteknologien er lik for både vifter og pumper, nemlig motorer med
permanente magneter på rotoren (så kalt EC-motorer54) med trinnløs turtallstyring. Denne
teknologien gir mindre tap. I motorer kan man dessuten innføre trinnløs turtallsstyring,
både for EC-motorer og tradisjonelle motorer. Utfordringer ligger i å ta disse i bruk da de
ofte er dyrere enn de tradisjonelle løsningene.
For vifter og pumper er den viktigste forbedringen endringer i den strømningstekniske
utformingen, for eksempel av vifteblader. I forbindelse med ECO-designdirektivet jobbes
det med tekniske krav til vifter, pumper og motorer, med blant annet minimumskrav til
både energieffektivitet og energiytelse55

53

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg, NVE
Kalles både Electronically commutated motor og Permanent magnet motor.
55
Status for ECO-design lovgivning (arbeidet i Lot 11):
http://www.eceee.org/Eco_design/products/, mer info http://www.ecomotors.org/
54
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6.6.5 Kontorutstyr, PC, printere etc.
Energy Star56 er en internasjonal frivillig energimerkeordning. I Europa omfatter
programmet PC-er, dataskjermer, bildebehandlingsutstyr (skriver-, kopi-, skanner-,
faksutstyr), med mer. Hovedmålet er å bidra til en mer miljøvennlig utvikling ved å
fremme produksjon og markedsføring av energieffektivt kontorutstyr (IKT-utstyr). Det
settes kriterier for bruk av Energy Star logoen. Ordningen har ført til at det utvikles og
tilgjengeliggjøres stadig mer energieffektiv teknologi for slike apparater.

6.6.6 Hvitevarer (boliger)
Energimerking57 av hvitevarer er forankret i EU-direktiver om energimerking58.
Merkekravet omfatter kjøle- og/eller fryseapparater, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner,
tørketromler, kombinerte vaske- og tørkemaskiner, lyskilder, stekeovner og klimaanlegg
De beste kjøle- og/eller frys apparatene på EU-markedet har energiklasse A++ , og bruker
mindre enn 40 prosent av den energimengden som går til et tilsvarende apparat i
energiklasse C. Utviklingen for vaske- og tørkemaskiner og for stekeovner har ikke vært
like bra, der beste tilgjengelige energiklasse på det europeiske markedet er A. I Norge
oppleves det ofte som en utfordring å få tak i de mest energieffektive hvitevarene, da
leverandørene på grunn av lav etterspørsel ofte ikke lanserer dem på det norske markedet.
Data fra EU-15-landene for perioden 1992-2005 viser at energieffektivitetsindeksen (EEI)
i nye kjøle- og/eller fryseapparater i gjennomsnitt er redusert med 40 prosent. Det betyr at
samme apparat bruker 40 prosent mindre strøm i 2005 enn i 1992.

Energieffektivitetsindeks (EEI) for nye modeller av kjøle/fryseapparater i salg i EU-15
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Figur 6.7 Utvikling av energieffektivitetsindeks (gjennomsnittsverdi for nye modeller i salg) for kjøle/fryseapparater EU-15. Kilde: JCR 200659

56

http://www.eu-energystar.org/no/
http://www.energimerking.no/no/Energimerking-av-hvitevarer/
58
Direktivene ligger under rammedirektivet: 92/75/EC av 22. september 1992 om angivelse av
husholdningsapparaters energi- og ressursforbruk ved hjelp av merking og standardiserte
vareopplysninger
59
http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/pdf/EnEff%20Report%202006.pdf
57
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7 Tiltaksbeskrivelser og kostnader
I dette kapitlet analyseres tiltak som gir redusert utslipp av CO2 og tiltak som gir redusert
energibruk. Med andre ord har vi valgt å utrede energieffektiviseringstiltak selv om det
ikke i like stor grad gir nasjonale utslippsreduksjoner. Dette er gjort fordi
energieffektivisering er en del av mandatet til Klimakur. Som nevnt i kapittel 2 er
livsløpsanalyser og livsløpskostnader som inkluderer miljøbelastninger ved materialvalg,
oppføring og eventuell riving er ikke tatt med i kostnadsvurderingene60.

7.1 Innledning
7.1.1 Begrepsavklaring: tiltak og virkemiddel
Med tiltak menes grep som kan gjøres på bygget eller på oppvarmingsløsningen med den
hensikt å redusere energibruk eller klimagassutslipp.
Virkemiddel er det man iverksetter for å utløse et tiltak, som tekniske krav, subsidier eller
avgifter. En del virkemidler vil kunne utløse flere tiltak.

7.1.2 To hovedtiltakstyper: Konvertering og energieffektivisering
Konverteringstiltak er tiltak som fjerner bruk av fossile brensler til oppvarming av bygg.
Dette er bruk av fossile fyringsoljer i oljekjeler, bruk av naturgass i gasskjeler, og bruk av
parafin i parafinovner. Konverteringstiltakene som er analysert i Klimakur er vist i
tabellen under.
Tabell 7-1 Konverteringstiltak analysert i Klimakur.

Konvertering fra:
Brensel
Teknologi

Fyringsoljer

Oljekjel

Parafin

Parafinkamin

Naturgass
og gass gjort
flytende

Gasskjel

Konverteres til:
Brensel

Teknologi

a) Fjernvarme

Varmeveksler

b) Elektrisitet

Luft-vann eller vann-vann
varmepumpe

c) Solvarme og elektrisitet

Solfanger og varmepumpe

d) Flis eller pellets

Biokjel

e) Elektrisitet

Elkjel

f) Bioolje

Oljekjel

g) Biogass

Gasskjel

a) Elektrisitet

Luft-luft varmepumpe

b) Pellets

Pelletsovn

c) Ved og elektrisitet

Rentbrennende vedovn og
panelovner

a) Biogass

Gasskjel

60

Ved miljøklassifisering av bygg tas det derimot hensyn til kriterier som ressursbruk, byggets
plassering, utforming og inneklima, effektiv energibruk og avfallshåndtering. Grønn Byggallianse
jobber med å finne et verktøy for miljøklassifisering tilpasset norske forhold. Se mer om dette på
http://www.byggalliansen.no/miljoklassifisering.html.
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Effektiviseringstiltak er tiltak som reduserer energibehovet i bygningen.
Energieffektiviseringstiltak kan forbedre energiintensiteten, det vil si redusere energibruk
per m2, eller for eksempel per innsatsfaktor (timeverk, etc.). Oversikt over
energieffektiviseringstiltakene analysert i Klimakur er vist i tabellen under.
Tabell 7-2 Energieffektiviseringstiltak som er analysert i Klimakur.

Energieffektiviseringstiltak
1

Energioppfølging

2

Isolering og tetting

3

Teknisk utstyr (BTT - Beste Tilgjengelige Teknologi)

4

Energistyring

5

Lavenergiløsninger

Fremskrivingene av areal, energibruk og klimagassutslipp gav et utgangpunkt for hva
som må innføres av tiltak for å konvertere bort fossilt brensel brukt i 2020 og tiltak for å
redusere energibruk i 2020.
Multiconsult har estimert investeringskostnaden for konverteringstiltakene i kr/kWh
konvertert og for energieffektiviseringstiltakene i kr/m2. For
energieffektiviseringstiltakene er investeringskostnaden vurdert opp mot tiltakets
energibesparelse i kWh/m2 basert på de ulike kildene vist i Kapittel 2.3.2. Se også mer
om estimering av investeringskostnader i Vedlegg 7.

7.1.3 Pris på energibærere i 2020
Energipris for de ulike energibærerne er hentet fra Klimakurs metodenotat og skal
representere energipriser i 2020, gitt i 2008-kroner. De samfunnsøkonomiske
energiprisene er en ren energipris uten skatter og avgifter. I de bedriftsøkonomiske
prisene er skatter og avgifter inkludert. Se også nærmere beskrivelse i Vedlegg 1 i
Klimakurs Hovedrapport.
Tabell 7-3 Samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk energipris i 2020 for ulike bærere. 2008kroner/kWh.

Energipris i 2020
(2008-kr/kWh)
Elektrisitet
Olje*
61
Bioolje*
Gass*
62
Biogass*
Fjernvarme
Ved
Pellets

SAMFUNNSØKONOMISK
Boliger
Næringsbygg
0,60
0,52
0,78
0,53
0,42
0,52
0,26
0,35

0,60
0,48
0,70
0,44
0,28
0,52

61

BEDRIFTSØKONOMISK
Boliger
Næringsbygg
(inkl. mva.)
(uten mva.)
1,08
0,86
0,83
0,62
0,98
0,70
0,74
0,46
0,53
0,28
0,65
0,52
0,33
0,44

Basert på rapsolje, mens andregenerasjons bioolje basert på pyrolyse av trevirke kan komme ned
i 50 øre. Se mer i Sektorrapport for Jordbruk.
62
Kostnad ved sambehandling med våtorganisk avfall er 18 øre, mens behandling av
husdyrgjødsel uten samhandling er 36 øre. Se mer i Sektorrapport for Jordbruk.
Transportkostnader for biogassen kommer i tillegg.
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Briketter/pellets*
Flis

0,35
0,20

0,35
0,25

* 5 øre/kWh er lagt på for drift og vedlikehold av kjelen.

Energieffektiviseringstiltakene sparer energi og gir dermed reduserte driftskostnader. Vi
har valgt å legge fremskrevet energimiks i 2020 til grunn når vi regner på fremtidig
reduksjon med tilhørende energipriser for de ulike energibærerne. Dette gir en veid
snittpris slik vist i tabellen under.
Tabell 7-4 Veid snittpris på energi for boliger og næringsbygg i 2020. 2008-kroner/kWh. Brukt til
kostnadsberegning av energieffektiviseringstiltakene.

Veid energipris for
boliger
Veid energipris for
næringsbygg

Samfunnsøkonomisk pris

Bedriftsøkonomisk pris

Total
energimiks

Oppvarmingsmiks

Total
energimiks

0,53
0,53
0,57
0,56

0,95
0,95
0,80
0,80

eksisterende
nybygg
eksisterende
nybygg

0,55
0,55
0,58
0,58

Oppvarmingsmiks
0,90
0,88
0,77
0,73

7.1.4 Utslippsverdi for energibærere i 2020
Utslippsverdier av klimagasser for fossile energibærere er basert på tall fra SSB og
inkluderer både CO2, metan og lystgass63. CO2-utslippsverdi for de ulike energivarene er
vist i Tabell 4-5 der olje har 0,265 kg CO2e/kWh innfyrt energi, naturgass 0,205 kg/kWh,
pellets 0,02 kg CO2e/kWh og null for fjernvarme og el. Her inkluderer CO2e utslipp av
både CO2, metan og lystgass.
For energieffektiviseringstiltak 1, 3, 4 og 5 er utslippsverdier for total forventet
energimiks i 2020 benyttet, mens for energieffektiviseringstiltak 2 er utslippsverdier for
energimiks til dekning av oppvarmingsbehov i 2020 benyttet. Beregnede utslippsverdier
knyttet til energibruk i 2020 er vist i tabellen under.
Tabell 7-5 Utslippsverdier knyttet til energibruk i 2020.

Klimagassutslipp
kg CO2e/kWh
Total
Oppvarenergimiks mingsmiks

NOx-utslipp
g NOx/kWh
Total
Oppvarenergimiks mingsmiks

Partikkelutslipp
g PM/kWh
Total
Oppvarenergimiks mingsmiks

Boliger,
eksist.

0,015

0,021

0,038

0,053

0,250

0,348

Boliger,
nybygg

0,003

0,005

0,027

0,043

0,201

0,316

0,026

0,040

0,028

0,044

0,002

0,003

0,003

0,007

0,009

0,022

0,001

0,003

Næringsbygg, eksist.
Næringsbygg,
nybygg

63

Klimagasser som ikke er tatt med er utslipp av SF6, HFK og andre hydrofluorkarboner. Men
disse utslippene ansees å være ubetydelige fra drift av bygg.
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7.2 Beregningsmetode for samfunnsøkonomiske
tiltakskostnader
Samfunnsøkonomiske tiltakskostnader skal dekke alle investeringskostnader,
driftskostnader og eksterne kostnader knyttet til tiltaket. Den årlige samfunnsøkonomiske
investeringskostnaden er beregnet over levetiden ved annuitetsmetoden med 5 % rente.
Konkret er total samfunnsøkonomisk tiltakskostnad for konverteringstiltak og
energieffektiviseringstiltak i Klimakur er regnet ut som vist i de to figurene under:

Samfunnsøkonomisk
kostnad
(NOK/tonn
CO2e)

Årlig
investering
(annuitet
med 5 %
rente)
=

Årlig utgift
til energi
etter
konvertering

+

Årlig utgift
– til energi før
konvertering

Eksterne
kostnader for
+ netto utslipp av
NOx og partikler
PM10.

CO2 redusert per år som følge av tiltaket (tonn CO2e/år)

Figur 7.1 Elementer som inngår i den samfunnsøkonomiske kostnaden for konverteringstiltak.

I konverteringstiltakene er det inkludert investering i nytt kapitalutstyr og betaling for
eventuelt fjerning av eksisterende utstyr. Inkludert i kapitalkostnadene er også
tidskostnader og arbeidstimer der det har vært mulig å identifisere disse.
Konverteringstiltakene er definert slik at eksisterende fossil teknologi skal skiftes ut.
Tiltaket tilgodeskrives med sparte utgifter til fossil energi, dette er den andre
komponenten i beregningen. Den nye oppvarmingsteknologien benytter energi, som da
blir en utgift. I tillegg er det lagt på årlige vedlikeholdskostnader. Siste element i
kostnadsberegningen er eksterne kostnader64 som er kostnader som ikke dekkes av den
aktuelle bedriften eller aktøren, men som representerer en kostnad for samfunnet.
Eksterne kostnader som er tatt med i beregningene er miljø- og helsekostnader forbundet
med utslipp av partikler (PM10), og nitrogenoksider (NOx), som er gitt en kostnad på
henholdsvis 1050 kr/kg og 50 kr/kg etter føringer i Klimakur.
Når årlig tiltakskostnad er funnet, divideres denne på årlig sparte CO2-utslipp og vi får
tiltakskostnaden uttrykt ved NOK/tonn CO2-ekvivalenter.
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Figur 7.2 Elementer som inngår i den samfunnsøkonomiske kostnaden for energieffektiviseringstiltak

I energieffektiviseringstiltakene er det inkludert investering i etterisolering, teknisk
utstyr eller annet utstyr. Her er også tidskostnader og arbeidstimer inkludert der det har
64

Se definisjon i Klimakurs Hovedrapport.
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vært mulig å identifisere disse. Når man gjør energieffektiviseringstiltak reduserer man
kjøpt energi, avhengig av tiltaket kan dette både være energi til oppvarming og til
elspesifikt behov. Sparte energikostnader er derfor inkludert. Det er antatt at tiltakene
sparer energi tilsvarende den gjennomsnittlige energimiksen for bygg i 2020 med
tilhørende pris. Siste element er også her eksterne kostnader, som for alle
energieffektiviseringstiltakene vil være en besparelse da utslippene reduseres.
Da størsteparten av energimiksen er elektrisitet blir CO2-besparelsen for
energieffektiviseringstiltakene minimale. Vi har derfor valgt å presentere
tiltakskostnadene uttrykt ved NOK per energi spart. Tiltakskostnaden er en årlig kostnad
som divideres på årlig energibesparelse og vi får kostnaden uttrykt ved NOK/GWh spart.
Styrken ved denne fremstillingen er at vi til en viss grad får kostnadsestimert de eksterne
kostnadene ved tiltakene. Svakheten er at flere eksternaliteter utover NOx og store
partikler (PM10) burde vært prissatt inn i beregningene, eksempelvis utslipp av SOx og
mindre partikler som PM2,5, i tillegg til støy, støv, tidskostnader og annen ubeleilighet
ved gjennomføring av tiltaket, samt andre barrierer analysen ikke har klart å
kostnadssette. Se for øvrig delkapittel 7.3.5 for mer forklaring på hvordan kostnad og
volum for hvert tiltak har blitt regnet ut.

7.3 Samfunnsøkonomiske tiltakskostnader
I dette kapitlet gjennomgår vi hvordan de samfunnsøkonomiske tiltakskostnadene for
konverteringstiltakene og deretter energieffektiviseringstiltakene er beregnet.

7.3.1 Konverteringstiltak i boliger
Konverteringstiltak i bygg er basert på faktiske erfaringstall sammenstilt av Multiconsult.
Tiltakene er delt inn i tre hovedkategorier; konvertering fra fyringsolje, fra parafin og fra
naturgass.
Bruk av fyringsolje i boliger benyttes stort sett i oljekjeler som er tilknyttet et vannbårent
varmedistribusjonsanlegg i bygget. Derimot benyttes parafin stort sett i frittstående
kaminer som ikke er tilknyttet et vannbårent anlegg. En slik ovn vil ikke kunne dekke
tappevannsbehov og kun deler av romoppvarmingsbehovet. I teorien kan parafin også
brukes i oljekjeler, men det er et dyrt alternativ da fyringsoljen er mye billigere. Vi har
derfor antatt at all parafin benyttes i kaminer. Det er fremskaffet konverteringskostnader
fra parafinkaminer til luft-luft varmepumpe, pelletskamin og rentbrennende vedovn. For
konverteringstiltakene av oljekjeler og olje/elkjel er det antatt at distribusjonssystem for
vannbåren varme allerede finnes i bygningen, og kostnader for rør internt i bygget er
derfor ikke inkludert i kostnadstallene.
Multiconsult har fremskaffet erfaringstall for konvertering av oljekjeler og olje/elkjelanlegg til fjernvarme, vann-vann eller luft-vann varmepumpe, solfanger og biokjel.
Klimakur har i tillegg benyttet konverteringskostnader fra Norsk Petroleumsinstitutt
fremskaffet av APAS Energiteknikk for konvertering av oljekjeler til luft/vann og
vann/vann VP, pelletskjel og vedkjel. Videre har NVE selv innhentet kostnader for
konvertering til el-kjeler, biofyringsolje og biogass, sistnevnte med investeringskostnader
fra Gasnor.
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Konverteringskostnadene fra Multiconsult er faktiske erfaringstall, mens de andre
kostnadene hviler på eksempler med kostnader fra bransjeorganisasjoner og leverandører.
Kostnadene fra Multiconsult har derfor et utfallsrom, noe som ikke var tilgjengelig for de
andre tiltakene. I tabellen under beskrives konverteringstiltakene nærmere. Se også i
Vedlegg 7 for mer informasjon.
Tabell 7-6 Beskrivelse av konverteringstiltak for BOLIGER. Kilde: Multiconsult, 2009, Norsk
Petroleumsinstitutt (NP), Gasnor og Varmeteknikk AS.
Konvertering
Fra

Hva innebærer tiltaket?
Til
Fjernvarmeleverandøren påkoster som regel rør inn til bygget, samt kundesentral og
arbeid tilknyttet dette. Kostnadene for tiltaket omfatter derfor rørarbeid for å koble

Fjernvarme

kundesentralen til eksisterende rørnett i bygget. Høyeste kostnad inkluderer
omfattende rørarbeid, typisk ombygging på sekundærside samt fjerning av
eksisterende el- og oljekjel.

Kombinert
olje- og elkjel

Omfatter investering i varmepumpe til å dekke grunnlast. Eksisterende olje- og elkjel
Varmepumpe

er antatt å dekke topplast. Laveste kostnad er for luft-vann VP, mens høyeste er for
kompliserte vann-vann VP med flere brønner.

(Multiconsult)

Solvarme antas å dekke 50 % av tappevannsbehovet samt noe av
Solvarme + el

romoppvarmingsbehovet. Resterende varmebehov antas dekt av eksisterende løsning

Pelletskjel

Investeringskostnaden inkluderer biokjel, silo og rørarbeider. Høye kostnader

(fliskjel)

inkluderer fjerning av eksisterende kjeler, mens lave kostnader ikke inkluderer dette.

(olje-/elkjel). Kostnadene varierer med konvertert mengde energi.

Investeringskostnader basert på informasjon fra Varmeteknikk AS. Anlegget er antatt
Elkjel***

å levere både romoppvarming og oppvarming av tappevann i en enebolig på 150 m2.
Elkjel på 12 kW til en pris på rundt 12 000 kr ekskl. mva.

Oljekjel

Ny oljebrenner i eksisterende oljekjel koster 10 000 kr investering ved 15 000 kWh/år i
(basert på tall
fra NP*,

Biofyringsolje*

en enebolig. Kilde:NP. Det er antatt at ny brenner for biofyringsolje vil være noe dyrere
da den trenger en del tilpasninger. Antar investeringskostnaden til 150 % av ny

Gasnor** og

oljebrenner.

Varmeteknikk

Høy investeringskostnad omfatter ny gasskjel (inkl. renovering av pipeløp) til 40 000 kr

AS***)

Biogasskjel**

ekskl. mva. Lav investeringskostnad omfatter ny gassbrenner i eksisterende oljekjel
(inkl. sanering av oljetank og pipeløp) til 20 000 kr ekskl. mva. Investeringskostnader
fra Gasnor.
Det er antatt at pelletskaminen vil dekke ca 60% av romoppvarmingsbehovet.

Pelletskamin

Kostnadene inkluderer pelletsovn med automatisk matesystem og termostat.
Kostnader for fjerning av parafinkamin er ikke inkludert. Kostnadene varierer med
investeringskostnad og mengde energi konvertert.

Parafinovn
Luft-luft VP
(Multiconsult)

Normalt dekker en luft-luft varmepumpe ca samme mengde oppvarmingsbehov som
parafinkaminen, dvs. 60 %. Kostnad for fjerning av parafinkaminen er ikke inkludert.
Normalt dekker parafin 60% av romoppvarmingsbehovet i en bolig, i snitt rundt 5 500

Vedovn +

kWh. Det er antatt at 1000-3000 kWh erstattes av vedovnen, mens resten dekkes av

panelovn

eksisterende panelovner. Kostnader for fjerning av parafinovn er ikke inkludert.
Variasjon i kostnad er for en dyr og en billig vedovn.
Investeringskostnadene antas å være null da biogass stort sett består av metangass

Gasskjel
(basert på tall
fra Gasnor**)

Biogasskjel**

(Kilde: Gasnor). Eneste som endres her er kostnaden for brenselet, dvs. naturgass
mot biogass.
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For å estimere hvor mye klimagassutslipp som kan spares i 2020 ved
konverteringstiltakene er det antatt at all fossil energi brukt i 2020, jamfør
fremskrivningene i kapittel 4, kan konverteres vekk. NVE har derimot ikke gjort noen
vurdering av hvilke tiltak som faktisk vil bli benyttet for å konvertere vekk den fossile
energien, men for hvert av tiltakene er det gjort en antagelse om at det kan konvertere
vekk henholdsvis all fyringsolje, parafin eller naturgass. Det er naturlig å anta at
kostnadene innen hvert tiltak er stigende. De siste tiltakene vil trolig ha en høy kostnad.
CO2-utslippene som dette representerer er vist som grønne søyler i Figur 7.3 under. I
figuren er Multiconsult sine erfaringskostnader vist i de sju første tiltakene fra venstre.
Disse har et kostnadsintervall representert ved den grå vertikale linjen, og forventet
snittkostnad vist som en svart prikk. For de resterende fire tiltakene har vi ikke samme
kostnadsintervall da disse er eksempelberegninger og ikke erfaringstall.
Konverteringskostnadene i
boliger varierer fra minus 280
kr/tonn CO2e, altså en gevinst,
og opp til pluss 3100 kr/tonn,
der billigste tiltak er
konvertering til fjernvarme og
dyreste er konvertering til
solvarme kombinert med elkjel.
Hvis vi oversetter dette til
kostnad per fossil energi
konvertert kommer vi på mellom
minus 7 øre/kWh til rundt 80
øre/kWh olje konvertert.

For boliger som varmes med
oljekjel tilknyttet vannbåren
Fra
Fra oljeFra
.
Fra
.
varme er det billigste tiltaket
gas s og elkjel parafinoljekjeler
kjel**
konvertering til fjernvarme, men
ovn
dette forutsetter at det er
tilgjengelig fjernvarmenett ikke
Figur 7.3 Konverteringstiltak i BOLIGER,
samfunnsøkonomiske kostnader (kr/tonn CO2) og reduksjon
langt fra boligen. Nest billigste
av klimagassutslipp i 2020 (1000 tonn/år). Kilde:
tiltak er konvertering til elkjel
Multiconsult, *Norsk Petroleumsinstitutt, **Gasnor og
***Varmeteknikk AS.
eller biogasskjel. Førstnevnte på
grunn av lave
investeringskostnader og sistnevnte på grunn av lave brenselskostnader. Ellers kommer
pelletskjel som nummer tre. Vann-vann eller luft-vann varmepumpe (VP) kan også være
gunstig i enkelte tilfeller slik utfallsrommet for kostnadene indikerer (grå vertikal linje).
Men dette varierer fra bolig til bolig.
Ved konvertering av parafinovner kommer luft-luft varmepumper svært gunstig ut. Dette
skyldes lave investeringskostnader samt at luft-luft VP vil kunne dekke nesten samme
varmebehov som parafinovnen da begge er punktvarmekilder. Å bytte ut parafinovnen
med en rentbrennende vedovn er derimot mindre gunstig da denne ikke kan dekke samme
grunnlast som parafinovnen. Dermed må en stor del dekkes av panelovner der
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brenselsprisen er høy. I tillegg har vedovner høye partikkelutslipp som gir høye
samfunnsøkonomiske kostnader. I dag er det derimot mulig å bøte på dette ved å
installere partikkelsamlere øverst på pipeløpet i boliger. Partikkelsamleren vil kunne
samle opp mesteparten av partiklene i følge Klif, men kostnaden for denne og hvor stor
andel som kan samles opp må undersøkes nærmere. Vi har likevel gjort et overslag hvor
vi fjerner 80 % av partikkelutslippene. I dette overslaget vil tiltakskostnaden for
konvertering av parafinbrenner til vedovn kombinert med panelovner reduseres fra 1600
til 1200 kr/tonn CO2e, og energikostnaden reduseres fra 43 til 32 øre/kWh parafin
konvertert.
Konvertering av kjeler som benytter naturgass har vi kun sett på muligheter for å benytte
biogass i stedet. Da biogass er renset metan65 trengs ingen tilpasninger av anlegget og
dermed heller ingen ekstra investeringskostnader i følge Gasnor. Dermed kommer dette
tiltaket svært gunstig ut da biogassprisen på 40 øre/kWh som er benyttet er lavere enn
naturgassprisen på 50 øre/kWh. Her er det derimot ikke lagt til noen distribusjonskostnad
for biogass. For å transportere biogass vil man måtte komprimere den til CNG66 for
kortere avstander, eller til LNG for lengre avstander. Dette vil fordyre brenslet, men det
er usikkert hvor mye. Ved å øke biogassprisen med 50 % til ca 60 øre, øker
tiltakskostnaden til 35 øre/kWh olje konvertert, og CO2-kostnaden for tiltaket vil øke fra
minus 300 kr/tonn, altså lønnsomt, til pluss 650 kr/tonn. Tiltaket er med andre ord svært
sensitiv i fht svingninger i biogassprisen. Biogass benyttes hovedsakelig i kjøretøy i
Norge i dag, og da gjerne med innblanding i naturgass. Innblanding av biogass i
forsyningsnett for naturgass gjøres også (i Lyses gassnett i Stavanger). I prinsippet er det
ingenting i veien for å benytte biogass i bygg, utfordringen ligger i produksjon og
distribusjon til lav nok pris. Her vil tilgang på lokalt produsert biogass være avgjørende.

7.3.2 Konverteringstiltak i næringsbygg
Erfaringstall for kostnader av konvertering fra oljekjeler i næringsbygg var kun å finne
for konvertering til fjernvarme og til luft/vann-vann varmepumper. Disse har
Multiconsult analysert for oss. I tillegg er kostnadstall fra Norsk Petroleumsinstitutt,
Gasnor og NVEs håndbok 1/2008 benyttet for å komme frem til konvertering til fliskjel,
elkjel, biooljekjel og biogasskjel. Se ellers detaljert beskrivelse av tiltakene i tabellen
under.
Tabell 7-7 Beskrivelse av konverteringstiltak for NÆRINGSBYGG. Kilde: Multiconsult, 2009, Norsk
Petroleumsinstitutt (NP), Gasnor og NVE, 2007.
Konvertert
Fra

Hva innebærer tiltaket?
Til
Fjernvarmeleverandøren påkoster som regel rør inn til bygget, samt

Olje- og elkjel
i kombinasjon

kundesentral og arbeid tilknyttet dette. Kostnadene for tiltaket omfatter
Fjernvarme

derfor rørarbeid for å koble kundesentralen til eksisterende rørnett i
bygget. Høyeste kostnad inkluderer omfattende rørarbeid, typisk
ombygging på sekundærside samt fjerning av eksisterende el- og oljekjel.

65

Naturgass består stort sett av metan (ca 86 %). Ubehandlet, eller ”rå”, biogass er en blanding av
metan og CO2 (ca. 25-50 %), og må renses før den kan brukes i biler eller kjeler.
66
CNG = Compressed natural gas. LNG = Liquefied natural gas.
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Omfatter investering i varmepumpe til å dekke grunnlast. Eksisterende
Varmepumpe

olje- og elkjel er antatt å dekke topplast. Laveste kostnad er for luft-vann
VP, mens høyeste er for kompliserte vann-vann VP med flere brønner.
Investeringskostnad fra NP, 6000 kr/kW for komplett fliskjel-anlegg
inkludert spisslast. Basert på et 1,5 MW-anlegg som leverer 6 000 MWh/år

Fliskjel+elkjel*

der elkjel dekker spisslast på 1200 MWh. Kostnadene for mindre anlegg vil
være høyere.
Investeringskostnader basert på NVE-håndbok nr 1/2007 for en 1,5 MW

Oljekjel

Elkjel***

el-kjel. Anlegget leverer 6000 MWh/år, der elkjelen dekker både grunnlast
og spisslast.

(basert på tall

Ny oljebrenner i eksisterende oljekjel koster 75 000 kr investering ved

fra NP*,
Gasnor** og

6 000 MWh/år i et næringsbygg. Kilde:NP. Det er antatt at ny brenner for

Biofyringsolje*

biofyringsolje vil være noe dyrere da den trenger en del tilpasninger. Antar

NVE***)

investeringskostnaden til 150 % av ny oljebrenner.
Høy investeringskostnad omfatter ny gasskjel (inkl. renovering av pipeløp)
på 170 kW til 250 000 kr ekskl. mva. Lav investeringskostnad omfatter ny

Biogasskjel**

gassbrenner i eksisterende oljekjel (inkl. sanering av oljetank og pipeløp)
på 420 kW til 300 000 kr ekskl. mva. Investeringskostnader fra Gasnor.
Investeringskostnadene antas å være null da biogass stort sett består av

Gasskjel
Biogasskjel**

metangass (Kilde: Gasnor). Eneste som endres her er kostnaden for
brenselet, dvs. naturgass mot biogass.
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Figur 7.4 Konverteringstiltak i NÆRINGSBYGG,
samfunnsøkonomiske kostnader (kr/tonn CO2) og reduksjon
av klimagassutslipp i 2020 (1000 tonn CO2-ekv./år). Kilde:
Multiconsult, *Norsk Petroleumsinstitutt (NP), **Gasnor og
***NVE.
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Tiltakskostnadene for
konvertering av fossil energi i
næringsbygg er vist i Figur 7.4.
Som for boliger har vi heller ikke
for næringsbygg gjort en
kvantitativ vurdering av hvilke
tiltak som vil gjennomføres
fremover. Dette vil være avhengig
av vurderinger som hver enkelt
byggeier eller byggherre gjør og
vil variere fra bygg til bygg.
Derfor har vi kun vist
illustrasjonsmessig her hvor mye
CO2 som reduseres hvis all
fyringsolje i 2020 konverteres ved
hvert av tiltakene (vist med grønn
søyle i figuren under).
Vi ser av figuren at konvertering
av olje- og el-kjel til luft-vann
eller vann-vann varmepumpe ikke
gir like stor reduksjon som
konvertering til fjernvarme. Dette
skyldes at man i konvertering til
varmepumpe har antatt at man

ikke fjerner det eksisterende utstyret og dermed kan bruke olje- og elkjelen til topplast. I
de andre tiltakene er det antatt at man bruker elkjel som topplast. På den annen side kan
dette være en noe ugunstig løsning da man for større anlegg i næringsbygg kan få et høyt
effektledd for strøm brukt til å dekke topplast. Dette er ikke tatt hensyn til i beregningene
og må utredes nærmere67.
Tiltakskostnaden for konverteringstiltak i næringsbygg spenner fra minus 770 kr/tonn til
1150 kr/tonn CO2 redusert, der billigste tiltak er konvertering til biogasskjel, og dyreste
tiltak er konvertering til luft-vann eller vann-vann varmepumpe. Oversatt til fossil energi
tilsvarer dette et kostnadsspenn fra minus 20 øre/kWh til pluss 30 øre/kWh olje
konvertert. Sammenliknet med boliger er tiltakskostnadene noe billigere for næringsbygg
enn for boliger. Dette kan skyldes at tiltakene analysert for næringsbygg er varmeanlegg i
større bygg eller næringskompleks, slik som et sykehusområde, og vil dermed ha
skalafordeler i forhold til en enkeltstående bolig. I virkeligheten vil det også finnes større
boligkompleks der flere leiligheter blir forsynt med varme fra samme varmeanlegg. For
slike anlegg vil tiltakskostnadene ligge nærmere kostnadene for næringsbygg enn for
boliger.
Figur 7.4 viser at for næringsbygg som har et vannbårent varmeanlegg (VBV) er
konvertering til fjernvarme det billigste tiltaket, men som for boliger forutsetter dette at
det er fjernvarmenett tilgjengelig i nærheten av bygget. Grunnen til at fjernvarme blir et
billig tiltak er at prisen på fjernvarme er regulert til å være lik eller billigere enn el-prisen.
Skulle man brukt den virkelige samfunnsøkonomiske kostnaden for fjernvarme ville
prisen på fjernvarme brukt i analysen trolig vært høyere. I tillegg tas det ikke hensyn til at
det benyttes fossil brensel til produksjon av fjernvarme68 slik at utslippsreduksjonen
nasjonalt vil være mindre enn indikert i figuren. Dersom disse to forholdene nevnt over
hadde vært inkludert ville tiltakskostnaden for fjernvarme i kr/tonn CO2 blitt dyrere. For
å få mer riktige samfunnsøkonomiske kostnader for konvertering til fjernvarme bør dette
utredes nærmere.
For konvertering av en oljekjel tilknyttet VBV til en luft-vann eller vann-vann VP kan
kostnadene variere mye, fra minus 10 øre/kWh til pluss 85 øre/kWh. Dette er indikert ved
grå vertikal linje, avhengig av hvilken teknisk løsning som velges. Typisk er luft-vann VP
billigere enn vann-vann VP da vann-vann VP krever at man lager brønner i grunnen. Her
er boring i fjell kostbart, mens kollektor i vann eller sjø vil være noe billigere.
Konvertering til fliskjel kombinert med elkjel på topplast er vurdert til minus 10 øre/kWh
olje konvertert, dvs allerede lønnsomt. For konvertering til elkjel til å dekke hele
varmebehovet er kostnaden 3 øre/kWh, dvs. nærmest nullkostnad. For elkjelene benyttet
her er det ikke lagt til effektledd for elforbruket, noe som vil gjøre tiltakskostnaden
høyere. Konvertering til biofyringsolje er ofte skissert som en enkel løsning, men
kommer her ut som det nest dyreste tiltaket på 17 øre/kWh olje konvertert, eller 660
kr/tonn CO2e. Dette skyldes høy pris for biofyringsoljen sammenliknet med fossil
fyringsolje.
Det billigste tiltaket for næringsbygg er å bytte ut en gammel oljekjel, og installere en ny
gasskjel som fyres på biogass. Dette har en tiltakskostnad på minus 770 kr/tonn CO2e.
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Dette vil variere avhengig av hvilken nettariff som gjelder for området er det enkelte bygget står.
Se mer om produksjon av fjernvarme i Klimakurs Hovedrapport del B, kapittel 14.3.
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Grunnen til den lave kostnaden er sparte utslipp av partikler og NOx i tillegg til en lav
pris på biogassen. Som nevnt tidligere er denne prisen trolig for lav. Hvis vi dobler
biogassprisen vil tiltakskostnaden øke fra minus 21 øre/kWh til 0 øre/kWh, dvs. fortsatt
være samfunnsøkonomisk lønnsom.
For gasskjeler som i dag går på naturgass vil det å bytte ut naturgassen med biogass være
et billig tiltak, med en samfunnsøkonomisk kostnad på minus 15 øre/kWh, eller minus
670 kr/tonn CO2e. Hvis vi dobler biogassprisen vil tiltakskostnaden øke til 8 øre/kWh
naturgass konvertert, tilsvarende 350 kr/tonn CO2e. Med andre ord er tiltaket svært
sensitivt for biogassprisen, slik at tiltakets lønnsomhet vil variere avhengig av om man
har biogass tilgjengelig i nærmiljøet slik at transportkostnaden blir lav. Se for øvrig
kommentar om biogass under vurdering av konverteringstiltak i boliger.

7.3.3 Konvertering fra direkte bruk av el i boliger og
næringsbygg
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Figur 7.5 Konvertering fra el-kjel og panelovner i BOLIGER,
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Multiconsult, 2009.
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I Norge har det de siste årene vært en aktiv omlegging til økt bruk av vannbåren varme og
redusert direkte bruk av elektrisitet til oppvarming. I erfaringstallene som Multiconsult
har analysert finnes det derfor også kostnader for konvertering av elkjeler, og av
panelovner i boliger. Resultatene i Figur 7.5 viser at det er billigst å konvertere elkjeler i
boliger til fjernvarme eller til pelletskjel, mens for konvertering av panelovn i boliger er
det billigst å konvertere til luft-luft VP eller pelletskamin.

Fra direkte
el til VBV

Figur 7.6 Konvertering fra el-kjeler og
panelovner i NÆRINGSBYGG,
samfunnsøkonomiske kostnader (kr/kWh el
konvertert) og redusert bruk av elektrisitet i
2020 (TWh/år). Kilde: Multiconsult, 2009

Figur 7.5 viser videre at det er svært dyrt å konvertere til vedovn i boliger da det vil føre
til høye partikkelutslipp, som gir høye samfunnsøkonomiske kostnader. Gjør vi et
overslag hvor vi fjerner 80 % av partikkelutslippene ved hjelp av en partikkelsamler (se
avsnitt i kap 7.3.1), vil tiltakskostnaden reduseres fra 3 kr til 1 kr/kWh el konvertert.
Konvertering der man fjerner panelovner og installerer et vannbårent varmeanlegg (VBV)
er kostbart. Hvis dette gjøres i boliger vil det være billigst å koble seg på nærmeste
fjernvarmenett, gitt at et slikt finnes i umiddelbar nærhet. Å installere pelletskjel eller
luft/vann–vann varmepumpe er tilnærmet like dyrt.
På samme måte som for boliger finnes det erfaringstall for konvertering av elkjeler og
panelovner i næringsbygg. Resultatene fra Multiconsult sin studie vist i Figur 7.6 viser at
kostnadene ved å konvertere en elkjel i næringsbygg med vannbåren varme er betydelig
lavere enn ved å konvertere panelovner til VBV med enten fjernvarme eller varmepumpe.
Differansen mellom de to tiltakstypene indikerer at kostnaden ved å installere et VBVsystem i et næringsbygg er på mellom 100–140 øre/kWh konvertert.
Hvis næringsbygget har et VBV-system i utgangspunktet er den samfunnsøkonomiske
konverteringskostnaden til fjernvarme minus 4 øre/kWh elektrisitet konvertert, mens
konverteringskostnaden til en luft-vann eller vann-vann varmepumpe ligger mellom
minus 10 øre og pluss 50 øre/kWh, med et forventet snitt på underkant av 20 øre/kWh.
Hvis man skal konvertere fra panelovner til et VBV-system er billigste løsning for
næringsbygg konvertering til fjernvarme som har en kostnad på 95 øre/kWh elektrisitet
konvertert. Konvertering til VBV kombinert med en luft-vann eller vann-vann
varmepumpe ligger på mellom 115–170 øre/kWh el konvertert, med et forventet snitt på
155 øre/kWh.

7.3.4 Sensitivitetsanalyse energipris
Vi har gjort en enkel sensitivitetsanalyse for konverteringstiltakene, der vi har sett på
hvordan kostnaden endrer seg hvis energiprisene endres. Tiltakene i Klimakur er
analysert med fremskrevne energipriser for 2020. Da vi ikke vet med sikkerhet hva
prisene vil være i 2020 kan prisene brukt i beregningene være for høye eller lave. Det er
derfor interessant å se om endrede energipriser vil endre resultatene vesentlig. Merk at det
kun er energiprisene som er endret i sensitivtetsanalysene.
En må dessuten være oppmerksom på at kostnadsanalysene inneholder en del usikkerhet,
ettersom de er basert på erfaringsdata og til dels få kilder. Resultatene viser en forventet
kostnad, og ikke kostnad for de billigste og dyreste tiltakene.
Følgende prisendringer for energivarer er analysert:
a) lavere el-pris, resten uendret
b) lavere el-pris og høyere bioenergi-pris
c) høyere el-pris, resten uendret.
For boliger skjer det små endringer:
-

En lavere el-pris vil ikke endre resultatet vesentlig. Alle de el-relaterte tiltakene
blir litt mer lønnsomme, dvs varmepumpene, solvarme+el, vedovn+el og elkjel,
men endringen er liten.
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-

Lavere el-pris og høyere bioenergi-pris endrer bildet noe. Fortsatt er fjernvarme,
luft–luft VP, elkjel og biogassløsninger mest lønnsomt. Bioenergi-løsningene har
derimot blitt noe dyrere, og dermed relativt mindre lønnsomme i forhold til
løsningene som involverer el.

-

Høyere el-pris og uendrede bioenergi-priser gir at bioenergi-løsningene blir
relativt sett mer lønnsomme. Men det er fortsatt fjernvarme, luft–luft VP, elkjel
og biogassløsninger som er de mest lønnsomme tiltakene.

For næringsbygg er det noe større endringer:
-

Lavere el-pris gjør at elkjel blir en del mer lønnsomt enn i den opprinnelige
analysen, men ut over det endres ikke bildet vesentlig.

-

Lavere el-pris og høyere bioenergi-pris gjør at elkjel får økt lønnsomhet og
fliskjel redusert lønnsomhet. Ut over det endres ikke bildet vesentlig.

-

Høyere el-pris og uendret bioenergi-pris endrer ikke bildet vesentlig for
næringsbygg. Fjernvame, fliskjel+el og biogassløsninger er fortsatt mest
lønnsomt. Elkjel blir noe mindre lønnsomt.

7.3.5 Energieffektiviseringstiltak i boliger og næringsbygg
Investeringskostnaden og energibesparelsen for energieffektiviseringstiltak i bygg er
fremskaffet av Multiconsult. I samarbeid mellom NVE og Multiconsult ble en rekke
energieffektiviseringstiltak vurdert og deretter kategorisert i fem hovedtiltak. Dette ble
gjort for å minimere antall tiltak som skulle innrapporteres til Klimakur.
Investeringskostnaden ved energieffektiviseringstiltakene er definert som merkostnader
ved renovering av eksisterende bygg, og merkostnader ved oppføring av nybygg.
De fem hovedtiltakene for energieffektivisering er energioppfølging (EOS), isolering og
tetting, teknisk utstyr (BTT – beste tilgjengelige teknologi), energistyring og
lavenergiløsninger (en samling av flere tiltak).
For eksisterende bygg er investeringskostnaden og energibesparelsen for de ulike
energieffektiviseringstiltakene basert på faktiske erfaringstall vurdert av Multiconsult (Se
nærmere Kapittel 2.3.2 og i Multiconsults bakgrunnsnotat i Vedlegg 7.) For nybygg er
kostnader og energibesparelser basert på merbesparelser ved å gå fra TEK07 til en bedre
standard. Dette er estimert ved å se på merkostnad og merbesparelse fra TEK 97 til TEK
07 med tall fra SINTEF-rapport69, Holte kalkulasjonsnøkkel og Enova, og videre er det
antatt at dette kan være representativt for forbedring fra TEK 07 til kommende TEK’er.
Denne forenklingen i kostnadstall ble gjort fordi det ikke er vedtatt hvordan neste TEK
vil bli, og fordi det ikke forelå gode erfaringstall for kostnader for bygg med TEK07standard da beregningene ble gjennomført.
Deltiltakene som er vurdert innenfor hvert hovedtiltak er vist i Tabell 7-8. Klimakur
skulle vurdere hvor mye energi som realistisk kan spares innen 2020 i bygg. Det ble
derfor vurdert hvilke(t) deltiltak innenfor hvert hovedtiltak som i størst grad
gjennomføres i henholdsvis boliger og næringsbygg basert på historikk og erfaring. Det
vil si at tiltakskostnaden som er brukt i beregningene ikke er kostnaden for alle
deltiltakene samlet, men for det (eller de) vanligste tiltaket. Det er også for dette (eller de)
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vanligste tiltaket at kostnaden og energibesparelsen gjelder for. I Vedlegg 3 er det vist
kostnad og energibesparelse for flere av deltiltakene i hvert av hovedtiltakene.
Eksempelvis representerer tiltakskostnaden for tiltak 2 i boliger kostnaden for isolering av
kun yttervegg, da erfaringstallene viser at dette er det mest vanlige isolerings- og
tettingstiltaket som gjennomføres i boliger. For næringsbygg viser kostnadstallene
tilsvarende kostnaden for utvalgte deltiltak under hovedtiltaket. Kostnaden i dette tilfellet
er tetting rundt vinduer og dører, samt etterisolering av tak, som er de mest vanlige
isolerings- og tettingstiltakene.
Energibesparelsene (de grønne søylene) for tiltak 1-4 er dermed også basert på realistisk
besparelse for det utvalgte deltiltaket. Mao ville energisparepotensialet være høyere
dersom alle deltiltakene i hvert hovedtiltak hadde vært gjennomført. Besparelsen i de
grønne søylene viser med andre ord mest sannsynlig sparepotensial og ikke maksimalt
potensial for hver av hovedtiltakskategoriene. Dette gjelder for tiltakene 1-4 som alle er
basert på erfaringstall.
Tiltak 5 Lavenergiløsninger kan derimot sees på som et maksimalt sparepotensial hvis
man gjennomfører absolutt alle deltiltak under hovedtiltak 1-4 samt at man skifter ut
vinduer. Tiltak 5 skiller seg fra tiltak 1-4 da dette i hovedsak baseres på teoretiske
analyser utført av SINTEF der overgang fra TEK97 til lavenergibygg er utredet.
Energibesparelsen for tiltak 5 er dermed høyere enn summen av tiltak 1-4 fordi det er
flere deltiltak som gjennomføres.
Detaljert informasjon om de ulike tiltakene og tilhørende investeringskostnader og
energibesparelser er vist i Multiconsults bakgrunnsnotat i Vedlegg 7.
Tabell 7-8 Deltiltak som er gruppert innenfor de fem hovedeffektiviseringstiltakene.
Byggkategori

Hovedtiltak
1) Energioppfølging

2) Isolering og tetting

Boliger

3) Teknisk utstyr (BTT – Beste
Tilgjengelige Teknologi)

Innregulere varmeanlegg, installere vannbehandlingsanlegg,
lavenergiarmaturer og varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg.
Skifte til rentbrennende vedovn.

4) Energistyring

Behovsstyring av lys, varme og ventilasjon samt automatikk
for dette.

5) Lavenergiløsninger (alle
ovennevnte tiltak)

Kombinerer alle ovennevnte deltiltak innenfor hovedtiltak 1-4
i en optimal sparepakke. I tillegg skiftes også vinduer.

1) Energioppfølging

Etablere energioppfølgingssystem, EOS. Synliggjør detaljert
energibruk i bygget, for varme, ventilasjon, lys, teknisk
utstyr, kjøling etc. Får også drift- og vedlikeholdsinstruks
samme som for boliger

2) Isolering og tetting
Næringsbygg

Deltiltak
Etablere energioppfølgingssystem, EOS. Synliggjør detaljert
energibruk i bygget, for varme, ventilasjon, lys, teknisk
utstyr, kjøling etc. Installere individuell varmemåling, drift- og
vedlikeholdsinstruks.
Isolering av vegger, tak og gulv mot grunn. Tetting rundt
vinduer og ekstra tettelag sammen med etterisolering. (NB!
Ikke skifte av vinduer).

3) Teknisk utstyr (BTT - Beste
Tilgjengelige Teknologi)
4) Energistyring
5) Lavenergiløsninger (alle
ovennevnte tiltak)

Innføre solavskjerming, innregulere varmeanlegg, installere
vannbehandlingsanlegg, lavenergiarmaturer, SD-anlegg og
varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg.
samme som for boliger
samme som for boliger
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Erfaring fra bransjen viser at rekkefølgen på gjennomføring av tiltak i bygg har
betydning. Gjennomføring av ett tiltak kan føre til at påfølgende tiltak blir mindre
lønnsomme ettersom de første tiltakene ofte henter ut en stor del av
energieffektiviseringspotensialet. Etter hvert som flere tiltak gjennomføres vil de
etterfølgende tiltakene få lavere sparepotensial da de første tiltakene allerede har tatt en
del av sparepotensialet. Dermed får de påfølgende tiltakene en stigende kostnad per
energienhet (kWh) spart. I realiteten gjennomføres gjerne flere tiltak samtidig og
beregnes normalt med besparelse i denne rekkefølge: energioppfølging, isolering og
tetting, tiltak på sanitæranlegg, ventilasjon, elektriske anlegg, automatikkanlegg,
varmeanlegg (med konvertering) og til slutt energistyring.
I fremstillingen til Klimakur har vi valgt å presentere energieffektiviseringstiltakene med
kostnader og energisparepotensial uavhengig av hverandre. Altså at kostnaden og
besparelsen som vises er isolert for dette ene tiltaket hvis det gjennomføres på halvparten
bygningsmassen innen 2020 (se mer om arealforutsetninger lenger ned på siden). For alle
tall og beregninger for energieffektiviseringstiltak 1 til 4 antas det altså at tiltakene ikke
gjennomføres sammen med andre tiltak, med unntak av tiltak 5 ”Lavenergiløsninger”
som inneholder alle ovennevnte tiltak.
Det er også viktig å merke seg at hvis effektiviseringstiltakene gjennomføres først, vil det
være mindre behov for konverteringstiltak. Klimakur har ikke gjort noen vurdering av
hvor mye av fossil energi som realistisk kan effektiviseres vekk kontra hvor mye som kan
konverteres vekk innen 2020. Disse er derfor vist adskilt med maks reduksjonspotensial
for begge. I realiteten vil man trolig se en blanding av disse to avhengig av
virkemiddelutformingen.

Arealtall – Potensial for energieffektivisering i 2020 og 2030
Energisparingspotensialet for energieffektiviseringstiltakene er basert på erfaringstall for
energibesparelse per areal i ulike bygg (kWh/m2), sammen med en vurdering av hvor stor
andel av bygningsmassen det er mulig å gjennomføre effektiviseringstiltak på årlig (i m2).
Det realiserbare mulighetsområdet for energieffektiviseringstiltak fram mot 2020 og 2030
er antatt til å omfatte rehabilitert areal, nybygg og noe i eksisterende bygningsmasse som
ikke rehabiliteres. Jamfør Kapittel 4 er rehabiliteringsraten anslått til 1,5 prosent per år av
total bygningsmasse, og nybyggingsraten er anslått til 1,1 prosent per år for boliger og 1,6
prosent per år for næringsbygg. Vi antar i tillegg at det gjøres en årlig effektivisering på 2
prosent per år av den bygningsmassen som ikke rehabiliteres.
Tabell 7-9 Areal som kan få gjennomført tiltak innen 2020 og 2030. Oppvarmet areal, mill m2.

[mill m2]

Boliger

Næringsbygg

Akkumulert areal

Nybygg:

33,5

17,3

2010 - 2020:

Eksisterende og Rehab:

96,2

33,5

Akkumulert areal

Nybygg:

27,9

14,4

2020 - 2030:

Eksisterende og Rehab:

70,2

23,0

Hvis tiltak blir gjennomført hvert år fra og med 2010 til og med 2020 med de overnevnte
ratene vil vi kunne gjennomføre energieffektiviseringstiltak i 130 mill m2 av boligmassen
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og 51 mill m2 av næringsbygg innen 2020. Dette er vist i Tabell 7-9. Til sammenlikning
er sum totalt areal av boliger og næringsbygg i overkant av 350 mill m2 i 2020. Med disse
antagelsene anslår Klimakur at det er mulig å gjennomføre energieffektiviseringstiltak på
ca halvparten av bygningsmassen innen 2020.

Tiltakskostnader
Kostnadsanslagene baserer seg på informasjon fra en rekke tiltak fra flere kilder, se
Kapittel 2.3.2. Kostnadene vist i figuren under er basert på kostnader og energibesparelse
for det deltiltaket som gjennomføres mest av eller oftest av for hver av byggtypene
presentert, og kan sees på som et historisk erfaringstall.
Prikken representerer tiltakskostnaden i kr/kWh spart, mens søylene viser hvor mye
energi som kan spares i året 2020 gitt at tiltaket gjennomføres i 96 mill m2 eksisterende
boligareal innen 2020, og i alle nye boliger som bygges fra 2010 – 2020. (jamfør Tabell
7-9). Merk at for tiltak 1-4 viser søylene de realistiske sparepotensialene, mens for tiltak
5 vises maksimal teoretisk sparepotensial. (Se forklaring under begynnelsen av
delkapittel 7.3.5.)
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Figur 7.7 og Figur 7.8 viser samfunnsøkonomiske kostnader i kr/kWh spart i henholdsvis
eksisterende boliger og nye boliger for de fem hovedtiltakene.
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Resultatene viser at å etablere et energioppfølgingssystem (tiltak 1) er billig, men det
sparer ikke så veldig mye energi slik at totalt spart i 2020 ligger dette tiltaket lavest.
Isolering og tetting (tiltak 2), og da nærmere bestemt ekstra isolering av yttervegg i
boliger kommer nest best ut i både nye og eksisterende boliger, dette til tross for at
investeringskostnaden er den høyere enn både tiltak 3 og 4. Dette skyldes at man sparer
mer per investerte krone ved isolering enn ved tiltak 3 og 4. Innenfor BTT (tiltak 3) er
skifte til sparedusj et relativt billig tiltak, men fordi man ikke sparer så mye energi
kommer sum tiltakskostnad ut som det dyreste tiltaket. Innenfor energistyring (tiltak 4) er
å installere tidsur for varme i boligen også et rimelig tiltak i eksisterende boliger, selv om
det kommer dyrere ut enn tiltak 1 og 2. Lavenergiløsningstiltaket (tiltak 5) viser at
maksimalt sparepotensial i boliger er på litt over 6 TWh innen 2020. Tiltaket har en svært
høy investeringskostnad, men på grunn av store energibesparelser for alle deltiltakene det
inkluderer, samt lang levetid, er den totale samfunnsøkonomiske kostnaden lav. Dette
gjelder både for eksisterende og nye boliger.
Se nærmere analyse av tiltakskostnadene i Vedlegg 3.
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Figur 7.10 Samfunnsøkonomiske kostnader for
energieffektiviseringstiltak i nye næringsbygg.

Figur 7.9 og Figur 7.10 viser samfunnsøkonomiske tiltakskostnader i henholdsvis
eksisterende og nye næringsbygg. Vi ser at kostnadene for tiltak 2-4 ligger 60 – 170
øre/kWh høyere enn for boliger. Dette skyldes i hovedsak at deltiltakene som
gjennomføres i næringsbygg ikke har så mye dyrere investeringskostnader enn boliger,
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men fordi de sparer mindre energi blir sum tiltakskostnad høyere for næringsbygg enn for
boliger.
Det mest lønnsomme tiltaket er også her å etablere et energioppfølgingssystem (tiltak 1),
selv om man ikke sparer så mye energi ved dette tiltaket. Isolering og tetting (tiltak 2),
nærmere bestemt isolering av tak og tetting rundt vinduer og dører er billigere å
gjennomføre i nybygg enn i eksisterende bygg. Det skyldes trolig at det er lettere å legge
på ekstra isolering ved bygging enn ved rehabilitering. Innenfor BTT (tiltak 3) har
investering i ny og bedre varmegjenvinning i ventilasjonsanlegg høy tiltakskostnad på
1,25 kr/kWh spart, både for eksisterende bygg og for nybygg. Innenfor energistyring
(tiltak 4) har installering av anlegg for sentral driftskontroll høye investeringskostnader
og sparer relativt lite energi per m2. Velger man derimot å installere behovsstyring av
ventilasjonsanlegget vil investeringskostnaden være enda høyere, men energibesparelsen
vil også øke, slik at tiltakskostnaden ligger noe lavere (se Vedlegg 3).
Lavenergiløsningstiltaket (tiltak 5) viser at maksimalt sparingspotensial i næringsbygg er
i underkant av 5 TWh i året 2020, gitt at det gjennomføres på 34 mill m2 eksisterende
næringsbygg og 17 mill m2 nye næringsbygg innen 2020.
Generelle vurderinger ved kostnadene
Gitt forutsetninger om fremtidige energipriser i 2020, levetider og en
samfunnsøkonomisk kalkulasjonsrente på 5 prosent, har vi følgende vurderinger.
Generelt viser erfaringstallene for tiltak 1-4 at de energieffektiviseringstiltakene som
gjennomføres i næringsbygg i dag er dyrere enn de som gjennomføres på boliger. Men
hvis man tar i så det monner, dvs. tiltak 5, ligger tiltakskostnaden både for boliger og
næringsbygg nærmere null.
Sammenligning av investeringskostnader ved tiltak i eksisterende bygg versus kostnader
for tiltak i nybygg tilsier at isolering og tetting og installering av nytt teknisk utstyr er
billigere å gjøre ved nybygging enn i etterkant. Men når man ser på den totale
tiltakskostnaden, inkludert driftskostnader, viser det seg at forskjellen på nybygg og
eksisterende bygg ikke er så stor likevel. Dette skyldes trolig at man ved eksisterende
bygg kan spare mer energi enn ved nybygg, da det er antatt at nybygg har bedre teknisk
standard i utgangspunktet. Dermed blir total tiltakskostnad noenlunde den samme for
eksisterende bygg og nybygg. Dette gjelder både for boliger og næringsbygg.
For den totale bygningsmassen er det teoretisk maksimale sparepotensialet for boliger og
næringsbygg på henholdsvis 6 TWh i boliger og 5 TWh i næringsbygg, til sammen 11
TWh i 2020. Dette utgjør rundt 15 % av fremskrevet energibruk i boliger og næringsbygg
i 2020.
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7.4 Bedriftsøkonomiske versus
samfunnsøkonomiske tiltakskostnader
For å vurdere hvorfor tiltakene ikke utløses selv om de er samfunnsøkonomisk gunstige
er det nyttig å se på kostnadene aktørene står overfor, altså de bedriftsøkonomiske
kostnadene. I dette kapitlet presenterer vi bedriftsøkonomiske tiltakskostnader på tre ulike
måter; uten støttesats, med støtte fra Enova og med støtte fra ENØK-fond. Det har ikke
vært tilstrekkelig tallgrunnlag for angivelse av støttenivå for tiltak i nybygg og disse er
derfor utelatt. Merk dessuten at tallene som er hentet inn ikke nødvendigvis er dekkende
for den støtten som gis. Det kan for eksempel være støtteordninger fra Enova som ikke er
fanget opp eller der ikke all oppnåelig støtte til et tiltak er fanget opp.
Tiltakskostnadene fra Multiconsult baserer seg kun på erfaringstall fra ulike databaser.
Det betyr at de bedriftsøkonomiske tiltakskostnadene med støttesats er basert på faktiske
prosjekt som har fått støtte, og det er derfor ikke noen generell støttesats per sparte kWh
som er lagt til. Støttesatsen er ikke inkludert ved utregning av de rene
samfunnsøkonomiske eller bedriftsøkonomiske kostnadene.

7.4.1 Beregningsmetode for bedriftsøkonomiske kostnader
Bedriftsøkonomisk tiltakskostnad er regnet ut etter tilsvarende metode som for
samfunnsøkonomisk tiltakskostnad. Forskjellen er at bedriftsøkonomisk kostnad har
høyere rente, merverdiavgift er inkludert både i investeringskostnadene og i energiprisene
(kun for boliger), og at eksterne kostnader (utslipp, med mer) ikke er hensyntatt.
Prinsippskisse for elementene som inngår i beregning av bedriftsøkonomisk
tiltakskostnad er vist i figurene under. De årlige bedriftsøkonomiske
investeringskostnadene er beregnet ved annuitetsmetoden med 7 % rente. Den første
figuren viser kr/årlige sparte CO2, mens den andre viser kr/årlige sparte kWh.

Bedriftsøkonomisk
kostnad

=

Årlig investering*
Årlig utgifter til
Årlig utgift til energi*
+
– energi* før
(annuitet med
etter konvertering
7 % rente)
konvertering
CO2 redusert per år som følge av tiltaket (tonn CO2e/år)

Figur 7.11 Elementer som inngår i den bedriftsøkonomiske kostnaden for konverteringstiltak. Stjerne (*)
indikerer at moms er lagt til for boliger, men ikke for næringsbygg.

Bedriftsøkonomisk
kostnad

=

Årlig utgift til
energi* før
+
–
energieffektiviseri
ng.
Energi spart per år som følge av tiltaket (GWh/år)

Årlig investering*
(annuitet med
7 % rente)

Årlig utgift til energi*
etter energieffektivisering

Figur 7.12 Elementer som inngår i den bedriftsøkonomiske kostnaden for energieffektiviseringstiltak.
Stjerne (*) indikerer at moms er lagt til for boliger, men ikke for næringsbygg.
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7.4.2 Konverteringstiltak
Bedriftsøkonomiske kostnader for konverteringstiltakene er presentert på tre ulike måter;
ren bedriftsøkonomisk kostnad uten støtte (mørkeblå), med støtte fra Enova (lyseblå) og
med støtte fra Oslo ENØK-fond (skravert blå). Den røde søylen representerer
samfunnsøkonomisk kostnad, tilsvarende den svarte prikken i Figur 7.3 og Figur 7.4. På
samme måte som for de samfunnsøkonomiske kostnadene vil også de bedriftsøkonomiske
kostnadene variere utover det som vises i dette kapitlet (se variasjon i tiltakskostnad i
Vedlegg 3).
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Figur 7.13 Bedriftsøkonomisk vs. samfunnsøkonomisk tiltakskostnad for
konvertering av fossil energi i BOLIGER. Med og uten støtte fra ENØK-fondet og
Enova. Kr/tonn CO2e.

Figur 7.13 viser de bedriftsøkonomiske kostnadene for konverteringstiltak i boliger
sammenliknet med samfunnsøkonomiske kostnader. Vi ser av figuren at de
bedriftsøkonomiske kostnadene er høyere enn de samfunnsøkonomiske kostnadene for
konvertering til varmepumpe, solvarme, vedovn og elkjel. Dette skyldes hovedsakelig
høyere investeringskostnad som følge av at merverdiavgift er lagt til. Men ved
konvertering til fjernvarme, pelletskjel, pelletskamin, biofyringsolje og biogasskjel ligger
den bedriftsøkonomiske kostnaden lavere enn den samfunnsøkonomiske. Årsaken til
dette er at bruk av pellets og, biofyringsolje øker utslippene av NOx og partikler når man
konverterer vekk fyringsolje. Dette kommer med som en utgift i de samfunnsøkonomiske
beregningene, men inngår ikke ved bedriftsøkonomisk kostnadsberegning. I tillegg er
prisdifferansen mellom fyringsolje og henholdsvis biofyringsolje, biogass og pellets
større når man legger på moms på energibærerne. Totalt gir det lavere bedriftsøkonomisk
kostnad til tross for økt rentenivå.
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ENØK-fondet i Oslo støtter konvertering til fjernvarme, varmepumper, solvarme,
pelletskjel og –ovn, samt rentbrennende vedovn, der støttesatsen for vedovn er høyest på
190 øre/kWh og fjernvarme lavest på 20 øre/kWh. Enova støtter varmepumper, solvarme
og pelletskjel og –ovn. Hovedsakelig fremstår støtten fra Enova som lavere sammenliknet
med ENØK-fondet, bortsett fra ved konvertering til solvarme.
Tiltak med høye eksterne kostnader, typisk konvertering til pellets og biofyringsolje, har
lavere bedriftsøkonomisk kostnad enn samfunnsøknomisk kostnad. Pellets-tiltakene
fremstår i tillegg med høye støttesatser både fra Enova og ENØK-fondet.
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Figur 7.14 Bedriftsøkonomisk vs. samfunnsøkonomisk
tiltakskostnad for konvertering av fossil energi i NÆRINGSBYGG.
Med og uten støtte fra ENØK-fondet og Enova. Kr/tonn CO2e.

Figur 7.14 viser bedriftsøkonomisk tiltakskostnad for konvertering av fyringsolje og
naturgass i næringsbygg sammenliknet med samfunnsøkonomisk kostnad. Som for
boliger fremstår støttesatsene fra ENØK-fondet i Oslo høyere enn støttesatsene fra Enova.
Kostnader ved konvertering til fjernvarme har lave investeringskostnader og negative
årlige energikostnader da prisen på el og fyringsolje ligger høyere enn fjernvarmeprisen.
Grunnen til at bedriftsøkonomisk kostnad for konvertering til fjernvarme er lavere enn
samfunnsøkonomisk tiltakskostnad er at differansen mellom energiprisene er lavere ved
samfunnsøkonomisk beregning enn ved bedriftsøkonomisk. Jamfør diskusjon i kapittel
7.3.2 på s.65, må kostnader for konvertering til fjernvarme utredes nærmere.
Tabell 7-10 Sammenlikning av dagens energipriser og Klimakurs energipriser i 2020.

El-pris (spot)
Oljepris
Pelletspris

Dagens energipriser
(2009)
35 øre/kWh
ca 370 kr/fat70
30-40 øre/kWh

Energipriser brukt i Klimakur for
2020
50 øre/kWh
400 kr/fat
30 øre/kWh

70

Fra mai 2009 til februar 2010 har prisen på olje økt fra rundt 60 $/fat til 75 $/fat, og
forventningene framover er jevnt økende opp til 95 $/fat. Dette kan tyde på at antatt oljepris i
Klimakur i 2020 er noe lav.
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De bedriftsøkonomiske tiltakskostnadene viser at mange av tiltakene allerede fremstår
som lønnsomme, selv uten støtte fra Enova eller ENØK-fondet i Oslo. Med andre ord
eksisterer det med stor sannsynlighet barrierer ved gjennomføring av tiltak. Slike
barrierer kan være høye investeringskostnader (tilgang på kapital), aktørene er
risikoaverse som følge av usikkert tidsperspektiv, med mer. Energiprisene aktørene står
overfor i dag, er også noe annerledes enn det vi har forutsatt for 2020 (se oversikt i Tabell
7-10). Men resultatene fra sensitivitetsanalysen gjort i 7.3.4 viser at tiltakskostnadene
endrer seg svært lite med lavere elpris og høyere biopris (se alternativ b i kap 7.3.4). Se
mer om barrierer i virkemiddelkapitlet.

7.4.3 Energieffektiviseringstiltak
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Figur 7.15 BOLIGER. Samfunnsøkonomiske versus
bedriftsøkonomiske kostnader for
energieffektiviseringstiltak i boliger som rehabiliteres.
Kr/kWh spart.
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Bedriftsøkonomiske kostnader for energieffektiviseringstiltakene er presentert på tre ulike
måter; ren bedriftsøkonomisk kostnad uten støtte (mørkeblå), med støtte fra Enova
(lyseblå) og med støtte fra Oslo ENØK-fond (skravert blå). Den røde søylen representerer
samfunnsøkonomisk kostnad, tilsvarende den svarte prikken i Figur 7.7 til Figur 7.10. På
samme måte som for de samfunnsøkonomiske kostnadene varierer også de
bedriftsøkonomiske kostnadene selv om dette ikke vises i figurene i dette kapitlet.

Figur 7.16 BOLIGER. Samfunnsøkonomiske
versus bedriftsøkonomiske kostnader for
energieffektiviseringstiltak i nye boliger.
Kr/kWh spart.

Resultatene i Figur 7.15 og Figur 7.16 viser at den bedriftsøkonomiske kostnaden er
høyere enn den samfunnsøkonomiske kostnaden for alle energieffektiviseringstiltakene i
boliger, unntatt ett, nemlig energioppfølging (tiltak 1). Dette skyldes at
energioppfølgings-tiltaket har lave investeringskostnader i forhold til driftskostnader. Når
da energiprisen blir høyere ved bedriftsøkonomisk betraktning vil dette gi utslag i en
høyere besparelse i driftsutgifter (= energiutgifter) sammenliknet med
samfunnsøkonomisk tiltakskostnad. For alle de andre energieffektiviseringstiltakene er
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tiltakskostnaden høyere ved bedriftsøkonomisk betraktning enn ved samfunnsøkonomisk
betraktning. Dette skyldes at investeringskostnaden utgjør en høyere andel enn
driftskostnadene i disse tiltakene.
I disse erfaringstallene er det ingen av energieffektiviseringstiltakene i boliger som hadde
fått støtte fra Enova. ENØK-fondet i Oslo derimot hadde gitt støtte til alle tiltakene i
eksisterende boliger. Støtte er derimot ikke kvantifisert for det siste ”pakke-tiltaket”
lavenergiløsninger da det er basert på teoretiske beregninger og ikke ligger i
erfaringsdatabasen.
Hvis man i Figur 7.15 sammenlikner tiltakskostnadene med Klimakurs fremtidige
energipris i 2020 på mellom 90 og 95 øre/kWh (jamfør Tabell 7-4), fremstår det for
eksisterende boliger som bedriftsøkonomisk lønnsomt å gjennomføre alle
energieffektiviseringstiltakene bortsett fra å bytte ut teknisk utstyr (tiltak nr 3), som er det
dyreste tiltaket.
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Figur 7.17 NÆRINGSBYGG. Samfunnsøkonomisk versus
bedriftsøkonomisk kostnad for energieffektiviseringstiltak i
næringsbygg som rehabiliteres. Kr/kWh spart.
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Energiprisen for nybygg bolig i 2020 ligger mellom 88 og 95 øre/kWh jamfør Tabell 7-4.
For nye boliger viser Figur 7.16 at det lønner å isolere og tette bygget utover minstekravet
i dagens tekniske forskrift, i tillegg til å ha et energioppfølgingssystem. Å installere best
tilgjengelig teknisk utstyr (BTT) og energistyringssystemer vil være dyrt i nye boliger.
Dette skyldes trolig at nybygg får installert gode tekniske løsninger i utgangspunktet slik
at ytterligere teknisk forbedring vil derfor gi små energibesparelser eller høye
investeringskostnader. Kostnaden for lavenergiløsninger (tiltak 5), viser derimot at hvis
man gjennomfører alle deltiltakene under hovedtiltak 1-4, i tillegg til å installere de beste
vinduene på markedet, vil dette likevel være lønnsomt for nybygg på grunn av den høye
energibesparelsen dette gir. Dette til tross for høy investeringskostnad.

Figur 7.18 NÆRINGSBYGG. Samfunnsøkonomisk versus bedriftsøkonomisk kostnad
for energieffektiviseringstiltak i nye
næringsbygg. Kr/kWh spart.

Figur 7.17 og Figur 7.18 viser sammenlikning av bedriftsøkonomiske kostnader med
samfunnsøkonomiske kostnader for energieffektiviseringstiltak i næringsbygg. Figurene
viser at kostnadsdifferansen er lavere sammenliknet med differansen for boliger. Dette
skyldes først og fremst at tiltakskostnaden for næringsbygg ikke er inkludert
merverdiavgift. Dette er gjort fordi private næringsaktører kan trekke inngående mva fra
utgående mva., samt at offentlig næringsaktivitet, som omsetning og formidling av
helsetjenester og undervisningstjenester, er unntatt fra loven, jamfør §3 i mva-loven.
Bedriftsøkonomisk energipris for næringsbygg er likevel høyere enn samfunnsøkonomisk
energipris da den inneholder andre avgifter som CO2-avgift og nettleie. Dette gjør at
tiltak 1, 2 og 5 har lavere bedriftsøkonomiske kostnader enn samfunnsøkonomiske
kostnader på grunn av høyere sparte energiutgifter.
Når det gjelder støtte fra Enova viser Multiconsults erfaringstall at alle
energieffektiviseringstiltakene i eksisterende næringsbygg hadde fått støtte. Det samme
gjelder støtte fra ENØK-fondet i Oslo, selv om deres støttebeløp ligger høyere.
Gitt den forutsatte energiprisen for eksisterende næringsbygg i 2020 på mellom 77 og 80
øre/kWh, og for nybygg mellom 73 og 80 øre/kWh jamfør Tabell 7-4, fremstår det som
lønnsomt for aktørene å investere i energioppfølging og isolering og tetting selv uten
støttebeløp. Mens Teknisk utstyr og Energistyring ikke fremstår som lønnsomt selv med
Enova-støtte. Teknisk utstyr er derimot lønnsomt med støtte fra ENØK-fondet i Oslo,
mens støttebeløpet for energistyring ikke er nok til å gjøre det lønnsomt. Dette gjelder
både for eksisterende næringsbygg og nybygg.
Barrierer
Vi har sett i Kapittel 7.4.2 og 7.4.3 at det er lønnsomt for aktørene i dag å gjennomføre
både konverterings- og energieffektiviseringstiltak i eksisterende bygningsmasse. Det
finnes gode støtteordninger fra Enova for flere av tiltakene. Så hvorfor utløses de da ikke?
En av flere mulige forklaringer er at aktørene har kortere tidshorisont enn hva som er lagt
inn i beregningene her, på typisk mellom 10-15 år. Ofte ønsker boligeiere at en
investering skal være tilbakebetalt innen 3-5 år, mens mange av tiltakene her ligger på
rundt 10-15 års nedbetalingstid. Se ellers mer om barrierer i Kapittel 8.

7.5 Oppsummering
Tabellene under gir en oppsummering av tiltak som er utredet for boliger og næringsbygg
i Klimakur. Det er ikke gjort noen vurdering av hvilke tiltak som mest sannsynlig vil bli
gjennomført først, og i hvor stor grad. Potensialene for utslippsreduksjon og
energisparing er derfor basert på at hvert enkelt tiltak gjennomføres maksimalt. Det betyr
at alle tiltakene er overlappende til hverandre og potensialene kan derfor ikke adderes.
Merk at tallene er regnet ut fra flere komponenter som alle innholder usikkerhet. Tallene
må derfor ikke betraktes som det eksakte nivået kostnaden ligger på, men mer som en
indikasjon på hvordan de ulike tiltakene ligger i forhold til hverandre.
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Tabell 7-11 Oversikt over kostnader og utslippsreduksjoner for konverteringstiltak i BOLIGER.
BOLIGER

Fra oljekjeler

Fra
parafinovn*
Fra
gasskjel

Leve
tid

Utslippsreduksjon

Energi
GWh
fossilt
konvertert i
2020
912
794

Samfunnsøkonomisk kostnad

Bedriftsøkonomisk
kostnad

Fjernvarme
vann/luftvann VP
Solvarme + el

15

tonn CO2
spart i
2020
241 896

15

210 600

15

241 896

912

3121

0,83

1,24

Pelletskjel

15

211 659

798

1089

0,29

-0,09

Elkjel***
Biooljekjel*

15
15

197 084
241 896

743
912

26
1137

0,01
0,30

0,13
0,20

Biogasskjel**

15

241 896

912

60

0,01

-0,13

luft-luft VP

10

203 171

766

143

0,04

0,06

NOK/tCO2
spart i 2020
-278
1537

NOK/kWh olje
konvertert
-0,07

NOK/kWh olje
konvertert
-0,30

0,41

0,46

Pelletskamin

15

203 171

766

644

0,17

0,07

Vedovn + el

15

203 171

766

1630

0,43

0,45

Biogasskjel**

15

35 794

158

-278

-0,06

-0,22

Tabell 7-11 viser at det er mulig å redusere rundt 0,5 millioner tonn CO2e fra boliger i
2020 ved å erstatte fossilt brensel med alternative løsninger til en kostnad på mellom
minus 280 og 3100 kr/tCO2e. Fremskrivningen av klimagassutslipp, jamfør kapittel 4,
viser at boliger slipper ut 0,6 millioner tonn CO2e i 2020. Avviket skyldes at det er
fremskrevet bruk av ved og pellets i vedovner og pelletsovner i 2020, og disse slipper ut
metan som gir klimagassutslipp på ca 150 000 tonn CO2e.
Det betyr at maksimalt reduksjonspotensial fra boliger ligger på 0,5 millioner tonn CO2e,
tilsvarende fremskrevet bruk av 1,8 TWh fossil energi i 2020. Bruk av fossile energivarer
i 2020 utgjør i følge fremskrivingen 4,5 % av total energibruk i boliger i 2020.
Kostnadstallene i Tabell 7-11 bygger på en rekke forutsettinger som er nærmere forklart i
Kapittel 7.3.1 og Vedlegg 7.
Tabell 7-12 Oversikt over kostnader og utslippsreduksjoner for konverteringstiltak i NÆRINGSBYGG.
NÆRINGSBYGG

Fra oljekjeler

Fra
gasskjel

Leve
tid

Utslippsreduksjon

Energi

tonn CO2
spart i
2020

GWh
fossilt
konvertert i
2020

591 763

Samfunnsøkonomisk
kostnad

Bedriftsøkonomisk
kostnad

NOK/tCO2
spart i 2020

NOK/kWh
olje
konvertert

NOK/kWh olje
konvertert

2 219

-182

-0,05

-0,21

Fjernvarme
Vann/luftvann VP

15
15

515 197

1 932

1150

0,31

0,30

Fliskjel + el

15

591 763

2 219

-253

-0,07

-0,07

Elkjel***
Biooljekjel*
Biogasskjel**

15
15
15

591 763
591 763
591 763

2 219
2 219
2 219

-2
658
-774

0,00
0,17
-0,21

0,10
0,04
-0,33

Biogasskjel**

15

77 515

348

-670

-0,15

-0,17
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Tabell 7-12 viser at det er mulig å redusere rundt 0,7 millioner tonn CO2e fra
næringsbygg i 2020 ved å erstatte fossilt brensel med alternative løsninger til en kostnad
på mellom minus 770 og 1200 kr/tCO2e. Fremskrivningen av klimagassutslipp, jamfør
kapittel 4, viser at næringsbygg slipper ut 0,7 millioner tonn CO2e i 2020. Da
næringsbygg stort sett benytter bioenergi i kjeler som har lave metanutslipp er det derfor
ikke noe avvik for næringsbygg på samme måte som for boliger.
Det betyr at maksimalt reduksjonspotensial fra næringsbygg i 2020 ligger på 0,7 millioner
tonn CO2e, som skyldes fremskrevet bruk av 2,6 TWh fossil energi i 2020. Bruk av
fossile energivarer i 2020 utgjør i fremskrivingen 8 % av total energibruk i næringsbygg i
2020.
Kostnadstallene i Tabell 7-12 bygger på en rekke forutsettinger. En del av disse er
nærmere forklart i kapittel 7.3.2.
Tabell 7-13 Oversikt over kostnader og utslippsreduksjoner for energieffektiviseringstiltak i BOLIGER.
BOLIGER

Leve
tid

Utslippsreduksjon

Energi

år

tonn CO2
spart i
2020

GWh
spart i
året 2020

Energioppfølging

10

8 643

649

Isolering og tetting

30

42 401

2 262

Teknisk utstyr (BTT)
Energistyring
Lavenergiløsninger

15
10
20

22 472
11 224
80 591

1 120
894
6 283

Samfunnsøkonomisk kostnad

NOK/tCO2
spart i 2020
rehab
Nybygg
-45
-121 470
193
-16
-59 994
237
16 779
93 418
-1 082
286 582
3 177
-52 761

NOK/kWh spart
i 2020
rehab
Nyb.

Bedriftsøkonomisk
kostnad
NOK/kWh
spart i 2020
rehab
nyb.

-0,68

-0,36

-0,75

-0,40

-0,34

-0,30

-0,03

-0,02

0,38
-0,02
0,05

0,42
0,86
-0,16

0,95
0,15
0,33

0,89
1,28
-0,06

Tabell 7-13 viser oversikt over energieffektiviseringstiltak som er utredet for boliger i
Klimakur. Gitt at ingen av konverteringstiltakene gjennomføres først, viser
Lavenergiløsningstiltaket at man maksimalt kan spare 80 000 tonn CO2e ved
energieffektivisering av boliger i Norge. Dette er under forutsetning av at man sparer en
andel av total energimiks for boliger i 2020. Hvis man energieffektiviserer i boliger som
kun har fossil oppvarming, vil sparepotensialet være høyere.
Kostnadstallene i Tabell 7-13 bygger på en rekke forutsettinger. En del av disse er
nærmere forklart i kapittel 7.3.5. Se også Vedlegg 3 for detaljer om kostnadsspenn.
Tabell 7-14 Oversikt over kostnader og utslippsreduksjoner for energieffektiviseringstiltak i
NÆRINGSBYGG.
NÆRINGSBYGG

Energioppfølging
Isolering og tetting
Teknisk utstyr (BTT)
Energistyring
Lavenergiløsninger

Leve
tid

Utslippsreduksjon

Energi

år

tonn CO2
spart i
2020

GWh
spart i
året 2020

10
30
15
10
20

5 330
7 813
7 894
7 383
107 154

255
358
286
385
4 752
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Samfunnsøkonomisk kostnad

NOK/tCO2
spart i 2020
rehab
nybygg
-17
244
-67 612
7 119
-17 555
33 265
287 834
65 440
730 636
-4 295
-32 253

NOK/kWh spart
i 2020
rehab
Nyb.
-0,45
0,29
1,30
1,70
-0,11

-0,20
-0,13
1,30
2,19
-0,10

Bedriftsøkonomisk
kostnad
NOK/kWh
spart i 2020
rehab
nyb.
-0,65
0,29
1,34
1,71
-0,25

-0,38
-0,19
1,34
2,25
-0,23

Tabell 7-14 viser oversikt over energieffektiviseringstiltak som er utredet for
næringsbygg i Klimakur. Gitt at ingen av konverteringstiltakene gjennomføres først, viser
Lavenergiløsningstiltaket at man maksimalt kan spare 107 000 tonn CO2e ved
energieffektivisering av næringsbygg i Norge. Dette er under forutsetning av at man
sparer en andel av total energimiks for næringsbygg i 2020. Hvis man energieffektiviserer
næringsbygg som kun har fossil oppvarming, vil potensialet for utslippsbesparelse være
høyere.
Kostnadstallene i Tabell 7-14 bygger på en rekke forutsettinger som er nærmere forklart i
Kapittel 7.3.5 og Vedlegg 7. Se også Vedlegg 3 for detaljer om kostnadsspenn.

7.6 Usikkerhet i kostnadsberegningene
Erfaringstallene fra Multiconsult viser at det er stor variasjon fra bygg til bygg i kostnad
for ett og samme tiltak. Alle bygg har ulike rammebetingelser, noe som gir ulik kostnad.
Dette kan for eksempel være utformingen av bygget, allerede installert teknisk utstyr,
vernekrav fra byantikvaren, hvor stor grad tilrettelegging for nytt teknisk utstyr er
tilstede, med mer.
Kostnadene kan også variere geografisk, fra landsdel til landsdel, mellom ulike
leverandører, samt at teknologi kan ”modnes” med teknologihopp som kan endre prisen i
stor grad. Så langt det har vært mulig er alle kostnader for en byggherre som skal
gjennomføre et tiltak inkludert i henhold til metodenotatet for Klimakur 2020.
Kostnadsanslagene baserer seg på informasjon fra flere kilder: Enovas støttesatser, Oslo
kommune Enøketatens kostnadstall, Holte prosjektnøkkel, Sintef og erfaringstall fra
Multiconsult. Vurderingene baserer seg på et stort utvalg og viser et gjennomsnitt av
kostnadene. Her vil det være fare for at utvalget er skjevt.
Det er stor usikkerhet knyttet til resultatene, av flere grunner:
o

Kostnadstallene er regnet ut fra flere komponenter som alle innholder usikkerhet.
Kostnadstallene innholder derfor store usikkerheter og må derfor ikke betraktes
som det eksakte nivået kostnaden ligger på.

o

Energiprisene er forventede energipriser i 2020, gitt ved 2008-kroner.

o

Utvalget kan være skjevt.

o

I beregningene for effektiviseringstiltak 1-4 er det valgt kostnader for utvalgte
deltiltak som normalt gjennomføres først. Deltiltak 5 er derimot et teoretisk tiltak
der kostnader for teoretisk maks energibesparelse fremkommer.

o

Energieffektiviseringskostnader for forbedringer ut over TEK07 for nybygg er
estimert på basis av kostnader og merbesparelser ved å gå fra TEK97 til TEK07.
Disse kostnadstallene inneholder derfor usikkerhet.

o

Det er usikkert hva som er inkludert i kostnadstallene i de ulike databasene. F.eks
kan det være variasjon i hvor mye av installasjonskostnadene som er tatt med i
bergningene. Noe av grunnen til spennet i tiltakskostnadene kan være:
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dataene i de ulike kildene kan være behandlet på ulike statistiske måter



noen leverandører priser seg ned for å få kontrakter (flere entreprenører
priste seg meget lavt etter finanskrisen for å få oppdrag)



priser påvirkes av rammeavtaler



noen ganger er et tiltak gjort på deler av bygget slik at en spesifikk pris (i
kr/m2) dermed kan bli kunstig høy/lav



noen tiltak inneholder lav eller høy standard på utstyret, men
energibesparelsen og funksjonalitet er i prinsippet den samme.

Det er derfor viktig å merke seg at ukritisk bruk av kostnadstallene kan gi misvisende
resultater. Tallene har størst nytte i forhold til å identifisere et mulig kostnadsspenn for
tiltakene, samt i forhold til å rangere de ulike tiltakene opp mot hverandre.
I tillegg er det knyttet usikkerhet til fremtidige energipriser. For konverteringskostnadene
er det gjort sensitivitetsanalyser av endrede energipriser, men det gir ikke nevneverdige
utslag.
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8 Virkemidler for å utløse tiltakene
I dette kapitlet beskrives relevante virkemidler som kan brukes for å utløse tiltakene
beskrevet i forrige kapittel. Virkemidlene er identifisert ut fra tiltaksområdene, samt en
vurdering av kostnader og gjennomførbarheten for tiltak. Vi fokuserer på virkemidler
som vil gi en ytterligere reduksjon i forhold til dagens effektivisering og konvertering fra
fossile brensler.
I Stortingets klimaforlik er det et mål at Norge skal bli et lavutslippssamfunn, med
karbonnøytralitet senest i 203071.
For å kunne nå disse målene er det er viktig å utforme virkemidlene slik at de ikke
ødelegger for det langsiktige målet. For eksempel ved utskifting av vinduer er det viktig å
skifte til en tilstrekkelig lav U-verdi til at det bidrar til å nå det langsiktige målet. En lite
ambisiøs U-verdi vil ha en negativ effekt på langsiktig måloppnåelse, da vinduer har en
levetid på 20-30 år72.
I det følgende kapittel presenterer vi en rekke ulike virkemidler. Vi har valgt å presentere
et bredt spenn, hvor det er stor forskjell i de ulike virkemidlenes effektivitet og realisme.
Virkemidlene som er presentert er ikke en anbefaling, men beskriver et mulighetsrom.
Virkemidlene er til slutt vurdert i forhold til forventet effekt. For beskrivelse av
eksisterende virkemidler som allerede er i bruk, se kapittel, 5 Eksisterende tiltak og
virkemidler.

8.1 Tre grupper virkemidler
Vi har valgt å sortere virkemidlene i tre grupper:


Regulatoriske virkemidler



Økonomiske virkemidler og virkemidler som påvirker markedet



Kompetanse og adferdsrelaterte virkemidler (inkludert informasjon)

Det er viktig å hele tiden vurdere en sammensetting av virkemidler. De tre gruppene av
virkemidler vil ha større effekt dersom de virker sammen og understøtter hverandre, men
på den annen side kan det koste mer samlet. Et regulatorisk virkemiddel vil for eksempel
ha større effekt dersom det kobles sammen med informasjons- og opplæringstiltak, enn
om det virker alene.
Virkemiddelene som er beskrevet gjennom Klimakur skal vurderes mot flere kriterier.
Vurderingen mot de viktigste kriteriene er gjort overordnet i innledningen til hver av
virkemiddelgruppene (kapittel 8.3, 8.4 og 8.5). SFTs metodenotat beskriver kriteriene,
noen av de viktigste er:
-

71
72

Styringseffektivitet: Bidrar virkemidlet til at tiltak utløses slik at utslippsmålet nås
med tilfredsstillende grad av sikkerhet til fastsatt tid?

St.meld. nr. 34 (2006-2007), Innst. S. nr. 145 (2007-2008)
Innspill fra Byggemiljø
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-

Kostnadseffektivitet: Utløser virkemidlet tiltak som gir utslippsreduksjoner på
billigst mulige måte på tvers av utslippskilder nasjonalt?

-

Dynamisk effektivitet: Bidrar virkemidlet til å redusere tiltakskostnadene og/eller
utslippene over tid, for eksempel ved å stimulere til teknologiutvikling?

-

Målkonflikter: I hvilken grad kan virkemidlet styrke, eller komme i konflikt med de
ulike målene nevnt ovenfor?

Et eksempel på et regulatorisk virkemiddel er krav om utfasing av fyring med fossile
brensler. Dette virkemiddelet kan ha høy styringseffektivitet, da det er treffsikkert i
forhold til mål om reduksjon av nasjonale klimagassutslipp og reduksjon av utslipp på
lang sikt. Virkemiddelet er derimot ikke nødvendigvis kostnadseffektivt dersom f.eks all
fyring med fossile brensler forbys, for da vil tiltaket treffe alle enheter uten å skille på
billige og dyre tiltak. Virkemiddelet kan ha høy dynamisk effektivitet og bidra til
utvikling av alternativ oppvarmingsteknologi, dersom det fases gradvis inn. Et annet
eksempel på regulatorisk virkemiddel er krav om at nybygg skal ha lavenergi- eller
passivbyggstandard. Slike krav kunne fastsettes i teknisk forskrift73 (TEK).
Låneordninger for energieffektivisering er eksempel på økonomisk virkemiddel. Dette
virkemidlet har høy kostnadseffektivitet da det i teorien treffer de billigste tiltakene først.
Det har derimot lav eller usikker styringseffektivitet da det er liten garanti for
måloppnåelse gjennom dette virkemiddelet. En del andre eksempler på økonomiske
virkemidler finnes i Enovas tilskuddordninger.
Et eksempel på kompetanse og adferdsrelatert virkemiddel er kompetansetiltak mot
bygningssektoren, med blant annet fokus på utdanningssystemet, videreutdanning og
kompetansekrav. Det er usikkert hvor styrings- og kostnadseffektivt dette virkemiddelet
er, men på den annen side er det åpenbart at det er mange barrierer som gjør at selv
lønnsomme tiltak ikke gjennomføres. Det er derfor viktig å gjennomføre målrettede
kompetanse og adferdstiltak, som dessuten vil bidra til teknologisk utvikling. Eksempel
på dette er passivbygg som forbildebygg.
Ved vurdering av virkemidler er det dessuten viktig å ha i minne at noen av virkemidlene
retter seg mot energieffektivisering, mens andre retter seg direkte mot reduksjon av
klimagassutslipp. Virkemidlene som retter seg direkte mot klimagassutslipp vil således ha
sterkere effekt på utslippene enn de som retter seg mot energieffektivisering. Vi har valgt
å legge vekt på begge typene ettersom redusert energibruk er viktig på lang sikt, da det
frigjør energi for bruk i andre sektorer, samt at det reduserer behovet for utbygging av ny
energiproduksjon.
En del av de beskrevne virkemidlene er også foreslått i Lavenergiutvalgets rapport74. Se
denne for ufyllende vurdering av styrker og svakheter ved de ulike virkemidlene.
Statsbygg har også i en rapport75 for egen bygningsmasse pekt forankring,
kompetanseheving, konvertering og ambisiøse merkenivå som mulige virkemidler for
eksisterende bygg, i tillegg til miljøstyringssystemer, forbildeprosjekter, måling
73

Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk under plan- og bygningsloven
http://www.regjeringen.no/upload/OED/Rapporter/OED_Energieffektivisering_Lavopp.pdf
75
Miljøutredning 2009, En analyse av Statsbygg sin påvirkning på miljøet og forslag til ytterligere
tiltak som kan gi positive miljøeffekter.
74
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energibruk, med mer. Statsbygg understreker at ved utforming av virkemidler, føringer og
incentiver bør hele statens bygningsmasse ses under ett, for at miljøtiltakene skal ha størst
mulig effekt. Like miljøkrav bør stilles til bygg som staten eier, som til bygg som staten
leier.

8.2 Barrierer
Analysen av tiltakskostnader viser at en del av tiltakene allerede er samfunnsøkonomisk
lønnsomme. Noen av tiltakene viser god bedriftsøkonomisk lønnsomhet, og i tillegg er
det mulig å få tilskudd fra Enova for flere av dem. Til tross for dette er det mange av
tiltakene som ikke gjennomføres, noe som indikerer at det eksisterer andre barrierer for
gjennomføring av både effektiviserings- og konverteringstiltak ut over det analysen har
klart å fange opp.
Noen av de viktigste barrierene som ikke er kostnadssatt er trolig:
-

Kompetanse; aktørene mangler kompetanse om og oversikt over lønnsomhet, nye
forskrifter, ny teknologi og nye løsninger.

-

Ressurser: Aktørene (bedrift eller privatperson) har ikke tid og ressurser nok til å
sette seg inn i, eller tenke nye løsninger.

-

Mangel på investeringskapital. Mange av tiltakene krever en betydelig investering,
og aktørene må ha evne og vilje til å investere.

-

Usikker tidshorisont for eierforhold til bygning: Eiere av bolig kan ha usikker
tidshorisont for bolig, og er dermed ikke villig til å ta høy investering.

-

Teknologiusikkerhet: Usikkerhet knyttet til effekt av ny teknologi, samt risiko
forbundet med teknologien.

-

Tiltak oppfattes som byrde. Det er enklere å gjøre prosesser og prosjekter slik de
alltid er gjort. Det oppfattes som stressende å sette seg inn i nye teknologier.

-

Fokus på investeringskostnader og ikke driftskostnader. Manglende
investeringsmidler gjør at det ikke investeres i lønnsomme tiltak. For eksempel er
skillet mellom investeringsbudsjett og driftsbudsjett en barriere i kommuner.

-

Organisering mellom utbygger og leietaker reduserer investeringer i
energieffektivisering. Kjøpere og leietagere er sjelden involvert i beslutninger som
angår driftskostnader, inkludert energikostnader

-

Usikkerhet om fremtiden fører til krav om kort inntjeningstid. Usikkerhet kan f.eks
være knyttet til fremtidige energipriser, kvotepriser, regulering, med mer.

-

Lovverket fanger ikke opp lønnsomt effektiviseringspotensial.

-

Mangel på energihelhetlig tankegang. Det er ofte stort fokus på enkeltteknologier,
noe som kan redusere den samlede energiytelsen til bygget.

-

Gjennomføring av tiltakene kan lede til midlertidig driftsstans eller problematiske
arbeidsforhold (støy, etc).

83

8.3 Regulatoriske virkemidler
Med regulatoriske virkemidler mener vi virkemidler som naturlig knyttes opp mot en
eller annen form for normativ regulering, som for eksempel lover eller forskrifter.
Regulatoriske virkemidler opptrer som regel i form av forbud, påbud, krav og lignende.
Disse virkemidlene kan være effektive, og har både fordeler og ulemper.
Fordeler ved regulatoriske virkemidler:

Ulemper ved regulatoriske virkemidler:

-

Forutsigbare og langsiktige.
Endringer kan varsles i god tid,
bransjeaktører får mulighet til å
tilpasse seg.

-

-

Virkemidlene har som oftest god
styringseffektivitet. De treffer godt
i forhold til mål om nasjonale
utslippsreduksjoner. Krav om
utfasing av fyring med fossile
brensler er et eksempel på dette.

Ofte ikke kostnadseffektive. Forbud
vil for eksempel treffe alle aktører/
installasjoner uten å skille mellom
billige og dyre tiltak. De siste
tiltakene vil være dyre.

-

Kan føre til uheldig substitusjon.
F.eks kan et eventuelt ensidig
forbud mot olje føre til overgang til
gass, som også gir CO2-utslipp.

-

Har som regel lav aksept, oppfattes
ofte negativt av bransje og/eller
forbrukere.

-

Ofte vanskelig å få gjennomført
politisk.

-

Har noen ganger høye
administrative kostnader. Som for
eksempel hvis det skal utføres
tilsyn på alle energimerkede bygg.

-

De treffer alle aktører som omfattes
av reguleringen, og det er dermed
mulig å forutse hvor mye
virkemiddelet vil utløse av kWh
eller CO2. F.eks kan en ved
innstramming av TEK regne på
hvor mye det vil redusere
energibruk i bygninger.

-

Stimulerer til utvikling og
innfasing av forbedret teknologi,
og bidrar til å redusere
teknologikostnadene over tid.

-

Stimulerer til endret
adferdsmønster.

-

Kan ha lave administrative
kostnader.

-

Gir mulighet for effektiv
oppfølging gjennom reaksjoner og
sanksjoner (forbud, påbud, gebyr,
bøter, med mer).

Tabell 8-1 viser hvilke regulatoriske virkemidler som kan være aktuelle. En beskrivelse
av alle virkemidlene er gitt i Vedlegg 5.

84

Tabell 8-1 Oversikt over regulatoriske virkemidler

Regulatoriske virkemidler
1 Krav om utfasing av fossilt brensel til fyring
2 Krav om omlegging fra mineralolje til biofyringsolje
3 TEK relaterte virkemidler (innstramming)
4 Energimerking av bygninger
5 Måling av energibruk
6 Lavenergi- og passivbygg
7 Krav om planlegging, prosjektering og innkjøp i offentlig sektor
8 Oppfølging av Økodesigndirektivet (Eco design)
9 Oppfølging av Energitjenestedirektivet

8.4 Økonomiske virkemidler og virkemidler som
påvirker markedet
Med økonomiske virkemidler mener vi her ulike virkemidler som skal gi aktørene
økonomiske incentiver til å gjennomføre ønskede tiltak. Markedsmekanismer har også
mye av den samme funksjonen. Begge typene virkemidler kan fungere godt i forhold til å
utløse energieffektiviseringstiltak og konverteringstiltak. Det finnes en rekke mulige
virkemidler, - vi presenterer kort i de følgende underkapitlene noen relevante virkemidler.
Denne typen virkemidler har både fordeler og ulemper.
Fordeler ved økonomiske virkemidler og
virkemidler som påvirker markedet:

Ulemper ved økonomiske virkemidler
og virkemidler som påvirker markedet:

-

-

Er ofte ikke styringseffektive, dvs
de utløses ikke alle de potensielle
tiltakene, og garanterer dermed
ikke måloppnåelse.

-

Kan oppfattes som utforutsigbare
av bransjen / forbrukerne.

-

Kan ha høye etableringskostnader.

-

Kan føre til markedsvridning. F.eks
tilskudd til én type teknologi.

-

Kan føre til markedstilpasning:
tilskudd kan f.eks føre til høyere
prising.

-

Virkemidlene har ofte god
kostnadseffektivitet. De utløser som
regel de billigste tiltakene først.
Synkende kostnadseffektivitet etter
hvert som tiltak utløses. (Noen
unntak, f.eks el-avgift på elektrisk
kraft.)
De har ofte god dynamisk
effektivitet, dvs de egner seg til å
stimulere til teknologiutvikling og
teknologiintroduksjon.

-

Fleksible, kan endres ved endringer i
markedet.

-

Kan stimulerer til endret

85

adferdsmønster.
-

Kan ha lave administrative
driftskostnader.

-

Høy akseptanse blant bransje/
forbruker.

-

Kan gi økt bransjeinvolvering, f.eks
frivillige bransjeavtaler.

Tabell 8-2 viser hvilke økonomiske virkemidler og virkemidler som påvirker markedet
som kan være aktuelle. En beskrivelse av alle virkemidlene er gitt i Vedlegg 5.
Tabell 8-2 Oversikt over økonomiske virkemidler og virkemidler som påvirker markedet

Økonomiske virkemidler og virkemidler som påvirker markedet
10 Økt CO- avgift på mineraloljer og naturgass
Belønne energieffektivitet på samme nivå som produserte kWh fornybar
11 energi
12 Hvite sertifikater
13 Avtale med bransjeaktører og kommuner om energitiltak
14 Bygge mer arealeffektivt
Skattefradrag for energieffektivisering ved ROT, avskrivningssatser ved
15 rehabilitering og for tekniske installasjoner
16 Støtte til bruk av energirådgivere
17 Tilskudd
18 Økt el-avgift (Forbruksavgift på elektrisk kraft)
19 Teknikkupphandling76
20 Låneordninger for energieffektivisering
21 Avhjelping av eie-leie-problematikken: Synliggjøre energikostnader
Legge til rette for marked for tredjepartsfinansiering og
22 energitjenesteleverandører
23 Miljødepositum for bygninger

76

Det svenske begrepet Teknikkupphandling er et virkemiddel for markedsintroduksjon av ny
eller forbedret teknologi. Virkemiddelet går ut på at en stor kjøpergruppe går sammen om et større
innkjøp og stiller høyere tekniske krav til et produkt enn det som finnes på markedet i dag. Dette
gir insitament for leverandører til å forbedre eller utvikle ny teknologi. Se nærmere beskrivelse i
Vedlegg 5.
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8.5 Kompetanse- og adferdsrelaterte virkemidler
Med kompetanse- og adferdsrelaterte virkemidler mener vi virkemidler som skal gi
aktørene informasjon, kunnskap, ønske om og evne til å gjennomføre tiltak. Disse
virkemidlene er særlig viktig å samkjøre med regulatoriske og/eller økonomiske
virkemidler. De vil forsterke de sistenevnte virkemidlene, og omvendt vil en samordnet
innføring gjøre at adferdsrelaterte virkemidler forsterkes. Det finnes en rekke mulige
virkemidler, - vi presenterer her kort noen relevante virkemidler. Se dessuten
Lavenergiutvalgets vurdering74 av informasjons- kompetanse og utdanningsvirkemidler.
Fordeler ved kompetanse- og
adferdsrelaterte virkemidler:

Ulemper ved kompetanse- og
adferdsrelaterte virkemidler:

-

Stimulerer til teknologiutvikling og
introduksjon av ny teknologi og
nye løsninger.

-

Usikker styringseffektivitet, da
det er usikkert hvor store effekter
de utløser over tid.

-

Stimulerer til endret
adferdsmønster.

-

Kan ha høye kostnader.

-

Usikker kostnadseffektivitet, ikke
sikkert de rimeligste tiltakene vil
utløses først.

-

Vanskelig å måle effekt mot
kostnader.

-

-

Danner grunnlag for
gjennomføring av andre
virkemidler og økt
handlingskompetanse.
Har høy akseptanse blant bransje/
forbruker.

Tabell 8-3 viser hvilke Kompetanse- og adferdsrelaterte virkemidler som kan være
aktuelle. Det er gjort en beskrivelse av alle virkemidlene, dette er lagt til Vedlegg 5.
Tabell 8-3 Oversikt over kompetanse- og adferdsrelaterte virkemidler

Kompetanse- og adferdsrelaterte virkemidler
24 Kompetansetiltak i bransjen
25 Informasjon til forbruker og til byggenæringen
26 Lokalisering av bygg / arealplanlegging
27 LCA i byggesektoren
28 Adferdsrelaterte virkemidler

8.6 Kobling av tiltak mot virkemidler
Det er identifisert en rekke tiltak for redusert energibruk og konvertering fra fossil energi.
I dette kapitlet kobles tiltakene opp mot aktuelle virkemidler. Hvert virkemiddel må
utredes nærmere i forhold til hvilke tiltak som velges å gjennomføre, og effekten vil være
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avhengig av hvor mye en legger i de enkelte virkemidlene. Noen virkemidler er dessuten
generelle for flere tiltak og vil kunne påvirke alle tiltaksområdene.
Det er dessuten viktig å skille mellom virkemidler rettet mot husholdninger og mot
næringsbygg, ettersom målgruppene er veldig forskjellige, og fordi det innenfor de to
gruppene tas ulike hensyn ved vurdering av gjennomføring av tiltak. I tillegg vil valg av
tiltak og virkemidler avhenge av andre politiske målsettinger. Dette kan for eksempel
være et ønske om økt forsyningssikkerhet, satsning på fornybar energi, og hensyn til
lokale utslipp som partikler og NOx.
Tabell 8-4 viser en samleoversikt over virkemidlene som er vurdert, sammen med de
viktigste gruppene av tiltak. Tiltakene er samlet i tabellen i fire grupper som antas å i stor
grad nås med samme type virkemidler. Tabellen viser hvilken effekt virkemiddelet antas
å ha på tiltaket, og er merket med ulike symboler. (+) betyr at virkemiddelet antas å
kunne ha stor virkning på tiltaket, (x) betyr noe virkning, og (-) betyr negativ virkning.
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Tabell 8-4 Kobling av tiltak mot virkemidler
Tiltakstype
(Boliger og næringsbygg)
Effektivi
Konvertering
sering

Virkemiddel

Lavenergi
-løsninger

1
2

Regulatoriske

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kompetanse
og
adferdsrelatert

Økonomiske og marked

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Krav om utfasing av fossilt brensel til
fyring
Krav om omlegging fra mineralolje til
biofyringsolje
TEK relaterte virkemidler
(innstramming)
Energimerking av bygninger
Måling av energibruk
Lavenergi- og passivbygg
Krav om planlegging, prosjektering og
innkjøp i offentlig sektor
Oppfølging av Økodesigndirektivet (Eco
design)
Oppfølging av Energitjenestedirektivet
Økt CO- avgift på mineraloljer og
naturgass
Belønne energieffektivitet på samme
nivå som produserte kWh fornybar
energi
Hvite sertifikater
Avtale med bransjeaktører og
kommuner om energitiltak
Bygge mer arealeffektivt
Skattefradrag for energieffektivisering
ved ROT, avskrivningssatser ved
rehabilitering og for tekniske
installasjoner
Støtte til bruk av energirådgivere
Tilskudd
Økt el-avgift (Forbruksavgift på elektrisk
kraft)
Teknikkupphandling
Låneordninger for energieffektivisering
Avhjelping av eie-leie-problematikken:
Synliggjøre energikostnader
Legge til rette for marked for
tredjepartsfinansiering og
energitjenesteleverandører
Miljødepositum for bygninger
Kompetansetiltak i bransjen
Informasjon til forbruker og til
byggenæringen
Lokalisering av bygg / arealplanlegging
LCA i byggesektoren
Adferdsrelaterte virkemidler
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Fjernvarme

Bioenergi
(pellets,
flis,
bioolje,
biogass,
solvarme)

Varmepumpe

x

+

x

x

+

x

x

x

x
x
+
x

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

+

x

x
x

+

x

x
+
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
+
+

x
x

+
+

x
+
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

X
x

x

X

x

x

x

x
x

x
x

x
x

8.6.1 Virkemidler for å utløse effektiviseringstiltakene
Av de fem effektiviseringstiltakene er det tre som viser samfunnsøkonomisk lønnsomhet:
Energioppfølging, isolering og tetting og lavenergiløsninger. Energioppfølging har
dessuten høy bedriftsøkonomisk lønnsomhet, men har liten energisparings- og CO2sparingseffekt. Isolering og tetting innen næringsbygg er mest lønnsomt ved nybygging.
Lavenergiløsninger er lønnsomt både samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk, bortsett
fra ved rehabilitering av boliger, der det ikke viser lønnsomhet.
Ut fra et hensyn om å oppnå størst mulige effekter over lang tid er det særlig
lavenergiløsnings-tiltaket som peker seg ut, ettersom det utløser betydelig større volumer
redusert energi og CO2 enn de andre energieffektviseringstiltakene. Lavenergiløsningstiltaket er omfattende da det kombinerer alle de andre energieffektiviseringstiltakene, i
tillegg til at vinduer skiftes ut. For boliger der lavenergiløsningene ikke viser lønnsomhet
kan det satses på isolering og tetting. Virkemidler som kan ha stor betydning for
lavenergiløsnings-tiltaket er flere:

Regulatoriske:
o

Innstramming av TEK, med krav om lavenergiløsninger og
passivløsninger, oppfølging gjennom energimerking av bygninger,
energikrav ved planlegging prosjektering og innkjøp i offentlig sektor.

Økonomiske og markedsbaserte virkemidler:
o

Økonomiske og markedsbaserte virkemidler kan brukes alene eller
understøtte de regulatoriske virkemidlene. Gode virkemidler kan være:
avtaler mellom myndigheter og bransjeaktører, skattefradrag for
energieffektivisering, økt el-avgift, teknikkupphandling77, avhjelping av
eie-leie problematikken, låneordninger for energieffektivisering,
tredjepartsfinansiering, og ikke minst tilskuddsordninger gjennom Enova.

Kompetansevirkemidler:
o

Bør brukes for å understøtte de to andre virkemiddelgruppene. Viktige
virkemidler vil være: kompetanseheving og informasjon i byggebransjen
og innen bygningssektoren, og spredning av kunnskap og aksept for
passivbygg som forbildebygg.

8.6.2 Virkemidler for å utløse konverteringstiltak fra fossilt
brensel
Det er flere virkemidler som kan brukes for konverteringstiltakene:
Regulatoriske:

77

Teknikkupphandling er et svensk begrep og er et virkemiddel for markedsintroduksjon av ny
eller forbedret teknologi. Virkemiddelet går ut på at en stor kjøpergruppe går sammen og stiller
høyere tekniske krav til et produkt enn det som finnes på markedet i dag. Dette gir insitament for
leverandører til å forbedre eller utvikle ny teknologi. Se nærmere beskrivelse i Vedlegg 5.
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o

Innen regulatoriske kan det brukes krav om utfasing av fyring med
fossile brensler, eller krav om omlegging fra fossile energivarer, samt
tydelige krav gjennom TEK til valg av ikke-fossile energibærere.

Økonomiske og markedsbaserte virkemidler og informasjonstiltak.
o

De regulatoriske virkemidlene kan understøttes av andre virkemidler,
som tilskuddsordninger gjennom Enova for utfasing parafin- og
oljebrennere, økt CO2-avgift på fyringsoljer og naturgass. Disse tiltakene
kan understøttes med informasjonstiltak.

8.6.3 Vurdering av virkemidlene i forhold til andre målsettinger
og eventuelle målkonflikter
Virkemidlene skissert vil virke ulikt inn på andre politiske målsetninger, og det vil derfor
kunne oppstå målkonflikter. Under har vi forsøkt å identifisere mulige målkonflikter og
relasjoner til andre politiske målsetninger:
•

Utfasing av oljefyring og økt CO2-avgift på mineraloljer.
o

Hvis konvertering fra olje i hovedsak dekkes av elektrisitet, enten via
elkjel eller varmepumpe, kan dette føre til mindre fleksibilitet i
energisystemet og komme i konflikt med mål om økt bruk av fornybar
varme.

o

Omlegging fra mineralolje til bioolje kan komme i konflikt med
langsiktige mål om ytterligere utslippsreduksjoner mot
nullutslippssamfunnet da det usikkert hvor stor miljøbelastning bioolje
har.

o

Enkelte av konverteringstiltakene fra fossil til fornybar energi i boliger
kan være i konflikt med målsettinger om et kostnadseffektivt
energisystem, da de ikke viser god lønnsomhet.

•

Målt opp mot målsetninger om lavere lokale utslipp vil de fleste virkemidlene
foreslått i Klimakur bidra positivt, enten direkte gjennom utfasing av fossil
energi, eller indirekte gjennom redusert energibruk. Unntaket er konvertering til
vedovner som gir økte partikkelutslipp78.

•

Krav om lavenergibygg og passivbygg i TEK kan medføre nybygg som er basert
på direkte elektrisk oppvarming79, i og med at varmebehovet blir såpass lavt at
det reduserer lønnsomhet i vannbåren varme. Dette kan være i konflikt med
målsetning om økt bruk av vannbåren varme.

•

Effektiviseringsvirkemidlene kan komme i konflikt med målsetting om langsiktig
utvikling til lavenergi dersom de utformes slik at de bremser for utvikling mot
passivløsninger. Eksempelvis:

78

Dette kan imidlertid bøtes på ved å installere en partikkelsamler øverst på pipeløp. Kostnaden
for dette er derimot usikker.
79
Med direkte elektrisk oppvarming menes her panelovner.
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o

•

Virkemidler foreslått i Klimakur kan komme i konflikt eller overlappe med
Enovas eksisterende virkemidler hvis de ikke koordineres på en tilstrekkelig
måte. Eksempelvis:
o

•

Nye krav til bedre vinduer må setes så lavt at de bidrar i det lange løp.
Vinduer har lang levetid og dårlige vinduer vil påvirke byggets
energibruk i lang tid.

Belønning av energieffektivisering på samme måte som fornybar energi i
form av hvite sertifikater, ytterligere tilskuddsordninger til
energieffektiviseringstiltak, frivillige avtaler og teknikkupphandling.

Kompetanse- og adferdsvirkemidlene må samkjøres med eksisterende
virkemidler, eller understøtte dem. Dette gjelder blant annet Enovas virkemidler,
implementering av energikrav i teknisk forskrift, samt Energimerking av
bygninger.

For vurdering av virkemidlene i forhold til kostnadseffektivitet, styringseffektivitet og
teknologiutvikling, se overordnet vurdering som er gjort i innledningen til hver av
virkemiddelgruppene (kapittel 8.3, 8.4 og 8.5).
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V1

Arealer

V1.1 Arealtall for norsk bygningsmasse
En viktig driver for energibruk i bygg er areal. En utfordring i arbeidet har vært å få
etablert arealtall i basisåret da det har vist seg å være store svakheter i dagens statistikk.
Det finnes ingen god historikk for arealutvikling og det er dermed også en metodisk
utfordring å gjøre fremskrivninger. Det betyr at vi har måttet gjøre en del valg som er
beskrevet i dette vedlegget. De viktigste kildene vi har benyttet for eksisterende areal i
Norge er Prognosesenteret og SSB.

V1.2 Arealtall startår
V1.2.1 Boliger
Prognosesenteret opererer med tall for antall boliger, ikke areal. Hvis vi bruker SSBs
anslag på størrelse (m2) per bolig kommer vi opp i 262 mill m2 i 2007, eksklusive
fritidsboliger. Energibruk i boliger var i 2007 på ca 44 TWh. Dette gir spesifikt
energiforbruk i boliger på 168 kWh/m2. SSBs egen statistikk på spesifikk energibruk i
boliger ligger på 190-200 kWh/m2, altså mye høyere enn om vi bruker Prognosesenterets
arealtall. Xrgia har i Potensialestudien valgt å bruke Prognosesenterets tall.
Lavenergiutvalget stoler mer på SSBs anslag om 200 kWh/m2, samt at de ser til Enovas
tall for boliger, som er 257 mill m2 (kilde Prognosesenteret), og velger å bruke 250 mill
m2 BRA. NVE legger seg på samme startareal som Lavenergiutvalget, det vil si 250 mill
m2 BRA.

V1.2.2 Næringsbygg
Prognosesenteret har arealtall som vi er ganske sikre på. Disse tallene benyttes også av
Enova. Forskjellen mellom Potensialeanalysen og Lavenergiutvalget ligger i uttak av
industribygg, men opphavstallene er de samme. NVE bruker i denne studien startareal på
97,5 mill m2. Dette inkluderer ikke lagerbygg og industribygg.

V1.3 Rater for nybygg, rehabilitering og riving
I tillegg til å etablere areal for startår for eksisterende bygningsmasse er nybygging,
rehabilitering og riving essensielle parametre ved fremskrivning av bygningsmassens
arealer.

V1.3.1 Nybyggingsrate
Statistikk for nybygg finnes det god historikk fra SSB og Prognosesenteret på antall
boliger og for arealer i næringsbygg.
Boliger: Prognosesenterets tall for nybygging viser en snitt på 24 000 igangsatte enheter
per år fra 1993 til 2007. Antall igangsatte enheter har vært jevnt stigende siden 1993. I
samme perioden antall husholdninger har økt med __ % per år , både som følge av
befolkningsvekst, og at antall personer per husholdning har blitt redusert. Se mer i Figur
V1.1 under.
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Figur V1.1 Igangsatte boliger 1993-2007, antall enheter per år.

Næringsbygg: Vi baserer nybygging på Prognosesenterets gjennomsnittlig nybygget
areal fra 1990-2005, dvs 1,6 mill m2 per år. Tallet har vært høyere de siste tre årene, men
gitt den finansielle utviklingen i næringslivet er det vanskelig å baser en fremskriving på
de siste årene. Vi velger derfor et relativt konservativt anslag.
Lavenergiutvalget har valgt å basere seg på Prognosesenterets/SSBs gjennomsnittlig
nybygget areal fra 1990-2007, inkludert industribygg og lager (som inngår i yrkesbyggdefinisjonen), som også regnes å være representativt framover (2010-2030). På grunn av
industribygg og lager har de et høyere arealtall.
Mill. m2

3,0

Næringsbygg
(kontor, f orretning,
hotell&restaur,
underv., helse&
sosal, andre bygg)

2,5
2,0

Industribygg og
lagerbygg

1,5
1,0
0,5

Fritidsbygg
2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

0,0

Figur V1.2 Igangsatte næringsbygg, industri og lagerbygg og fritidsbygg (i millioner
kvadratmeter). Kilde: Prognosesenteret.

V1.3.2 Rehabiliteringsrate
Det finnes svært lite statistikk for rehabilitering, og ratene er derfor basert på skjønn fra
SSB og Prognosesenteret.


Boliger: Xrgia anslår at 4 % av boligarealet rehabiliteres hvert år.
Lavenergiutvalget har estimert seg fram til 2.4 mill.m2 (1,1 %), og lagt på en
økning; som følge av økonomiske incentiver; til 1,5 % i 2012. NVE velger å

103



basere seg på samme anslag som Lavenergiutvalget, dvs en rehabiliteringsrate på
1,5%/år.
Næringsbygg: Xrgia anslår at 5 % per år rehabiliteres, mens Lavenergiutvalget
har estimert seg fram til å ligge mellom Enova og Xrgia på 1,5 % per år.

V1.3.3 Rivningsrate
Det finnes ikke god statistikk på rivning, og ratene er derfor basert på skjønn ut fra
diskusjoner med SSB1 Prognosesenteret.




Boliger: Både Xrgia og Lavenergiutvalget bruker 0,6 % som tilsvarer en
gjennomsnittlig levetid på 167 år. Klimakur har også valgt 0,6 i denne studien.
Næringsbygg: Xrgia har lagt 1,4 % per år til grunn, tilsvarende en
gjennomsnittsalder på ca. 70 år. Dette vurderer Lavenergiutvalget som noe lav
alder og har derfor valgt å legge rivingsraten på 1,2 % som tilsvarer
gjennomsnittlig levetid på 83 år. I Klimakur velges rivingsrate på 1,2 %.

V1.3.4 Oppsummert
En tilleggskommentar er at Xrgia har brukt rehabiliterings- og rivningsrater som faktiske
rater av eksisterende bygningsmasse i sin fremskrivning, mens Lavenergiutvalget har
regnet andel av eksisterende bygningsmasse for startåret og lagt nybyggings,
rehabiliterings- og rivningsvolum i mill m2 flatt for alle år fremover. Klimakur har brukt
konstant nybyggingsvolum hvert år, men benyttet rater ved rehabilitering og rivning, og
disse vil dermed variere over tid.
En oppsummering av de ulike arealtallene som har vært diskutert er gjengitt i tabellen
under.

2

Tabell V1-1 Arealtall og fremskrivningsrater. Oppvarmet areal. Millioner m2 per år. Kilder: Xrgia ,
Lavenergiutvalget, SSB og Prognosesenteret.

1

Basert på diskusjoner med bl.a. SSB (Dag Spilde) og Prognosesenteret (Bjørn Magnor
Birkeland).
2
I Xrgias analyse inkluderer ”Næringsbygg” arealer til finans, forsikring, eiendom,
forretningsdrift, forsvaret, helsetjenester, hotell- og restaurant, offentlig forvaltning, sosiale
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[oppvarmet
areal per år]

Xrgia, 2009
(2008, 2020)
Næringsbygg
Boliger
(ekskl.
industribygg)

Lavenergiutvalget
Næringsbygg
Boliger
(inkl. industribygg)

Klimakur-BYGG
(2008, 2020, 2030)
NæringsBoliger og
bygg
fritidshus
(ekskl.
industribygg)

Areal 2008
(mill m2)

285 mill * 90 %
= 259 mill

87 mill * 90
%
= 78 mill

250 mill *
85 % =
213 mill

127 mill

(250 + 23) mill *
90 %
= 246 mill

97,5 mill * 90
%
= 88 mill

Nybygg
(mill m2 / år)

(3,3 mill,
3,8 mill)

1,0 mill

2,9 mill

2,5 mill

(2,8 bolig + 0,3
fritid) * 90%
= 2,8 mill

1,6 mill * 90 %
= 1,4 mill

Rehabilitering
(mill m2 / år)

4%
(7,3 mill,
6,8 mill)

5%
(2,6 mill,
2,2 mill)

3,2 mill

1,9 mill

1,5 %
(3,69 mill,
3,88 mill,
4,06 mill)

1,5 %
(1,32 mill,
1,38 mill,
1,43 mill)

Rivning
(mill m2 / år)

0,6 %
(1,4 mill,
1,4 mill)

1,4 %
(1,0 mill,
0,9 mill)

1,5 mill

0,6 %
(1,47 mill,
1,55 mill,
1,62 mill)

1,2 %
(1,05 mill,
1,10 mill,
1,14 mill)

1,3 mill

Fremskrevet oppvarmet areal i Xrgias analyse øker med 28 mill m2 til 363 mill m2 i
2020, mens Lavenergiutvalget øker oppvarmet areal med 30 mill m2 til 370 mill m2
(inkl. industribygg). Med det arealet og ratene vist for Klimakur i tabellen over øker
oppvarmet areal med tilsammen 20 mill m2 til 353 mill m2 i 2020. Ulikheten kommer
frem når vi ser på boliger og næringsbygg for seg (se i tabellen under).
Tabell V1-2 Fremskrevet totalareal i 2020.
[Mill m2
oppv.areal]
Boliger
Næringsbygg
Totalt

Xrgia, 2009

Lavenergiutvalget

2008

2020

økning

2008

2020

259

284

26

212,5

232

78

78

0

127

138

336

363

26

340

370

Klimakur-BYGG

økning

2008

2020

19

246

261

15

11

88

102

4

31

333

379

20

tjenester, transport og kommunikasjon, undervisning og varehandel, totalt = 87 mill m2. Arealer til
industri, andre grupper og energi, bygg og anlegg er altså ikke inkludert, disse utgjør i sum 37 mill
m2.
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økning

V2 Analyse av indikatorer for
energibruk
V2.1 Innledning
Kapittel 4.2 viser at utslippene fra bygg skyldes bruk av fyringsoljer og naturgass, og at
Perspektivmeldingen legger til grunn en økning i bruk av disse energivarene fremover.
For å forstå driverne bak bruk av fyringsolje og naturgass i bygg har vi sett på trender
innen energibruk generelt i bygg.
Utvikling av energibruk i næringsbygg og boliger er en kombinasjon av både økonomiske
parametre som sysselsetting, økonomisk vekst og befolkningsvekst, og tekniske forhold i
byggene, som arealutnyttelse, isolasjonstykkelse, virkningsgrad på teknisk utstyr og antall
elektriske apparater.
I de følgende to delkapitler beskrives historisk utvikling av indikatorer for boliger og
næringsbygg, hvor viktige momenter er:




Næringsbygg: Sysselsatte i tjenesteytende næringer, nybygg3 (areal) for
industribygg og næringsbygg, bruttoprodukt for tjenesteytende næringer,
energibruk i tjenesteytende næringer og befolkningsvekst.
Boliger: Nybygg (antall) boliger fordelt på enebolig, småhus og leiligheter, antall
husholdninger, antall personer per husholdning og befolkningsvekst.

V2.2 Indikatorer for utvikling av energibruk i
boliger
Gitt av mandatet til Klimakur er det bruk av fossil energi som bidrar til nasjonale
klimagassutslipp fra boliger. Økning i energibruk i boliger kommer som følge av at vi blir
flere innbyggere som alle trenger en bolig. Boligsegmentet består av leiligheter i store
blokker, små blokker, rekkehus, tomannsboliger og frittliggende eneboliger. I det
følgende ser vi på noen indikatorer som kan forklare driverne bak energibruk i boliger.
Prognosesenterets tall for igangsatte nye boligenheter har vært jevnt stigende siden 1993
og ligger i gjennomsnitt rundt 24 000 enheter per år mellom 1993 og 2007. Befolkningen
har økt med ca 0,6 % per år i perioden 1990 til 2007. I samme periode ble antall personer
per husholdning redusert fra 2,4 til 2,2. Både at befolkningen økte og at det ble færre
personer per husholdning bidro til at antall husholdninger økte, noe som er drivende for
både arealutviklingen og energibruken. Antall husholdninger vokste i perioden med 0,9 %
per år, altså mer enn veksten i befolkningen, se Figur V2.1. Spesifikk energibruk per
kvadratmeter har i følge utvalgsundersøkelser fra SSB hatt en nedadgående trend siden
1995. Figuren under viser hvordan energibruk per kvadratmeter (kWh/m2) går ned,
samtidig som antall husholdninger går opp.

3

Grunnen til at arealutvikling ikke er tatt med er manglende statistikk jamfør Kapittel 4.1.3.
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Figur V2.1 Utvikling i befolkningsstørrelse, antall husholdninger, personer per husholdning og
spesifikk energibruk (kWh/m2). 1990-2007. Kilde: SSB

V2.3 Indikatorer for utvikling av energibruk i
næringsbygg
Tjenesteytende næringer driver sin aktivitet i næringsbygg, og er en veldig sammensatt
gruppe. I dette kapitlet vises tjenesteytende næringer inkludert bygg- og
anleggsvirksomhet under ett først, mens detaljer per næring er vist i de etterfølgende
delkapitlene.
Tjenesteytende næringer driver sin aktivitet i næringsbygg, og er en veldig
sammensatt gruppe. I dette kapitlet vises tjenesteytende næringer inkludert bygg- og
anleggsvirksomhet under ett først, mens detaljer per næring er vist i de etterfølgende
delkapitlene.
1,6
Stas jonær Energibruk,
TjYt og B&A

Indeks : 1996 = 1
1,4

Sys s els atte,
TjYt og B&A
1,2
Bruttoprodukt,
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1,0

Nybygg,
nærings bygg
0,8
Befolkning

2008
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0,6

4

Figur V2.2 Indikatorer for næringsbygg. Indeks 1996 =1. Kilder: SSB og Prognose-senteret.

4

Sysselsatte har SSB kun tall for f.o.m 1996 og indeksen er derfor regnet ut fra dette året.
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Tabell V2-1 Indikatorer for næringsbygg. Sysselsatte (1000 personer/år), bruttoprodukt (1000 mill kr/år) og stasjonær
energibruk (GWh/år) i Tjenesteytende næringer og Bygg- og anleggsvirksomhet. Nybygg næringsbygg (1000 m2/år) og
befolkningsutvikling (11000 personer). Bakgrunnstall til figur over.
1990-2007
1990

1996

2000

2007

Stasjonær Energibruk,
TjYt og B&A (GWh/år)

23 920

27 346

26 150

29 419

Sysselsatte
normalårsverk, TjYt&BA
(1000 personer)
Bruttoprodukt, TjYT&BA
(1000 mill kr/år)

1 217

1 296

1 424

567

661

Nybygg, næringsbygg
(1000 m2/år)

1 287

Befolkning (1000 pers.)

4 233

1996-2007

2008

årlig
vekst
1,2 %

total
vekst
23 %

årlig
vekst
0,7 %

total
vekst
8%

1 604

1 655

1,7 %

32 %

1,9 %

23 %

783

982

1 016

3,3 %

73 %

3,7 %

49 %

1 818

1 768

2 757

2 598

4,6 %

114 %

3,9 %

52 %

4 370

4 478

4 681

4 737

0,6 %

11 %

0,6 %

7%

Figur V2.2 viser at økonomisk utvikling (bruttoprodukt, BP) for tjenesteytende næringer,
inkludert bygg- og anleggsvirksomhet, vokste 17 % fra 1990-1996 og hele 49 % fra 19962007, tilsvarende 3,7 prosent per år. Antall sysselsatte har vokst jevnt og trutt siden 1996,
med 1,9 prosent per år, men ikke i like stor grad som BP. Det tyder på at sektoren har blitt
mer effektiv da hver enkelt sysselsatt produserer mer i 2007 sammenliknet med i 1996.
Areal av igangsatte nybygg har økt kraftig siden 1990, men med en stabil periode mellom
1996-2005 før vi fikk en kraftig vekst mot 2008. Den siste boomen kan ha noe å gjøre
med høykonjunkturen like før finanskrisen trådte inn mot slutten av 2008. Fra 1996 har
igangsatte nybygg økt med 3,9 prosent per år i snitt. Stasjonær energibruk i næringsbygg
har hatt store årlige variasjoner på grunn av svingende energipriser og utetemperaturer.
Mellom 1990 og 2007 var veksten 23 %, tilsvarende 1,2 prosent per år, men etter 1996
har energibruk kun vokst med 8 %, tilsvarende 0,7 prosent per år.
Veksten i energibruk siden 1996 har med andre ord vært svak sammenliknet med vekst i
antall sysselsatte og bruttoprodukt for tjenesteytende næringer. Generelt observeres det at
energibruk har hatt en årlig vekst på 0,7 % per år siden 1996 til tross for at antall
sysselsatte og bruttoprodukt har vokst med henholdsvis 1,9 og 3,7 % per år. Energibruk i
næringsbygg sett under ett ser ut til å korrelere best med befolkningsutviklingen som har
hatt en årlig vekst på 0,6 % per år fra 1996-2007.
Ser vi derimot nærmere på de ulike typene av næringsbygg er det store variasjoner av hva
energibruk korrelerer best med av de ulike indikatorene. I noen næringer er det stor
korrelasjon mellom sysselsatte og energibruk, mens i andre er det korrelasjon mellom BP
og energibruk. Dette gjør det til en utfordring å analysere driverne for energibruk i
næringsbygg. Spesielt gjelder dette for helsebygg som viser redusert energibruk, samtidig
som antall sysselsatte og bruttoprodukt har økt. Samme observasjon gjelder for
undervisningsbygg. Se mer i Kapittel V2.4.
Årsaken til at energibruk ikke øker mer kan skyldes energieffektiviseringstiltak og/eller at
nye bygg i mindre grad bruker fyringsolje, og i stedet bruker elektrisitet og fjernvarme
som ikke har samme effektivitetstap i bygget. Dette har vi derimot vanskelig for å se i
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statistikken da bruk av fyringsoljer i næringsbygg ikke ser ut til å ha blitt redusert
nevneverdig og dessuten varierer svært fra år til år avhengig av el-prisen, mens
fjernvarme har økt jevnt og trutt siden 1990 (se Figur V2.3). Fjernvarme erstatter altså
fyringsoljer bare til en viss grad.
Enova opplyser om at av de bygg som blir koblet på nye fjernvarmeanlegg eller på
utvidete fjernvarmeanlegg, er det en noenlunde 50/50 fordeling mellom eksisterende bygg
(som bytter ut olje- og/eller elkjel) og nybygg (med vannbåren varme). Dette kan tyde på
at noen av de eksisterende næringsbyggene skifter ut oljeforbruk med fjernvarme, og
dermed at bruk av fyringsolje på sikt vil reduseres. En mulig tolkning av statistikken er
også at fjernvarme i like stor grad har erstattet elektrisitet til oppvarming som det har
erstattet fyringsolje. På den annen side vet vi ikke i hvor stor andel av eksisterende bygg
med vannbåren varme som allerede er konvertert til fjernvarme. I og med at vi har hatt en
kraftig vekst i fjernvarme er det mulig at dette segmentet har blitt utnyttet fullt ut og at
vekstmuligheten for fjernvarme i eksisterende bygg er lav.
En annen ting det er verdt å merke seg er at selv om bruk av fyringsolje ikke har gått
nevneverdig ned for næringsbygg siden 1990 så har andelen fyringsolje av total
energibruk i næringsbygg blitt redusert fra å utgjøre 15 prosent i 1990 til 10 prosent i
2007. Det kan tyde på at det er de eksisterende byggene som bruker fyringsolje, og at
nybygg i mindre grad gjør det.
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Figur V2.3 Bruk av fyringsolje og fjernvarme i næringsbygg. Kilde: SSBs Energivarebalanse

V2.4 Trendanalyse for tjenesteytende næringer
samlet
V2.4.1 Indikatorer for tjenesteytende næringer og bygg- og
anleggsvirksomhet samlet
Figuren under viser historisk utvikling for antall sysselsatte, økonomisk vekst, nybygg og
stasjonær energibruk fra 1990 til 2008 i tjenesteytende næringer og bygg- og
anleggsvirksomhet samlet. I tillegg vises også befolkningsveksten generelt.
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Figur V2.4 Indikatorer for næringsbygg. Historisk utvikling av sysselsatte (1000 personer), bruttoprodukt (1000 mill
kr/år) og stasjonær energibruk (TWh/år) i Tjenesteytende næringer og Bygg- og anleggsvirksomhet. Nybygg
næringsbygg (1000 m2/år). Kilder: SSB og Prognosesenteret

V2.4.2 Energibruk per næring
Figur V2.5 viser historisk utvikling i stasjonær energibruk fra 1990-2007 basert på SSBs
Energivarebalanse. Numrene på næringskodene henviser til internasjonal NACE-koding
av næringer.

TWh/år

Vi ser av figuren at det er andre sosiale og personlige tjenester som har hatt den største
veksten i energibruk, etterfulgt av ”kontor-næringene” som er en sammenslåing av nace
63-75. I tabellen under figuren er årlig og total vekst vist både fra 1990 og fra 1996 og
frem til 2007 da det fra 1996 ser ut til å ha vært en utflating i energibruken.
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Figur V2.5 Stasjonær energibruk i Tjenesteytende næringer og Bygg- og anleggsvirksomhet 1990-2007. TWh/år.
Kilde: SSBs Energivarebalanse.
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Stasjonær energibruk
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50-52 Varehandel, reparasjon av kj
5 989
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1996
1 090
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1 291
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27 346
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1 036
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2 719
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2007
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34 %
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-2,7 %
-37 %
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-52 %
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7,1 %
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2,0 %
39 %
-0,3 %
-3 %
1,2 %
23 %
0,6 %
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V2.4.3 Sysselsatte per næring
Figuren under viser sammenlikning av sysselsatte per næring fra 1996-2008 (SSB har
ikke aggregerte nok tall for 1990-1995). Vi ser av figuren at det er forretningsmessig
tjenesteyting og eiendomsdrift som har ansatt flest i denne perioden, rundt 140 000
personer, tett etterfulgt av helse- og sosialtjenester med rundt 130 000 personer.
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Figur V2.6 Sysselsatte i tjenesteytende næringer og bygg- og anleggsvirksomhet 1996-2008. 1000 personer. Kilde:
SSB
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V2.4.4 Bruttoprodukt per næring

TWh/år

Figuren under viser at økonomisk vekst i tjenesteytende næringer hovedsakelig skyldes
vekst i varehandel og forretningsmessig tjenesteyting. Som figurene viser over har disse
næringene ikke hatt like stor vekst i energibruk. Se nærmere om hver enkelt næring i
Kapittel V2.4.
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Figur V2.7 Bruttoproduksjon i Tjenesteytende næringer og Bygg- og anleggsvirksomhet 1990-2008. 1000 mill. kr/år. Faste
priser. Kilde: Nasjonalregnskapet, tabell 06130.
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V2.4.5 Nybygg per næring (mill m2 per år)
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Figur V2.8 Nybygg i Tjenesteytende sektor per år 1990-2008. Bruksareal. Mill m2 per år (SUM Næringsbygg har
verdier knyttet til høyre akse). Kilde: Prognosesenteret

Totalt nye næringsbyggsarealer hadde et veldig oppsving i 2007 og 2008, hovedsakelig
som følge av mange nye forretningsbygg og kontor- og administrasjonsbygg. I perioden
fra 1990-2008 har det vært en svak, men jevn vekst i nybygging av hotell- og
restaurantbygg, dette gjelder også for samferdselsbygg. Bygging av nye arealer av
undervisningsbygg har hatt en enorm vekst fra 0,2 mill m2/år i 1990 til 0,5 mill m2/år i
2008. Bygging av nye kontor- og administrasjonsarealer har svingt mye opp og ned i
perioden, noe som også gjelder for nye forretningsarealer. Bygging av nye arealer til
helse- og sosialbygg har økt jevnt, men med en topp i 2003.
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V2.5 Trendanalyse per næring
V2.5.1 Bygg- og anleggsvirksomhet
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Figur V2.9 Indikatorer for Bygg- og anleggsvirksomhet. (nace 45)

Stasjonær energibruk i bygg- og anleggsvirksomhet varierer svært fra år til år. Ser vi
derimot på start og sluttår fra 1990-2008 har energibruken økt mer enn bruttoproduktet,
men mindre enn veksten av sysselsatte. Bruttoprodukt har holdt seg nesten konstant siden
2000. Antall sysselsatte har økt svært mye med over 40 prosent siden 1996.
Nybyggsstatistikk for såkalte ”andre bygg” i Prognosesenteretsstatistikk er også vist her.

V2.5.2 Varehandel, reparasjon av kjøretøy mv
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Figur V2.10 Indikatorer for Varehandel, inkl. reparasjon av kjøretøy mv. (nace 50-52)

Siden 1990-2008 har varehandel hatt en enorm økonomisk vekst i bruttoprodukt for salg
av varer (mat, klær, utstyr etc.), men dette ser ikke ut til å ha slått direkte ut i
energibruken. Energibruk i denne sektoren har variert svært mye fra år til år, men er
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likevel i 2008 10 prosent høyere enn i 1996, noe som er en betydelig vekst. Antall
sysselsatte har også økt med 10 prosent i forhold til 1996.
Årlig påbegynte nye forretningsbygg har hatt en enorm boom de siste tre årene, og ser ut
til å sammenfalle med økonomisk vekst. Oppsummert for varehandel ser energibruken ut
til å korrelere best med veksten i antall sysselsatte.

V2.5.3 Hotell- og restaurantvirksomhet
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Figur V2.11 Indikatorer for Hotell- og restaurantvirksomhet. (nace 55)

Stasjonær energibruk i hotell og restauranter har økt mer enn både sysselsatte og
bruttoprodukt i hotell- og restaurantbransjen, og er 19 prosent høyere i 2008
sammenliknet med 1996.
Sysselsatte og brutto-produkt er henholdsvis 9 og 3 prosent høyere i 2008 i forhold til
1996. Syssel-satte har noenlunde lik vekst som befolknings-veksten generelt.

V2.5.4 Undervisning
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Figur V2.12 Indikatorer for Undervisning. (nace 80)
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Siden 1990 har undervisning redusert sin energibruk med 9 prosent, dog med store
variasjoner fra år til år. Mens bruttoprodukt og sysselsatte for samme næring derimot har
vokst jevn med henholdsvis 2,4 og 0,3 prosent per år siden 1996.
Nybyggingstakten for undervisningsbygg burde også tilsi vekst i energibruken for denne
sektoren . Likevel nedgang i energibruk kan skyldes energieffektiviseringstiltak, eller
overgang fra oljekjel til elektrisitet eller fjernvarme.

V2.5.5 Helse- og sosialtjenester
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Figur V2.13 Indikatorer for Helse- og sosialtjenester. (nace 85)

På samme måte som for undervisning, har energibruk i helse- og sosialtjenester blitt
redusert siden 1990, men her er reduksjonen på hele 31 prosent til tross for svært høy
nybyggingstakt av helse- og sosialbygg de siste årene.
Antall sysselsatte og bruttoprodukt har vokst jevnt og er i 2008 henholdsvis 28 og 8
prosent høyere i forhold til 1996-nivå. Forklaring på hvorfor energibruk i helsebygg går
ned på nasjonalt nivå kan tyde på at massive energieffektiviseringstiltak er gjennomført i
disse byggene. Overgang fra oljekjel til elektrisitet eller fjernvarme kan også ha bidratt til
redusert energibruk. En annen forklaring kan også være at det har skjedd en justering av
statistikken til SSB i løpet av perioden. For eksempel at nace 85 inneholdt flere bygg i
1990 enn i 2008, eller at det er feil eller avvik i statistikken.
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V2.5.6 Tjenester tilknyttet transport, og Post- og
telekommunikasjoner
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Figur V2.14 Indikatorer for Tjenester tilknyttet transport og Post- og telekommunikasjon. (nace 63
og 64)

I figuren er stasjonær energibruk og sysselsatte for transporttjenester og post- og
telekommunikasjon sammenliknet med økonomisk vekst for ”Transport ellers” og rate for
nye samferdselsbygg.
Stasjonær energibruk i transport og telekommunikasjon har blitt redusert med 10 prosent
siden 1990. Da både bruttoprodukt og sysselsatte har holdt seg noenlunde konstant siden
1990, er det sannsynlig at nedgangen i energibruk skyldes energieffektivisering.
Overgang fra oljekjel til elektrisitet eller fjernvarme kan også ha bidratt til redusert
energibruk.

V2.5.7 Finansiell tjenesteyting
2,2

Stasjonær
Energibruk

Indeks: 1996 = 1

2,0
1,8

Sysselsatte

1,6
1,4

Bruttoprodukt

1,2
1,0

Nybygg,
Kontor- og
adm.bygg

0,8
0,6

Bef olkning
2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

0,4

Figur V2.15 Indikatorer for Finansiell tjenesteyting. (nace 65-67)

117

Finansiell tjeneste-yting har hatt en enorm økonomisk vekst fra 1996-2008. Noe som
trolig kommer av opp-svinget i bankvirk-somhet, portefølje-inveseringer, verdipapirforvaltning, forsikring, fonds- og aksjemekling like før finanskrisen slo inn mot
slutten av 2008. I samme periode ble stasjonær energibruk halvert. Årsaken til at
bruttoproduktet ikke har slått inn på energibruken kan skyldes at den økonomiske veksten
var et resultat av ”penge-flytting” men ikke av at næringen vokste i antall sysselsatte som
ville ha krevd mer energi. Til sammenlikning har antall sysselsatte holdt seg noenlunde
stabil i samme periode, noe som kan støtte opp om denne betraktningen.
En annen tolkning av indikatorene kan være at bygningene som huser finansielle tjenester
har blitt mer arealeffektive, altså at de har blitt flere sysselsatte per m2 og dermed har
redusert energibruken som følge av redusert areal. Energieffektiviseringstiltak og
overgang fra oljekjel til elektrisitet eller fjernvarme kan også ha bidratt til redusert
energibruk

V2.5.8 Forretningsmessig tjenesteyting ellers
Forretningsmessig tjenesteyting ellers inkluderer en rekke ulike tjenesteytende
virksomheter, blant annet eiendomsmekling og -forvaltning, utleievirksomhet, forskning
og utvikling, konsulentvirksomhet (teknisk, juridisk, IT, arkitekt m.m.), reklame,
vakttjenester, oversetting, design, kongress- og messevirksomhet, produksjon av musikk
og lydopptak.
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Figur V2.16 Indikatorer for Forretningsmessig tjenesteyting ellers. (nace 70-74)

Forretningsmessig tjenesteyting ellers er den sektoren som har hatt høyest vekst av alle
tjenesteytende næringer både når det gjelder energibruk, sysselsatte og bruttoprodukt.
I 2008 stod denne sektoren for 8 prosent av energibruk (2,3 TWh) i tjenesteytende
næringer, 20 prosent av samlet bruttoprodukt og 16 prosent av alle sysselsatte i
tjenesteytende næringer.
Her ser stasjonær energibruk ut til å korrelere godt med økonomisk vekst.
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V2.5.9 Offentlig administrasjon
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Figur V2.17 Indikatorer for Offentlig administrasjon. (nace 75)

Energibruk til offentlig administrasjon økte med 56 prosent fra 1990-2007, men med bare
3 prosent fra 1996-2007. I den siste perioden 1996-2007 har offentlig administrasjon hatt
lav vekst i sysselsatte og bruttoprodukt på henholdsvis 0,5 og 0,2 prosent per år.
Indeksene har holdt seg noenlunde stabile siden 1996.
Energibruk i denne næringen ser ut til å korrelere ganske bra med både sysselsatte og
økonomisk vekst

V2.5.10

Andre sosiale og personlige tjenester

I samlepotten andre sosiale og personlige tjenester finner vi alt fra helsestudio,
idrettsanlegg, TV-, video- og radioproduksjon, organisasjonsvirksomhet til
avfallhåndtering og renovasjon. Med andre ord en svært sammensatt gruppe.
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Figur V2.18 Indikatorer for Andre sosiale og personlige tjenester. (nace 90-99)
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Energibruk i denne samlenæringen har økt med 141 prosent fra 1990-2007, mens
økonomisk vekst var på 36 prosent i samme periode. I perioden fra 1996 til 2008 økte
antall sysselsatte økte med 17 prosent.
Med andre ord har alle indikatorene økt for denne samlenæringen, men med ulik rate.

V2.5.11

"Kontor-næringer"

Vi har laget en sum av næringene Transporttjenester og post- og telekommunikasjon (6363), Finansiell (65-67) og Forretningsmessig tjenesteyting (70-74), Offentlig
administrasjon (75) som vi har antatt mest sannsynlig driver sitt virke i typiske
kontorbygg.
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Figur V2.19 Indekser for sum av ”Kontor-tjenester”, næring med nacenummer 63-67, 70-74 og 75.

Det ser ut til at økningen i energibruk i forretningsmessig tjenesteyting (nace 70-74)
utlignes ved reduksjonen i finansiell tjenesteyting (nace 65-67) slik at sum energibruk i
kontorbygg har holdt seg noenlunde stabil siden 1996. Derimot var det en kraftig økning
fra 1990 til 1996, noe som har ført til at energibruken har økt med 35 prosent mellom
1990-2007. Antall sysselsatte har derimot hatt en kraftig vekst på oppunder 40 prosent fra
1996-2007. Denne sektorens sin energibruk ser ut til å korrelere best med
befolkningsveksten.
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V3 Tiltakskostnader for
energieffektivisering
V3.1 Boliger
Tabell V3-1 viser spenn i kostnader for energieffektiviseringstiltak i eksisterende boliger.
Utdypende informasjon om effektiviseringstiltakene er gitt i fire kolonner.


Investeringskostnader er oppgitt i kr/m2. Herunder ”lav”, ”snitt” og ”høy”. ”Snitt”
representerer det deltiltaket som i følge Multiconsults underlag vanligvis velges
basert på erfaringstall. ”Lav” representerer det deltiltaket som har den laveste
investeringskostnaden. Tilsvarende representerer ”høy” det deltiltaket med den
høyeste investeringskostnaden.



Tilhørende energibesparelse for de valgte deltiltakene, henholdsvis for lav, snitt og
høy investeringskostnad, er oppgitt i tredje kolonne.



Tiltakskostnaden i kr/kWh spart gjenspeiler total tiltakskostnad inkludert
driftskostnader og eksterne kostnader. Se mer om utregning av samfunnsøkonomiske
kostnader i rapportens kapittel 7.2.



I siste kolonne gis en kort teknisk beskrivelse av deltiltakene.

Tabell V3-1 Kostnader for energieffektiviseringstiltak i eksisterende boliger. Kilde: Multiconsult, 2009.

Investeringskostnad
kr/m2
1) Energioppfølging

2)
Isolering
og tetting

lav

Tiltakskostnad

kWh/m2
4

-0,82

"snitt"

6,4

6

-0,68

høy

20

10

-0,56

10
175

7
20

-0,81
-0,34

1000

40

0,72

0,5
139

4
15

-0,62
0,38

lav
"snitt"

lav
"snitt"

Teknisk beskrivelse

kr/kWh
spart

0,05

høy

3) Teknisk
utstyr
(BTT)

Energibesparelse
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Etablere energioppfølgingssystem
(EOS) der vaktmester/byggeier
gjennomfører manuelle avlesninger på
eksisterende målere.
Etablere EOS i webløsning med
eksisterende målere (i boligblokk).
Individuell varmemåling (i boligblokk),
samt etablering av EOS i en webløsning.
Tetting av luftlekkasjer med tettelister.
Etterisolering av yttervegg ved
hovedsakelig innblåsning av isolasjon.
Det gjennomføres også isolering med
isolasjonsmatter. I flere tilfeller blir kun
deler av fasaden isolert.
Etterisolering av yttervegg med
isolasjonsmatter (dyreste løsning med
utforing).
Montering av sparedusj.
Det gjennomføres mest installering av
sparedusj og montering av ny vedovn.
Kostnaden og besparelsen er et vektet
gjennomsnitt av gjennomføring av disse

to tiltakene.

4) Energistyring

høy

500

30

0,97

lav

0,05

5

-0,82

46

7

-0,02

høy
lav

250
490

30

0,26

"snitt"

578

53

0,05

høy

703

"snitt"

5)
Lavenergiløsning

Installere varmegjenvinner i
ventilasjonsanlegg.
Boliggeier tar i bruk de muligheter som
allerede finnes, for eksempel aktiviserer
nattsenking av temperatur.
Det gjennomføres mest installering av
automatikk for tidsstyring av varme og
temperaturregulering. Kostnaden og
besparelsen er et vektet gjennomsnitt av
gjennomføring av disse tiltakene
Behovsstyring av ventilasjonsanlegget.
Viser snittkostnad for å komme ned på
lavenerginivå for boligblokker.
Snitt av boligblokker og småhus for å
komme ned på lavenerginivå
Viser snittkostnad for å komme ned på
lavenerginivå for småhus.

Tabell V3-2 viser spenn i kostnader for ulike energieffektiviseringstiltak i nye boliger.
Det finnes ikke representative erfaringstall for energibesparelser knyttet til høy og lav
investeringskostnad i nybygg. Energibesparelsene for nybygg presenteres derfor kun for
snittkostnaden. Multiconsult har i utregningene antatt en moderat forbedring av TEK07
med 2-7 % energibesparelse for tiltak 1-4 og 25 % for tiltak 5 (lavenergiøsning).
Tabell V3-2 Kostnader for energieffektiviseringstiltak i nye boliger. Kilde: Multiconsult, 2009.

1) Energioppfølging
2) Isolering og
tetting
3) Teknisk utstyr
(BTT)
4) Energistyring

5) Lavenergiløsning

Investeringskostnad
kr/m2
lav
7
"snitt"
8
høy
9
lav
21
"snitt"
82
høy
210
lav
11
"snitt"
61
høy
89
lav
68
"snitt"
68
høy
70
lav
248
"snitt"
257
høy
268

Energibesparelse
kWh/m2

5

Tiltakskostnad5
kr/kWh spart

2,7

-0,36

9,5

-0,30

6,8

0,42

5,4

0,86

34

-0,16

Tiltakskostnaden inneholder både investerings- og driftskostnader, samt eksterne kostnader
jamfør Kapittel 7.2.
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V3.2 Næringsbygg
Tabell V3-3 viser spenn i kostnader for ulike energieffektiviseringstiltak i eksisterende
næringsbygg. Tabellen viser utdypende informasjon om effektiviseringstiltakene. (Se
forklaringer til tabellen under kapittel V3.1.
Det er verdt å merke seg at enkelte av deltiltakene med høy investering gir bedre uttelling
enn det deltiltaket som normalt velges. For energistyringstiltaket (tiltak 4) er forventet
snittkostnad på 1,70 kr/kWh spart, mens deltiltaket med høyeste investeringskostnad har
en lavere tiltakskostnad på 1,30 kr/kWh spart. Dette skyldes at deltiltaket med den
høyeste investeringskostnaden også har den høyeste energibesparelsen, slik at
tiltakskostnaden i sum blir lavere enn forventet snitt. Dette gjelder også for teknisk utstyr
(BTT) som får 1,22 kr/kWh spart for høy, mot 1,30 kr/kWh spart for ”snitt”.
Tabell V3-3 Kostnader for energieffektiviseringstiltak i eksisterende næringsbygg. Kilde: Multiconsult,
2009.

Investeringskostnad

1) Energioppfølging

2)
Isolering
og tetting

3) Teknisk
utstyr
(BTT)

4) Energistyring

Energibesparelse
kWh/m2
5

Tiltakskostnad
kr/kWh
spart
-0,58

lav

kr/m2
0,05

"snitt"

6

6

-0,45

høy

30

20

-0,39

lav
"snitt"

4
62

3
5

-0,48
0,29

høy

400

10

2,03

lav
"snitt"

3
112

4
9

-0,48
1,30

høy

750

60

1,22

lav

2

3

-0,50

"snitt"

142

8

1,70

høy

1000

70

1,27
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Beskrivelse

Etablering av
energioppfølgingssystem (EOS) der
driftstekniker gjennomfører manuelle
avlesninger av eksisterende målere.
Etablere et web-basert EOS-system,
med eksisterende målere.
Installasjon av flere undermålere og
etablering av EOS i en web-løsning.
(Besparelsen er avhengig av aktiv
deltagelse av driftspersonell).
Tetting av luftlekkasjer med tettelister.
Det gjennomføres mest tetting av
luftlekkasjer og etterisolering av
yttertak. Kostnaden og besparelsen er
et vektet gjennomsnitt av
gjennomføring av disse tiltakene.
Etterisolering av yttervegg med
isolasjonsmatter.
Montering av sparedusj.
Det gjennomføres mest installering av
ny og bedre varmegjenvinner og
lavenergiarmaturer. Kostnaden og
besparelsen er et vektet gjennomsnitt
av gjennomføring av disse tiltakene.
Installere varmegjenvinning i
ventilasjonsanlegg. Den høyeste
kostnaden reflekterer også investering
i nytt aggregat.
Urstyring av ventilasjonsanlegget med
investering i tidsur/timer.
Det gjennomføres mest installering av
anlegg for sentral driftskontroll (SDanlegg) og enkel behovsstyring av
ventilasjon. Kostnaden og besparelsen
er et vektet gjennomsnitt av
gjennomføring av disse tiltakene.
Behovsstyring av ventilasjon på
romnivå og installasjon av VAV-spjeld.

5)
Lavenergiløsning

lav

417

"snitt"

706

høy

1486
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Viser snittkostnad for å komme ned på
lavenerginivå for diverse
bygningskategorier, deriblant
sykehjem, hoteller, skoler og
forretningsbygg.
Snitt av alle bygningskategorier
innenfor yrkesbygg for å komme ned
på lavenerginivå.
Viser snittkostnad for å komme ned på
lavenerginivå for.barnehager.

-0,11

Tabell V3-4 viser spenn i kostnader for ulike energieffektiviseringstiltak i nye
næringsbygg. (Se forklaringer til tabellen under kapittel V3.1.)
Det finnes ikke representative erfaringstall for energibesparelser knyttet til høy og lav
investeringskostnad i nybygg. Energibesparelsene for nybygg presenteres derfor kun for
snittkostnaden. Multiconsult har i utregningene antatt en moderat forbedring av TEK07
med 2-7 % energibesparelse for tiltak 1-4 og 25 % for tiltak 5 (lavenergiøsning).
Tabell V3-4 Kostnader for energieffektiviseringstiltak i nye næringsbygg. Kilde: Multiconsult, 2009.

Investeringskostnad
1) Energioppfølging
2) Isolering og
tetting
3) Teknisk utstyr
(BTT)
4) Energistyring

5) Lavenergiløsning

lav
"snitt"
høy
lav
"snitt"
høy
lav
"snitt"
høy
lav
"snitt"
høy
lav
"snitt"
høy

kr/m2
8
10
11
26
77
139
43
107
195
58
141
177
142
250
359

Energibesparelse

kr/kWh spart

kWh/m2
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Tiltakskostnad

3,3

-0,20

11,6

-0,13

8,25

1,30

6,6

2,19

41,3

-0,10

V4

Eksisterende virkemidler

V4.1 Eksisterende tiltak og virkemidler – inkludert i
Perspektivmeldingens referansebane
Vi har delt de eksisterende virkemidlene inn i tre hovedtyper. I tabellene er de angitt med
type som følger:




Regulatoriske = R
Økonomiske virkemidler og virkemidler som påvirker markedet = Ø/M
Kompetanse og adferdsrelaterte virkemidler (inkludert informasjon) = K/A

Tabell V4-1og Tabell V4-2 gir en kortfattet oversikt over de viktigste virkemidlene som
er vedtatt, implementert og påviker energibruk per i dag. Vi antar at disse er inkludert i
Perspektivmeldingens referansebane.
Tabell V4-1 Eksisterende virkemidler

Virkemiddel

Type

Kort beskrivelse av virkemiddel

TEK 97

R

TEK 97 er den byggeforskriften som praktiseres i dag, og som derfor
ligger inne i perspektivmeldingens referansebane. Det er vedtatt ny TEK,
som trer i kraft fra august 2009. TEK97 vil fortsatt gjelde noen år
fremover, da TEK07 trådte i kraft 01.02.09, men med en
overgangsperiode frem til 01.08.09. Dette vil i praksis si at bygg som
søkes innen 01.08.09 kan står ferdig flere år senere. Se for øvrig
Lavenergiutvalgets vurdering6 av TEK.

Energimerking av

R

hvitevarer (hush)

EUs rammedirektiv om energimerking av hvitevarer legger føring for
merking av hvitevarers energibruk. Underdirektiver omfatter kjøl/frys
produkter, vask/tørk produkter, komfyrer og varmepumper. Direktivene
har medført omfattende forbedring i produktenes energibruk.

Energy Star

R

Energy Star-programmet er en internasjonal frivillig energimerkeordning. I
Europa omfatter programmet PC-er, flatskjermer, bildebehandlingsutstyr
(skriver-, kopi-, skanner-, faksutstyr) og frankeringsmaskiner. Hovedmålet
er å bidra til en mer miljøvennlig utvikling ved å fremme produksjon og
markedsføring av energieffektivt kontorutstyr (IKT-utstyr).

El-avgiften

R

El-avgiften er 10,5 øre/kWh for 2008. Enkelte geografiske regioner og
næringer er fritatt for el-avgiften, eller har redusert sats på 0,45 øre/kWh.
Se for øvrig Lavenergiutvalgets vurdering6 av dette virkemiddelet.

Redusert El-avgift

R

Negativ effekt i forhold til energieffektivisering.
En lang rekke næringer har fritak for forbruksavgift. Dette gjelder bl.a kraft
brukt til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og

6

http://www.regjeringen.no/upload/OED/Rapporter/OED_Energieffektivisering_Lavopp.pdf
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mineralogiske prossesser, samt treforedling, vekthusnæringen m.
Forbruksavgiften er regulert av lov om særavgifter, samt en tilsvarende
forskrift.
Påslag på nettariffen

R

Påslag på nettariffen for alminnelig forbruk, 1 øre/kWh. Påslaget tilføres
Enovas arbeid.

Forskrift om

R

energiutredninger

Forskriften pålegger nettselskapet å utføre energiutredninger for alle
kommuner omfattet i deres konsesjonsområde. Den lokale
energiutredningen skal beskrive status for energisystemet i kommunen.
Dette gjelder alle typer infrastruktur som er etablert. Utredningen skal vise
hvor mye elektrisitet, fjernvarme, olje, gass, og biobrensel som benyttes
stasjonært i kommunen. Den skal også gi en beskrivelse av forventet
energietterspørsel i kommunen fordelt på ulike energibærere, samt en
vurdering av hva som regnes som de mest samfunnsmessig rasjonelle
løsningene for å møte den forventede etterspørselen.
Nettselskapene skal i den lokale energiutredningen påpeke muligheter for
energieffektivisering, -sparing og –omlegging gjennom konkrete
prosjekter og tiltak.
De lokale energiutredningene er viktige grunnlagsdokument i
kommunenes arbeid med energi- og klimaplaner, og mange kommuner
velger å slå lokale energiutredninger og energi og klimaplan sammen i
ett.

Faktura fra nettselskap

R, K/I

Faktura fra nettselskap til sluttbruker inneholder grafisk informasjon om
bruk av elektrisitet, med sammenligning av forrige periode. Gjør
sluttbruker oppmerksom på egen elektrisitetsbruk.

CO2 avgift på

R

mineralolje

Mineralolje er raffinert olje som hovedsakelig brukes i stasjonær
forbrenning og til transport. De viktigste produktgruppene som faller inn
under avgiftsplikten, er fyringsparafin, jetparafin, diesel, marin gassolje,
samt tung og lett fyringsolje. CO2-avgiften på mineralolje i 2008 er 0,55
kroner per liter.

Unntak fra påslag på

R

nettariff

Kunder med uttak fra regional-, og sentralnettskunder ikke påslag på
nettariff.
Negativ effekt i forhold til energieffektivisering.

Effektiv oljefyring (EO)

K/A

For oljefyringsanlegg finnes en frivillig norsk inspeksjons-/kontrollordning,
”Effektiv Oljefyring” (EO). Ordningen for mindre anlegg (under 120 kW)
har vært operativ siden høsten 1998. Inspeksjonen inkluderer visse enkle
service-elementer, samtidig som det gjøres enkle beregninger av
virkningsgrad basert på målte verdier.

Lokale programmer for

R,

Oslo kommune skal fase ut alle sine oljefyrer innen 2012. Bystyret har

utfasing av oljefyr

K/A

dessuten vedtatt at alle oljefyrer i hele Oslo, også i privat eie, skal fases
ut innen 2020.
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Lokale enøk-fond

Ø/M

Det finnes lokale energifond, slik som for eksempel Oslo kommunes
lokale enøk-fond, Vinje kommune, med mer.

Lokale energisentre

Ø/M,

Det finnes lokale energisentre, slik som Enøketaten i Oslo, Enøk senteret

K/A

Kristiansund, med mer. En del av disse sentyrene har tilskuddsmidler.
Se for øvrig Lavenergiutvalgets omtale6.

Grønne boliglån for

Ø/M

Husbanken satser på forbildeprosjekter. Forsøks- og pilotprosjekter med

energieffektive boliger og

ekstra høyt ambisjonsnivå har mulighet for tilskudd og lån på inntil 80-

rehabiliteringstiltak

90% av kostnadene.

(Husbanken)
Lavenergiprogrammet

K/A

Lavenergiprogrammet er et samarbeid mellom staten og byggenæringen
for å få til energieffektivisering og energiomlegging i bygg. De som er
med i programmet er Byggenæringens Landsforening. Arkitektbedriftene,
Husbanken, Enova, Statens Byggtekniske Etat, Norges vassdrags- og
energidirektorat og Statsbygg. Programmet ble opprettet i september
2007 og er et 10-årsprogram. Finansiering skjer i hovedsak over
statsbudsjettet, dvs fra år til år. Se for øvrig Lavenergiutvalgets6 omtale
av Lavenergiprogrammet.

Byggemiljø

K/A

Byggemiljø; Byggenæringens miljøsekretariat har som formål å drive
formidling om miljøvennlige løsninger for å styrke innsikt og praksis hos
næring og myndigheter knyttet til byggenæringen. Programmet er aktivt i
perioden 2005-2009, forventes å bli avsluttet i 2009. Byggemiljø er
opprettet av næringens organisasjoner (BNL, Arkitektbedriftene i Norge,
RIF og Norsk Teknologi) i samarbeid med de bevilgende myndigheter og
Statsbygg.

Grønn byggallianse

K/A

Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største
eiendomsaktørene i Norge med en bygningsmasse på totalt over 20
millioner kvadratmeter. Hensikten med nettverket er å være en arena for
store aktive utbyggere som har til hensikt i å utvikle seg på miljøområdet
og derved bli mer miljøeffektive. Nettverket ønsker å være
myndighetenes sparringspartner i byggenæringen innen miljøspørsmål.

NAL/Ecobox

K/A

NAL|Ecobox er en selvfinansiert avdeling i Norske Arkitekters
Landsforbund, og skal bidra til økt miljøkompetanse og tverrfaglighet
blant arkitekter, planleggere og øvrige aktører i byggsektoren.
NAL|Ecobox skal være en utviklingsaktør for å integrere miljø i arkitektur
og stedsutvikling. Virksomheten retter seg primært mot arkitekter og
planleggere, men også mot øvrige aktører i byggenæringen som
byggherrer, entreprenører, rådgivere, forskningsmiljøer, studenter og
offentlige instanser.

RENERGI

Ø/M

Forskningsrådets program for utvikling av ny teknologi. RENERGI hadde
2008 og 2009 kun satt av en liten andel til energibruksprosjekter, ca 510% av midlene. Se for øvrig Lavenergiutvalgets vurdering6 av dette
virkemiddelet.
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Tabell V4-2 Enovas virkemidler (programmer og ordninger)

)Virkemiddel

Type

Kort beskrivelse av virkemiddel

Programmer med

Ø/M

Dette er typisk tilskuddsprogrammer for energieffektivisering, innføring av

kontraktsfestede

fornybar energi og introduksjon av ny teknologi.

energiresultater
Programmer som ikke gir

Ø/M

Programmer som ikke gir kontrakrtsfestede energiresultater, f.eks:

kontraktsfestede

Energi- og Klimaplaner, tilskuddsordning for husholdninger,

energiresultater

Internasjonalt samerbeid.

Tiltakspakken 2009:

Ø/M

Tiltak i offentlige bygg, Konvertering av varmeanlegg, fra el til vannbårent.

Informasjonsprogrammer

K/A

Enovas svartelefon: Rådgivningstelefon både for husholdninger og
næringsdrivende.
Informasjons og opplæringsopplegg rette mot barn; Regnmakerne, skal
øke kunnskap og bevissthet om energi generelt og egen energiatferd.

Se for øvrig Lavenergiutvalgets vurdering6 av Enovas virkemidler.

V4.2 Planlagte virkemidler og tiltak – antatt ikke
inkl i referansebanen
Tabellen under viser planlagte virkemidler, som er vedtatt og på trappene, men som ikke
er i gang per 2009. Vi antar derfor at de ikke er hensyntatt i perspektivmeldingens
referansebane, men det er grunn til å anta at de vil få en påvirkning på energibruken
fremover.
Tabell V4-3 Vedtatte virkemidler, men som ikke har full virkning ennå.

Virkemiddel

Type

Ny energilov

R

Kort beskrivelse av virkemiddel
Implementerer lovtekst for bygningsenergidirektivet samt individuell
måleavregning strøm,.

AMS – Avanserte måleog styringssystem

R

Avanserte måle- og styringssystem (AMS), inkludert muligheter
toveiskommunikasjon. AMS har to hovedfunksjonaliteter:
Målefunksjonalitet, Styrefunksjonalitet, Toveiskommunikasjon.
Automatisk måleravlesing kan bidra til økt bevisstgjøring om energibruk
hos bedrifter og forbrukere. Resultatene av energieffektiviseringstiltak vil
kunne synliggjøres på en enkel måte. Foreløpig plan: Forskrift i 2009, alt
installert innen utg. av 2013.

128

Energimerking av

R

Obligatorisk energimerking av boliger og næringsbygg ved salg og utleie.

bygninger

Energimerking skal i første omgang gjøre kjøpere og leietakere mer

(husholdninger +

bevisste på "energikvaliteten" på den aktuelle bygningen og derigjennom

tjenesteytende sektor)

påvirke utbyggere (gjennom prissignal) til å bygge mer energieffektive
bygninger over tid. Ordning under implementering.

TEK 07 innfases

R

Ny teknisk forskrift for bygninger, fases gradvis inn fra august 2009.
Setter rammekrav for prosjektert / beregnet energibruk i bygninger.
Strammer inn kravene i forhold til TEK 97.

Revisjon av TEK07

R

(TEK10)

Revisjon av TEK07. Endringsforslag til TEK er på høring. Forslag til
innstramming er blant annet at andel oppvarming som skal dekkes av
fornybar energi øker til 80% samt forbud mot oljekjeler i nye bygg.

Avskrivingssatser

R,

Tekniske installasjoner i bygg har blitt en egen saldogruppe i

tekniske anlegg

Ø/M

Statsbudsjettet 2009. Avskrivningssatsen har økt til 10 prosent fra
henholdsvis 2 prosent for forretningsbygg og 4 prosent for andre
næringsbygg. Dette vil gi økte incentiver til utskifting av tekniske anlegg
(oppvarming, kjøling, med mer)

Standard for passivhus

R

og lavenergihus.

Standard for passivhus og lavenergihus har vært på høring. Standarden
kommer høst 2009.
Europaparlamentet har blant annet bedt EU-kommisjonen utrede
innføring av passivhus fra 2012

Ecodesign- direktivet

R

Ecodesign direktivet, eller Økodesigndirektivet setter
minimumsstandarder for energieffektivitet i energibrukende produkter.

Forbud mot oljefyring

R

I høring7 til Teknisk forskrift vurderes det et forbud mot å installere oljekjel
for oppvarming i nye bygninger. Høringen foreslår ikke entydig et forbud.
Forslaget omfatter dessuten kun nybygg, og sier ikke noe om
eksisterende bygg og eksisterende oljekjeler, hvor det fremtidige
forbruket kan forventes å ligge.

Offentlige anskaffelser

R,

LOA §6 og Forskrift om offentlige anskaffelser § 3.1,

K/A

Livssykluskostnader, krav om hensyn til universell utforming og
miljømessige konsekvenser.
DIFI (direktoratet) arbeider med en innkjøpsportal som skal gjøre det
enklere for offentlige innkjøpere å gjøre miljøriktige innkjøp.

Fornybardirektivet

R

Direktivet setter krav til medlemslandene om andel fornybar energi av
samlet energibruk. Målet kan nås ved å påvirke ulike faktorer som tilgang
på fornybar el og varme, bruk av fornybar energi til transportformål og
samlet energibruk. Energieffektivisering vil være et viktig middel for å nå
målet da det vil redusere nevneren i brøken i utregning av Norges

7

http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/BOBY/horinger/tek_juli09/hoernotattekjuli09.pd
f
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fornybarandel.
Direktivet er EØS-relevant og Norge forventes å få krav om en betydelig
økning i fornybarandelen tross et høyt nivå (ca 60 %) fra før. Dette gjør at
en stor del av økningen i andelen sannsynligvis må sikres ved vekst i
produksjon av vannkraft og vindkraft, større enn forventet vekst i
kraftforbruket.
En slik vekst med behov for tilhørende nettoeksport, kan gi redusert
kraftpris og tilsvarende utfordringer for fortsatt energieffektivisering.
Rasjonell bruk av mer kraft innen transport, petroleumsvirksomhet og
oppvarming vil kunne redusere denne effekten.
Energitjenestedirektivet

R

Formålet med Energitjenestedirektivet er å forbedre energieffektivitet i
sluttbruk av energi, og bakgrunnen for direktivet er å bidra til reduserte
utslipp av klimagasser og økt forsyningssikkerhet for energi.
Direktivet trådde i kraft i EU i 2006, men Norge har enda ikke vedtatt å
implementere direktivet.
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V5

Nye eller endrede virkemidler

I dette vedlegget ligger en mer utfyllende beskrivelse av mulige nye eller endrede
virkemidler.

V5.1 Regulatoriske virkemidler
V5.1.1 Utfasing av fyring med fossile brensler
En stor andel av utslippene fra energibruk i bygninger kommer fra fyring med fossile
brensler. Tiltak som har stor effekt mot disse utslippene er konvertering til andre
energikilder og energibærere. Det er flere virkemidler en kan bruke for å oppnå dette, og
innenfor de regulatoriske er det i hovedsak styrt utfasing av fyring med fossilt brensel,
ved for eksempel påbud eller forbud. Virkemidlene kan rettes mot brenselet, eller mot
teknologien som bruker brenselet.
Regjeringen varslet i St. meld 34 (2006-2007) at de vil innføre forbud med hjemmel i
plan- og bygningsloven mot installering av oljekjel i nye bygninger, samt at de vurderer
forbud mot å erstatte gamle oljekjeler med nye i eksisterende bygg8. Dette vil ha stor
betydning for reduksjon av klimagasser både i bygningsmasse som rehabiliteres og den
massen som ikke rehabiliteres.
I ’forslag9 til endringer i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven’ som nå er på høring
er det foreslått å endre energiforsyningen i bygninger. I forslaget ligger det til grunn at
nye bygninger ikke skal ha oljekjel for oppvarming. Men samtidig åpner forslaget for
overgang til gassbasert oppvarming. Overgang til gass vil imidlertid bidra lite til
reduksjon av klimagasser, og det vil vanskeliggjøre et mål om karbonnøytralitet.
Utfasing av oljefyring trekkes også frem som et viktig virkemiddel i en rapport10 fremlagt
10. mars 2009 av BI, SINTEF og EBL.
For å fase ut fyring med fossile brensler kan man innføre et forbud mot fyring med fossile
brensler, eller man kan rette forbudet mot selve fyringsteknologien. Dersom en retter
forbudet mot selve teknologien vil det medføre at den ikke kan konverteres til for
eksempel bioolje. Det kan tenkes ulike nivåer av virkemidler, som vil ha ulik grad av
effekt, dette er noen eksempler:



Forbud generelt mot fyring med fossile brensler.
Forbud mot å installere oljekjeler/parafinovner i nye bygg.

8

St.meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk, kap 13.2.3.4,
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/stmeld/2006-2007/Stmeld-nr-34-2006-2007/14/2.html?id=473499 (kap 13.2.3.5 og 13.2.3.4)
9

http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/BOBY/horinger/tek_juli09/hoernotattekjuli09.pd
f
10
ENKL-planen: En energi og klimaplan for Norge til 2020, BI, SINTEF, EBL
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Forbud mot å erstatte gamle oljekjeler/parafinovner med nye i eksisterende bygg.
Krav om utfasing av alle gamle oljekjeler/parafinovner, samt totalt forbud mot å
fyre med fossilt.

Disse kravene må eventuelt knyttes opp mot krav om overgang til fornybar energi, hvis
overgang til elektrisitet ikke er en ønsket effekt. Videre bør det vurderes hva som skje
med topplastproblematikk i næringsbygg hvis oljefyring utfases. I følge bransjen er
oljefyring i stor grad brukt som topplast i næringsbygg. Det er ikke her utredet hvordan
fyringen med olje faktisk fordeler seg i forhold til topplast og grunnlast, og det er derfor
usikkert hvordan utfasing av oljefyring i næringsbygg påvirker topplastbehovet. Dersom
topplast i hovedsak dekkes med olje må det vurderes nærmere hvilke effekter utfasing vil
ha.
Vurdering:

Vi anser utfasing av fyring med fossile brensler som det mest effektive
virkemiddelet i forhold til reduksjon av klimagassutslipp i bygninger.
Virkemiddelet vil gi konsekvenser i forhold til valg av alternative
oppvarmingskilder, og må utformes slik at det ikke gir uønskede
konsekvenser. Effekten av virkemiddelet vil avhenge av graden av
tilstramming. Forbud mot all fossil fyring vil gi høy effekt, mens krav til
kun f.eks nybygg vil gi lavere effekt og en saktere reduksjon i CO2
utslipp.
Utfasing av oljefyring vil normalt bety overgang til gasskjeler, biokjeler,
el-kjeler eller fjernvarme. I tillegg vil trolig noen av oljefyrene erstattes
med varmepumper. Parafinbrennere vil trolig i hovedsak erstattes av
varmepumper. Det er usikkert hvordan utfasing av fyring med olje i
næringsbygg vil påvirke topplastbehovet.

V5.1.2

Omlegging fra mineralolje til biofyringsolje/ biodiesel

Krav om omlegging fra fossil fyringsolje til bioolje er en annen måte å fase ut fyringsolje.
Bioolje har nullutslipp i driftsfasen, men kan gi utslipp andre steder i verdikjeden, som i
forbindelse med produksjon og distribusjon av oljen. Slik sett vil bioolje ikke
nødvendigvis bidra til et mål om globale nullutslipp.
Ved et krav om omlegging må det dessuten vurderes om kravet skal begrenses til nybygg
og rehabilitering, eller om det skal gjelde alle bygg med eksisterende oljekjel.
Hvor mye av fyringsoljen som kan erstattes av bioolje eller biodiesel kommer an på
oppvarmingsutstyret.. Etter det bransjen opplyser kan man alt i dag fyre med fyringsolje
som inneholder 5 % bioolje da tradisjonelle brennere er godkjent for inntil 5 %
innblanding. Blandinger med 30 % bioolje kan imidlertid kun brukes av de som har utført
en befaring av anlegget. Blandinger som inneholder 100 % bioolje kan bare brukes av de
som har konvertert anlegget til en biobrenner. I følge den britiske rørleggerforeningen,
som har prøvd ut ulike blandingsforhold, er det ikke registrert problemer med innblanding
av 20 % biodiesel i oljekjeler.

132

I følge en rapport fra Zero11 er det noen tekniske utfordringer ved konvertering og bruk av
biofyringsolje og biodiesel i et fyringsanlegg. De viktigste er i følge rapporten:














Ved overgang til biofyringsolje må et varierende antall justeringer og
utskiftninger gjøres i forbrenningsanlegget.
Det er forskjell på forbrenningsanlegg, og alle tiltak ved konvertering gjelder ikke
for alle fyringsanlegg. Graden av forandring på eksisterende anlegg avhenger av
kvaliteten på biooljen og syreinnholdet i den, samt anleggets type og størrelse.
Bruk av ren bioolje trenger anlegg med forvarming. På industrianlegg som bruker
tung fyringsolje er slik forvarming allerede på plass, fordi også tungolje har høy
viskositet. For industrianlegg som bruker lett fyringsolje er overgang til bioolje
også mulig dersom rett type biooljeprodukt velges og nødvendige tekniske
tilpasninger gjøres.
Biodiesel ligner mer på lett fyringsolje og har dermed mindre behov for
forvarming, og utskifting av brennere. Biodiesel er aktuelt for bruk i de fleste
mindre anlegg som i dag bruker lett fyringsolje; i borettslag, skoler, næringsbygg
og lignende.
Biofyringsolje er et løsemiddel, og kan skape utfordringer ved konvertering av
eksisterende utstyr.
Noen metaller kan korrodere ved kontakt med oljen. Disse metallene må unngås.
Metaller som kobber, messing, sink, bly og tinn må erstattes av aluminium eller
rustfritt stål.
Biodiesel degraderes raskere enn konvensjonell diesel. Dersom biodrivstoff
lagres lenge, må det tilsettes antioksidanter og/eller utføres periodiske tester for å
sikre at drivstoffet oppfyller standardkravene.

Produksjon av biofyringsolje, som i prinsippet er det samme som biodiesel, er imidlertid
en energikrevende prosess, og livssyklusanalyser har funnet at biodiesel i praksis kun gir
en halvering av klimagassutslippene. På lengre sikt kan utviklingen av 2.generasjons
flytende biobrensler endre forutsetningene for bruk av biofyringsolje.
Det er usikkert om biofyringsolje egner seg for topplast da det krever romtemperatur ved
lagring. I tillegg er det en del tekniske utfordringer som må utredes videre, ettersom dette
er lite utprøvd.

Vurdering:

Krav om omlegging fra fossile brensler til biobrensel eller en miks av
fossil og biobrensel vil bidra til å redusere utslipp, men fjerner ikke helt
de totale utslippene. Hvis virkemiddelet brukes kan det eventuelt
begrenses til å kun gjelde konvertering av eksisterende kjeler der dette
kan være et mer lønnsomt tiltak enn full utfasing.

11

”Fra fossil fyringsolje til biofyringsolje - Et klimavennlig supplement i oppvarmingssektoren”,
ZERO 2007, http://www.zero.no/pdf/fra-fossil-fyringsolje-til-biofyringsolje
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V5.1.3

TEK relaterte virkemidler

Teknisk forskrift setter rammer for hvor høyt energibehovet i nye bygninger kan være.
TEK dekker dessuten omfattende rehabilitering. Kravene i TEK påvirker dermed også
implisitt utvikling innen teknologi og styringssystemer.
For nye bygg kan virkemidler knyttet til TEK være relevante:














Jevnlig varslet innstramming av TEK vil være et viktig virkemiddel. Her er
eksempler på innstramminger som kan gjøres:
Redusere energirammene med for eksempel 25 % hvert femte år eller oftere, med
målsetning om passivhus som standard i 2017 og nullenergihus i 2027. (ref.
LavenergiutvalgetFeil! Bokmerke er ikke definert.). Ved innstramming vil det være en
forutsetning at energirammene baseres på en stadig tettere og bedre isolert
bygningskropp, samt styringssystemer for belysning og ventilasjon.
Krav til styring og automatikk knyttet til oppvarming, kjøling, ventilasjon, vifter
og pumper, etc. Styring knyttet til behov og tilstedeværelse vil redusere unødig
bruk av energi i bygninger.
Innføre krav til styring av belysning: Løsninger som både tenner og slår av lys i
rom avhengig av om det er personer i rommet, samt tilpasser lysmengden i
forhold til behovet (mindre lysmengde ved dagslys, økt lysmengde ved
skumring/kveld).
Påse at det ikke benyttes høyere ventilasjonsmengder enn det som ut fra hensyn
til inneklima er nødvendig.
Skjerpe kravet til bruk av andre oppvarmingsløsninger enn elektrisitet og fossile
brensler, eksempelvis ved at prosentkravet økes og unntaksmulighetene12
begrenses eller fjernes.
Definere oppdaterte klimadata for et utvalg norske klimastasjoner. Klimatilpasset
prosjektering av virkelig energibruk i bygg krever i fremtiden bedre data til
dynamiske beregninger. Dette for å utnytte passiv soltilskudd, termisk lagring, etc
med minimal bruk av energi i tekniske anlegg basert på ny teknologi, samtidig
som man forvisser seg om at viktige HMS krav (temperatur, luftskifte,
komforttemperatur) blir overholdt.

For å sikre etterlevelse av TEK-kravene, for nye bygg:







Økt kommunalt tilsyn med prosjektering vs. gjennomføring: For eksempel
kontrollere at vinduer og varmegjenvinnere som er prosjektert faktisk er installert.
Økt bruk av tredjepartskontroll for å verifisere at energikravene er oppfylt
Bedre oppfølging av bedriftenes sentrale godkjenning (GOF13). Sjekke om
bedriften har den faktiske tiltrengt kompetansen.
Innføre strengere krav til etablering av energioppfølgingssystem for bygget.

12

TEK §8-22 Energiforsyning: ”Bygning skal prosjekteres og utføres slik at en vesentlig del av
varmebehovet kan dekkes med annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensler hos
sluttbruker. Kravet til energiforsyning i første ledd gjelder ikke for bygning med et særlig lavt
varmebehov eller dersom det fører til merkostnader over bygningens livsløp. ..”
13
Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF).
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Kreve måling av reelt energibruk ved gitte standardbetingelser, for eksempel to år
etter at bygget er tatt i bruk. Dersom energibruken er over et gitt nivå (f.eks 50 %
over prosjektert) kan det kreves ytterligere målinger, tetthets-/ lekkasjekontroll,
kontroll av U-verdier med mer. Måling vil dessuten bevisstgjøre brukerne.
Pålegge utbedring av feil inntil 5 år etter ferdigattest
Innføre bruk av klimasoner i byggforskrifter for beregning av energibruk.

Eksisterende bygg:




Rehabilitering: Sette strengere krav til energistandard ved rehabilitering, stramme
inn praksis i forhold til dispensasjon ved rehabilitering.
Pålegge oppgradering av energimessig standard i visse utvalgte
bygningskategorier. I Plan og bygningsloven, ny § 31-414, gis det åpning for at
Departementet kan gi forskrift om kommunens adgang til å gi pålegg om
dokumentasjon og utbedring av eksisterende byggverk og installasjoner. Pålegget
må føre til en vesentlig forbedring, som blant annet knyttes opp mot miljø. Et
virkemiddel vil dermed være å gi kommunene hjemmel til å stille strengere krav
ved rehabilitering av bygg enn det som føler av teknisk forskrift.

Vurdering:

TEK vurderes til å være det viktigste og mest effektive virkemidlet i
forhold til energieffektivisering i fremtidige nybygg og ved
rehabilitering. Virkemiddelet kan også ha stor effekt i forhold til utfasing
av fossile brensler. En betydelig, jevnlig og varslet innstramming av
TEK vil være veldig effektfullt i forhold til energibruk i bygninger.

V5.1.4 Energimerking av bygninger
Energimerking av bygninger, som er en implementering av EU direktiv 2002/91/EF om
bygningers energiytelse, er i Norge gjennomført i energilovens kapittel 8, med tilhørende
forskrifter. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2010 på samme tidspunkt som energilovens
nye kapittel 8 (Energitilstand i bygninger) i det vesentligste trådte i kraft. Ved kgl. res. 18.
desember 2009 er det fastsatt at lovens § 8-2 (Energiattest ved salg og utleie av bygning)
og § 8-3 (Energiattest ved oppføring av nye bygninger) først trer i kraft 1. juli 2010.
Direktivet er ment som en stimulans til energieffektivisering og omlegging. Formålet i
forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg § 1 er å
bidra til å sikre informasjon til markedet om boliger, bygningers og tekniske anleggs
energitilstand og mulighetene for forbedring. Derigjennom skal det skapes større interesse
for konkrete energieffektiviseringstiltak, konkrete tiltak for omlegging til fornybare
energikilder, og gi en riktigere verdsetting av boliger og bygninger når disse selges eller
leies ut. Energivurdering av kjeler og klimaanlegg skal bidra til at slike anlegg fungerer
effektivt og med minimal miljøbelastning.

14

http://www.lovdata.no/all/hl-20080627-071.html#31-4
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Attesten inneholder bl.a. et energimerke, oppvarmingsmerke og en tiltaksliste.
Energimerket gir en karakter ut fra beregnet levert energi for å dekke bygningens
energibehov. Oppvarmingsmerket er en vurdering av hvor mye av oppvarmingsbehovet
som kan dekkes med annet enn strøm, olje og gass. Dvs. at systemer med fossilt brensel
og strøm vil få en dårlig vurdering. Tiltakslisten skal gi eieren tips om hva som kan være
aktuelt for å forbedre bygningens energitilstand.
Virkemidler som kan tenkes inkludert i energimerking av bygninger dersom man vil gå
lenger enn i dag:
















Krav til målt energibruk i alle bygg, gi en tilleggskarakter basert på målt
energibruk, gjennom pliktig angivelse av målt energibruk. Avdekke unormalt
overforbruk.
Angivelse av CO2 i attesten, der brukeren blir gjort oppmerksom på
klimabelastningene som oppnås gjennom bruk av bygget.
Krav om uavhengighet hos eksperter som utfører inspeksjon av tekniske anlegg
og energimerking, samt krav til kompetanse hos parten som utfører
energimerkingen også i eksisterende boliger.
Opprette godkjennings- /sertifiseringsordning for personell som utfører
energimerking.
Krav til gjennomføring av deler av eller hele tiltakslisten. Energimerket munner
ut i en tiltaksliste på forbedringspunkter for bygningen. Tiltakslisten kan utvikles
til en energiplan for bygget, og det kan eventuelt gjøres obligatorisk å innføre en
del av disse tiltakene innen en definert tidsperiode. En plan som både angir enkle
tiltak som kan gjøres umiddelbart, og tiltak som kan gjøres i forbindelse med
renovering og modernisering slik at bygget steg for steg kan nærme seg
energiklasse A. En energiplan kan gjøres til en forutsetning for tilskudd til tiltak.
En obligatorisk energiplan kan fort oppfattes negativt dersom krav til
energimerke først inntrer ved salg, enten for eier som må gjøre utbedringer før
salg, evt. at kjøper må gjennomføre tiltakene. En evt obligatorisk energiplan bør
derfor vurderes knyttet opp mot støtteordninger, En slik plan må i så fall
utarbeides av kompetent og kvalifisert personell. Ref forslag fra
Lavenergiutvalget.
Innføring av energimerke iht klimasone (forutsetter at klimasoner innføres for
beregninger i hht byggeforskriftene).
God oppfølging fra myndighetene, aktiv bruk av sanksjonsmulighet når
energiattest ikke foreligger.
Styrke kjøpers mulighet til å klage på manglende energimerking. Per i dag er
Energiattesten informasjon fra selger til kjøper, og tilstedeværelse av merking er
primært et privatrettslig forhold mellom kjøper og selger. Målet er at ordningen
skal være så god at kjøper etterlyser og savner informasjonen hvis han ikke får
den - og gjerne gjør selger ansvarlig for denne "mangelen". Fungerer dette godt
vil det redusere behovet for offentlig kontroll. NVE er utpekt som
tilsynsmyndighet for ordningen og det gis hjemmel for å ilegge
overtredelsesgebyr. Praktiseringen av tilsyn og i hvilken grad man tar i bruk
sanksjonsmuligheten som gebyr er, er foreløpig uklart. Begge deler vil være et
"ris bak speilet" som vil styrke og legitimere kjøpers etterspørsel etter
energiattest. I dag er det ikke formell klageadgang til NVE, men dette kan det
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være aktuelt å vurdere senere. Dersom det viser seg at løsningen ikke fungerer
kan det være et virkemiddel å stramme inn den juridiske oppfølgingen.
Fjerne selvangivelsesmuligheten for nybygg og eksisterende yrkesbygg. Ref
forslag fra Lavenergiutvalget.

Vurdering:

V5.1.5

Energimerking av bygninger vurderes å kunne ha en god indirekte effekt
i forhold til energibruk og energieffektivisering.

Måling av energibruk

Måling av energibruk er et viktig virkemiddel som gir brukeren informasjon om egen
energibruk, og skaper bevissthet om eget forbruk. Måling av energibruk vil bidra til
ansvarliggjøring av energibruk, gi bedre energistatistikk og hindre at konklusjoner og
tiltak blir tatt på feilaktig grunnlag. Oppdaterte måleverdier vil premiere nye innovative
løsninger. Mulige virkemidler:











Innføre obligatorisk måling av energibruk, minimum 2 år etter at ny bygning er
tatt i bruk, dvs oppdatering av energiattesten etter senest to år for nye bygg. For
eksisterende bygg innføre obligatorisk måling i alle attester etter en viss dato, for
eksempel etter 5 år.
Innføre individuell måleravlesning av boligvarme og varmt vann til boligenheter
og næringer, også på vannbårne systemer (borettslag, nærvarmesentraler).
Individuell informasjon om energibruken til alle boenheter. Erfaringstall viser at
individuell måling av varme (vannbåren) og varmt tappevann kan gi besparelser
på 10 til 20 %15.
Krav til individuell måling av alle energibærere (brenselmengde) inn til hver
enhet i teknisk anlegg (unntak manuell bio som ved), krav til
energimåling/varmemåling av varmesystem på hver enhet i teknisk anlegg, og
krav til timeteller pr. enhet i teknisk anlegg. Disse målingene gir blant annet
mulighet til å fastslå virkningsgrad for det enkelte anlegg.
Krav til formålsfordelt måling (og kurser) i bygninger.
Innføre pliktig enkel synliggjøring av momentan energibruk i boliger og
yrkesbygg (alle energibærere bortsett fra "manuell" bio, ved som ikke lar seg
måle). Lokal visning av energibruk, uavhengig av internettløsninger og
datamaskiner for boliger.
Innføre forenklet energivurdering av alle installerte varmeanlegg, biobasert
kjelanlegg, VP etc. med krav om installering av relevant måleutstyr,
energimålere, for slike anlegg. På sikt vil dette på nasjonalt nivå kunne bidra
med: bedre metoder og data for å fastslå årsvirkningsgrader, både til bruk i den
enkelte energiattest og for nasjonale erfaringstall. Dette i stedet for sjablonverdier
som begunstiger dårlige anlegg og straffer gode anlegg med ny teknologi.

15

Boverket, Projekt 22101/311/5111, Individuell mätning av varne och varmvatten i lägenheter,
Refererer til besparelse på i gjennomsnitt 10-20% ved overgang til måling av varme og varmt
tappevann.
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Vurdering:

Måling av energibruk er viktig av to grunner:

Den synliggjør den reelle energibruk for forbrukeren, og gir
dermed forbruker informasjon og kunnskap som gjør dem
kompetent til å agere.


Den gir mulighet til å sette krav til byggets energibruk, og følge
opp energibruken.

Virkemidlene knyttet til måling av energibruk har mulighet til å gi gode
effekter, men krever tett oppfølging for å sikre gjennomføring.

V5.1.6

Lavenergi- og passivbygg

Energibruken i boliger og næringsbygg påvirkes i stor grad av utforming av bygningene.
Bygningsregulering er et sterkt virkemiddel i forhold til energibruk i bygninger, og
dersom det innføres krav om bygging etter passiv- eller lavenergibyggstandard, vil det ha
stor innvirkning på energibruken i boliger og næringsbygg. Europaparlamentet har blant
annet bedt EU-kommisjonen utrede innføring av passivhus fra 2012.
Det har blitt utarbeidet et forslag til norsk standard for kriterier for passivhus og
lavenergihus for boligbygninger 16. Forslaget har vært på høring, og forventes å bli vedtatt
1. april 2010. Et viktig punkt i forslaget til standarden er at det stilles krav til
lekkasjeprøving for den ferdigstilte bygningen, og at det ved beregning av energibehov
skal det benyttes lokale klimadata. I det endelige forslaget ligger det inne to klasser
lavenergihus, klasse 1 og klasse 2. Klasse 2 har svakere krav enn klasse 1. Dette er
beskrevet mer utfyllende i kapittel 6(X).
Lavenergiboliger defineres vanligvis som boliger med total energibruk under 100
kWh/m2år. For å nå en slik reduksjon i energibruken er det nødvendig med betydelige
tiltak både på bygningskropp og installasjoner.
Passivhus har enda lavere romoppvarmingsbehov. I Tyskland har man definert at
romoppvarmingsbehovet ikke skal overskride 15 kWh/m2år. Det settes også en rekke
andre krav til passivhus, bl.a. at behovet for installert oppvarmingseffekt ikke skal
overskride 10 W/m2. Et av de viktigste tiltakene for å nå passivhusstandard er å redusere
varmetapet fra boligen, for eksempel gjennom ekstra isolasjon, ekstra god tetthet og
varmegjenvinning. Tabellen under viser fordeler og ulemper med lavenergiboliger og
passivhus

16

Norsk Standard, prNS 3700 Kriterier for lavenergi- og passivhus – Boligbygninger

138

17

Tabell V5-1 Fordeler og ulemper med lavenergiboliger og passivhus. Kilde SINTEF Byggforsk

Fordeler

Ulemper

Bedre komfort (ingen kaldras fra vinduer
eller kalde gulv, lavere lufttemperatur og
dermed mindre klager på inneklima). Lave
energiregninger, bedre kvalitet på
huset/bygget, energisikkerhet,
innredningsfleksibilitet (ingen
radiatorer/panelovner), verdiøkning (pga
fremtidig usikker energisituasjon), samt
ingen krav til endring av adferd.

Økt investering (0-10 %), krav til
håndtverksutførelse (krever økt
kompetanse i byggenæringen), krav til
tetthet, kuldebroer, tilpassede tekniske
installasjoner og arkitektoniske
rammebetingelser (ytterflate/volumforhold, fasadeutforming, vindu/glassbruk)

Forslag til virkemidler for innføring av lavenergi- og passivbygg:




Sette konkret og nært fremtidig årstall der lavenergibygg og passivbygg skal
innføres og skal være standard løsning og krav i TEK. Dette virkemiddelet bør
kobles tett opp mot innstramming av TEK, og legges inn i TEK og energimerking
av bygninger.
Sette konkrete mål om å innføre energiproduserende bygg (Plussenergibygg).

Vurdering:

Vi anser innføring av lavenergibygg og passivbygg som et virkemiddel
med svært stor virkning i forhold til reduksjon av energibruk i
bygninger, særlig i forhold til langsiktig energibruk. Virkemiddelet
krever en tett oppfølging gjennom plan- og bygningsloven og Teknisk
forskrift.

V5.1.7 Planlegging, prosjektering og innkjøp i offentlig sektor
LOA §6 og Forskrift om offentlige anskaffelser § 3.1, Livssykluskostnader, setter krav
om hensyn til universell utforming og miljømessige konsekvenser. Innkjøpspanelet,
nedsatt av Miljøverndepartementet har utarbeidet og publisert veiledende miljøkriterier18
for innkjøp. Disse dekker flere områder, og i forhold til effektivisering og konvertering er
det særlig kriteriesettene ”Bygg – planlegging og prosjektering”, og ”IKT utstyr” som er
relevant. DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) har dessuten utviklet en
innkjøpsportal som skal gjøre det enklere for offentlige innkjøpere å gjøre innkjøp19.
Virkemidler som kan brukes i forhold til planlegging, prosjektering og innkjøp i offentlig
sektor er blant annet:
17

SINTEF Byggforsk, En håndbok for planlegging av passivhus og lavenergiboliger.
http://www.lavenergiboliger.no/hb/lavenergi.nsf/1c20f0424c50adcfc1257046003654d0/150898c3f
3aea1fec12571960041c3d4/$FILE/Energieffektive%20boliger%20for%20fremtiden%20(skjermve
rsjon).pdf
18
Veiledende miljøkriterier: http://www.innkjopspanelet.no/Miljøkriteriene.htm
19
http://www.anskaffelser.no/index.html
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Følge opp forkriftskravet. Følge opp at det stilles miljøkrav og miljøkriterier i
anbudskonkurranser, at det gjenspeiles i konkurransegrunnlag, at de brukes ved
utvelgelsen av leverandører, og at miljøkravene reflekteres i kontrakter og i
varene som leveres.
Skjerping av krav til energihensyn ved offentlige anskaffelser. Dette vil ha
betydning i forhold til energibruken i offentlige bygninger, samt for energibruken
i teknisk utstyr. Krav kan knyttes opp mot Teknisk forskrift, Energy Star og Ecodesign kr avene.
Gjøre innkjøpspanelets anbefalinger18 for kriterier for ”Bygg - planlegging og
prosjektering”, samt ”Bygg – oppføring” obligatorisk.
Innføre krav om at offentlige bygg (eller bygg som brukes av offentlige aktører)
skal ha bedre energiklasse enn minstekrav i gjeldende teknisk forskrift.
Innføre pålegg om at alle offentlige bygg skal ha lavenergistandard /
passivbyggstandard fra et gitt årstall. Dette vil danne et marked for utvikling av
energieffektive løsninger, og vil over tid bidra til at kostnadene for disse
reduseres.
Assistanse til kommunene ved større innkjøpsprosjekter. Særlig ved planlegging
og prosjektering av bygg. Sette opp kompetanseteam som kan rekvireres som
bistand i kravspesifikasjonsfase og innkjøpsfase. Ref St.meld. 36 (2008-2009)20
hvor dette beskrives som ”knutepunkt”.
Koble virkemiddelet sammen med Teknikkupphandling.

Vurdering:

Dette er et virkemiddel som kan ha stor effekt. Offentlige bygg står for
ca en stor del av den årlige energibruken i bygninger i Norge. Tiltak i
offentlig sektor gir muligheter for raskere spredning av god teknologi og
effektive bygg. Virkemiddelet kan kreve en del administrative ressurser.

V5.1.8 Oppfølging av Øko-designdirektivet (Ecodesign)
Øko-designdirektivet gir rammer for å sette miljøkrav til energirelaterte produkter.
Rammedirektivet for øko-design av energibrukende produkter ble vedtatt i 2005 og
implementert 2008. I november 2009 trådte et revidert øko-designdirektiv i kraft, der
anvendelsesområdet ble utvidet fra ”energibrukende produkter” til ”energirelaterte
produkter”. Eksempler på energirelaterte produkter er vinduer, dører, bildekk og
isolasjonsmateriale.
I forordningene er det så langt fokusert mest på å fastsette energieffektivitetskrav til
elektrisitetsforbrukende produkter. En rekke forordninger vil følge de nærmeste årene. I
prinsippet gjelder direktivet for alle energirelaterte produkter som introduseres på EUmarkedet, bortsett fra transportmidler til person- og varetransport. Alle
energikilder/bærere skal være dekket av direktivet.
Produkter som omfattes av øko-designdirektivet og som oppfyller direktivets krav, skal
merkes med et CE-merke. Merket forteller at produktet oppfyller alle EUs helse-, miljø-,
20

St.meld 36 (2008-2009)
http://www.regjeringen.no/pages/2185807/PDFS/STM200820090036000DDDPDFS.pdf

140

og sikkerhetskrav. Rent juridisk må forordningene implementeres i EØS-avtalen før de
kan gjelde for Norge. Dette kan bety en forsinket ikrafttredelse i forhold til EUs prosess. I
praksis vil imidlertid forordningene ta til å virke samtidig i Norge og EU.
Direktivet vil påvirke en stor del av det el-spesifikke forbruket i boliger og næringsbygg.
Energibruken i boliger og næringsbygg er om lag 75 TWh, og det er rimelig å anta
energibruken til belysning og teknisk utstyr ligger rundt 30-40 % av samlet energibruk,
og at andelen trolig vil øke fremover.
Direktivet vil i første rekke fokusere på følgende produktgrupper21:







Oppvarming og vannvarmingsutstyr
Husholdningsapparater
Kontorutstyr, både i boligsektor og tjenesteytende sektor.
Forbrukerelektronikk
HVAC (varme-, ventilasjon- og air-condition) systemer.
Belysning, både i boligsektor og i tjenesteytende sektor

Det er trådt i kraft forordninger følgende områder:














Stand by: Maksimumskrav til energibruk i produkters standby-modus. Gjelder
alle husholdningsapparater og kontorutstyr med standby-funksjon. Krav om at
apparatene trekker maks 1 W og 0,5 W i standby-modus fra hhv 2010 og 2013.
Batteriladere og eksterne strømforsyningsenheter. Krav til maks energibruk ved
ikke-lading.
Belysning (gatebelysning og kontorbelysning): Energikrav. Glødelamper utfases
gradvis. Lysarmaturer byttes med mer effektive armaturer (fra T8 til T5
armaturer) (Frem mot 2012 og 2017) T12 og T10 lamper forbys. LED lamper og
sparepærer innfases. Det settes energikrav og lyskrav (lumen).
Digital TV boks (set-top box, - f.eks PVR eller dekoder): Energikrav
TV: Energikrav og krav om energimerking innenfor energimerkeordningen.
Elektriske motorer: Energikrav
Sirkulasjonspumper (vannbåren varme): Energikrav
Kjøl-/frysprodukter: Energikrav. Reviderte energiklasser og nye energiklasser
(husholdninger) innenfor energimerkeordningen.
Belysning (husholdninger): Energikrav. Glødelamper utfases.

Vurdering:

21

Vi anser Øko-designdirektivet som viktig i forhold til energibruk i
teknologi og delvis for oppvarmingsutstyr i bygninger. Direktivet vil
bidra til en raskere introduksjon av energieffektiv teknologi, og dermed
bidra til redusert energibruk i bygninger.

http://www.eceee.org/Eco_design/products
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V5.1.9

Oppfølging av Energitjenestedirektivet

Formålet med Energitjenestedirektivet er å forbedre energieffektivitet i sluttbruk av
energi, og bakgrunnen for direktivet er å bidra til reduserte utslipp av klimagasser og økt
forsyningssikkerhet for energi i EU. Dette skal i henhold til direktivet skje gjennom
indikative effektiviseringsmål. I tillegg skal det etableres ulike mekanismer, finansielle og
juridiske rammebetingelser for å bedre markedet for energieffektivitet og energitjenester
rettet mot sluttbruk, samt at en skal fjerne barrierer mot økt sluttbrukereffektivitet.
Landene skal etablere referansebane og systemer for måling av oppnåelse. Det skal
foreligge handlingsplaner for energieffektivisering (EEAP`s) for landene i 2007, 2011 og
201422.
Viktige moment i direktivet:













Medlemslandene skal sette et mål på 9 % energieffektivisering over 9 år, i
perioden fra 2008 til 2017.
Det offentlige skal gå foran som et godt eksempel.
Energidistributører og sluttselgere av energi skal gi informasjon om sluttbrukere
til myndighetene for at energieffektiviseringstiltak kan iverksettes, samt unngå
aktiviteter som kan være til hinder for energieffektivisering.
Medlemslandene skal sørge for ett eller flere av følgende:
Energitjenester til sluttbrukere.
Energianalyser.
Opprettelse av fond.
Frivillige markedsprogrammer, slik som for eksempel hvite sertifikater.
Måling av sluttbruk og fakturainformasjon til sluttbrukere.
Medlemslandene skal levere EEAP (Energy Efficiency Action Plan) til
Kommisjonen i 2007, 2011 og 2014, der det blant annet skal beskrives mål, tiltak
igangsatt, og evaluering av oppnådde resultater.

En nasjonal handlingsplan for energieffektivisering er et viktig overordnet verktøy for å
gjennomføre energiffektiviseringstiltak. Det vil kreve en samordnet innsats med klare
definerte mål, målemetoder og planer for hvordan resultater skal oppnås.
Lavenergiutvalget påpeker i sine anbefalinger at Norge bør innføre en nasjonal plan enten
Energitjenestedirektivet blir innført eller ikke.

Vurdering:

22

Vi anser Energitjenestedirektivet som særlig viktig i forhold til en
overordnet målsetting knyttet til utvikling i energibruk. En nasjonal plan,
nasjonale målsettinger og konkrete og koordinerte tiltak er vesentlig for
å få til reelle reduksjoner i den totale energibruken.

Eksempler på NEAAPs: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/end-use_en.htm
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V5.2 Økonomiske virkemidler og virkemidler som
påvirker markedet
V5.2.1 Økt CO- avgift på mineraloljer
Som mineralolje anses bl.a. parafin, fyringsparafin, gassolje, dieselolje og fyringsolje.
Avgiftens formål er å bidra til kostnadseffektive reduksjoner av utslipp av klimagassen
CO2. Avgiftsplikten omfatter både mineralolje og bensin og oppstår som hovedregel ved
uttak fra lager eller ved innførsel.
Økt CO2 avgift på mineraloljer vil gjøre energibruk fra disse kildene relativt dyrere i
forhold til fornybar energi og elektrisitet, og vil dermed ha vridende effekt mot økt bruk
av fornybar energi og elektrisitet.
Vurdering:

Dette er virkemidler som styrer mot økt bruk av fornybar energi og
elektrisitet. Har potensielt stor effekt på utfasing av fossilt brensel.
Virkemiddelet kan brukes aktivt for utfasing av mineraloljer, og er et
alternativt til virkemiddel som går direkte på utfasing av fyring med
fossile brensler.

V5.2.2 Belønne energieffektivitet på samme nivå som produserte kWh
fornybar energi
Det brukes tilskudd for fremskaffing av fornybar energi. Blant annet i form av støtte per
tilført kWh fornybar energi. På samme måte kan støtte rettes eksplisitt mot sparte kWh.
Et virkemiddel kan for eksempel utformes som støttesatser til sparte kWh, på nivå med
støttesatser til fornybar energi.
Vurdering:

Virkemiddelet belønner energieffektivitet på samme måte som
fremskaffede kWh fornybar energi. Dette er et eksplisitt og synlig
virkemiddel for å utløse sparte kWh. Vil kreve en endring i
virkemiddelutformingen. Usikkert hvor store skjulte barrierer er. Krever
måling av effektiviseringseffekter.

V5.2.3 Hvite sertifikater
Den grunnleggende ideen bak hvite sertifikater er at myndighetene setter mål for
energisparing som enten nettselskaper eller kraftselskaper må innfri innen et tidsrom23.
Dette må de gjøre gjennom å implementere energieffektiviseringstiltak hos sine kunder.
Dersom nettleverandørene/kraftselskapene overoppfyller sin målsetning kan de selge sin
overoppfylte del (hvite sertifikater) til selskaper som har implementert færre tiltak enn
målsetningen tilsier. Se rapport24 fra Norsk Teknologi og Bellona for mer utfyllende
beskrivelse av hvite sertifikater.
23

Ref Lavenergiutvalget
Hvite sertifikater og energispareforpliktelser, Bellona og Norsk Teknologi, 2010
http://www.bellona.no/filearchive/fil_RAPPORT_hvite_sertifikater.pdf

24
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Marked for hvite sertifikater er allerede innført i flere land, blant annet Frankrike, Italia,
England, Danmark, Belgia, Irland og Nederland. Polen og Portugal planlegger
etableringer i nær fremtid.
Vurdering:

Virkemiddelet kan gi gode effekter. Marked for hvite sertifikater gir
målbare krav og tydelighet i forhold til måloppnåelse. De mest
kostnadseffektive tiltakene utløses først. Virkemiddele kan ha høye
transaksjonskostnader. Krever måling.

V5.2.4 Avtale mellom stat og bransjeaktører/kommuner om
energibesparelser
Et effektfullt virkemiddel er forpliktende avtaler mellom statlig aktør og bransjeaktører. I
Danmark er det gode eksempler på slike avtaler:






Energispareavtaler mellom staten og kommunene:
I Danmark er det inngått en avtale om energisparing i kommunene, mellom
Kommunernes Landsforening og Transport- og Energiministeriet. Kommunene
forplikter seg til energieffektive innkjøp og realisering av energibesparelser som
har opp til 5 års tilbakebetalingstid.
Avtale mellom energifond og bransjeaktørene25:
Elsparefonden i Danmark har et konsept der de inngår avtaler med bransjeaktører
om å knekke elforbrukskurven. Aktørene må sette mål for en definert tidsperiode,
registrere sitt forbruk, være åpne om hvordan de oppnår besparelser, og inngå en
skriftlig avtale. Dette initiativet er blant annet et verktøy for å følge opp den
overnevnte avtalen mellom stat og kommuner.

Vurdering:

V5.2.5

Avtaler mellom staten og kommuner, og mellom f.eks Enova og
bransjeaktører vil forplikte aktører til å ta grep i forhold til egen
energibruk. Virkemiddelet kan brukes både for energieffektivisering og
konvertering fra fossilt brensel. Det vil synliggjøre de enkeltes innsats
for omgivelsene, og sette fokus på energibruk. Dette kan utvikles til å
være et viktig virkemiddel for både bevisstgjøring av energibruk og
reduksjon av energibruk, samt konvertering fra fossilt brensel.
Virkemiddelet vil dessuten bidra til måloppnåelse under
Energitjenestedirektivet.

Bygge mer arealeffektivt

Energibruk er blant annet avledet av areal. Et virkemiddel er dermed å bygge
arealeffektivt. Det må da i så fall utvikles virkemiddel som kan utløse mer arealeffektive
bygg. Dette kan for eksempel være incentiver til å:



Bygge arealeffektivt i forhold til antall mennesker som skal bo i bygget.
Bygge arealeffektivt i forhold til antall ansatte.

25

Lenke til info om Elsparefondens avtale: http://www.elsparefonden.dk/offentlig-ogerhverv/vaerktoejer-og-beregnere/kurveknaekker
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Bygge arealeffektivt i forhold til verdiskapning.

I byggebransjen er det mange hensyn som tas ved utbygging, og tomtepriser og
beliggenhet er viktige faktorer. Tomtepriser er allerede en driver i forhold til å bygge
arealeffektivt. Det er usikkert hvor sterkt tilleggsincentiver om å bygge arealeffektivt vil
virke i forhold til de eksisterende incentivene.
Vurdering:

V5.2.6

Bygge arealeffektivt vil bidra til reduksjon i energibruk. Men dette
virkemiddelet er vanskelig å implementere, da arealbruk er sterkt styrt av
andre markedsmekaniser, som for eksempel pris.

Skattefradrag og avskrivningssatser

Det finner en rekke mulige avgifts og skattevirkemidler. Noen av dem er:










Skattefradrag for energieffektivisering ved rehabilitering, ombygging og tilbygg
(ROT):
Skattefradrag kan vurderes for energieffektivisering og konvertering ved ROT. I
Sverige utredes et system for skattefradrag for gitte energieffektiviseringstiltak.
Forslaget omfatter husholdninger og tjenesteytende sektor, og tiltak av typen:
konvertering av varmesystem, energieffektive vinduer, bytte av varmekilde,
isolering av klimaskall, individuell måling, tappevannarmaturer, energieffektiv
ventilasjon, energieffektivt styrings og reguleringsutstyr, konsulentstøtte for
prosjektering og anskaffelse. (SOU 2008:11026)
Øke avskrivningssats ved rehabilitering:
Per i dag er avskrivingssats for forretningsbygg 2% og vanlige bygg 4%. Øking
av avskriningssats for rehabilitering av bygninger til for eksempel 5% vil gi større
incentiver for rehabilitering. Må knyttes opp mot skjerpede TEK-krav slik at
rehabiliteringen medfører en faktisk energiforbedring.
Øke avskrivningssats for tekniske installasjoner:
Økte avskrivningssatser ut over 10 % for tekniske anlegg. Vil gi større incentiver
til utskifting av tekniske anlegg (oppvarming, kjøling, med mer)27.

Vurdering:

V5.2.7

Disse virkemidlene vurderes som potensielt viktige for å utløse
effektiviseringstiltak og konverteringstiltak. De kan utløse de
lønnsomme tiltakene først. Virkemidlene kan ha noe høye administrative
kostnader.

Støtte til bruk av energirådgivere:

Byggeiere trenger systemkompetanse på energibruk i bygget. Et virkemiddel kan være
støtte til bruk av energirådgivere til innbyggerne og byggeiere. Innføre en One-stop-shop
for energieffektivisering.
26

http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/58/55/dd60e180.pdf se s 189 (s 176) og utover
Tekniske anlegg ble skilt ut som egen avskrivingspost fra og med 2009:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/otprp/2008-2009/otprp-nr-1-2008-2009/13.html?id=529120

27
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Vurdering:

V5.2.8

Dette virkemiddelet vurderes usikkert i forhold til effekter på
energibruk. Kan utløse en del potensialer, men fordrer at rådene fra
energirådgiver følges opp av forbruker.

Tilskudd

Tilskudd til gjennomføring av energieffektiviserings- og konverteringstiltak. Tilskuddene
kan rettes mot prioriterte områder, der det f.eks er markedsimperfeksjoner eller ønskelig
med andre virkemidler enn regulatoriske.
I Norge har man etablert Enova, med en rekke programmer og tilskuddsordninger. Enova
har en rekke programmer med tilskudd til energiprosjekter. Investeringsstøtten fra Enova
bidrar til å øke lønnsomhet i energieffektiviseringsprosjekter og konverteringsprosjekter.
Støtten retter seg dessuten mot manglende kapitaltilgang og reduserer bedriftens behov
for egenkapital og fremmedkapital. Se for øvrig Lavenergiutvalgets vurdering28 av
investeringsstøtte fra Enova.
En oversikt over Enovas programmer:
















Enovas ordinære programmer pr 1/6-2009:
Energibruk – Bolig, bygg og anlegg
Energimål>2 GWh
Energimål 0,5-2 GWh
Forbildeprosjekt
Energibruk – Industri
Fjernvarme infrastruktur
Fjernvarme nyetablering
Lokale energisentraler
Biogassproduksjon
Vindkraft
Fornybar marin kraftproduksjon
Introduksjon av ny teknologi
Innovative energiløsninger
Naturgass










Etablerte program, som ikke gir kontraktsfestede energiresultater:
Tilskuddsordningen for husholdninger
Støtte til energi- og klimaplan
Forprosjektstøtte til kartlegging av energieffektiviserings- og konverteringstiltak i
kommunale bygg og anlegg
Forprosjektstøtte varme og infrastruktur
Internasjonalt samarbeid





28

Program i 2009, opprettet særskilt inn under Tiltakspakken:
Energibruk Bygg – tiltak i offentlige bygg 2009

http://www.regjeringen.no/upload/OED/Rapporter/OED_Energieffektivisering_Lavopp.pdf
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Konvertering av varmeanlegg i bygg, fra elektrisk oppvarming til vannbåren
varme.

.
Vurdering:

Tilskudd som virkemiddel har potensielt stor effekt. De påvirker
lønnsomhet i prosjekter, og bidrar til at flere prosjekter utløses. Effekt av
virkemiddelet avhenger blant annet av størrelse på tilskudd,
treffsikkerheten av virkemiddelet og forbrukers oppfatning av barrierer.

V5.2.9 Økt el-avgift (Forbruksavgift på elektrisk kraft)
Per i dag er det forbruksavgift på elektrisk kraft. En del aktører er unntatt eller betaler
redusert avgift. En økt avgift vil øke lønnsomhet i energieffektiviseringsprosjekter hos
elektrisitetsbrukere. Men på den annen side kan en økt el avgift bidra til å øke lønnsomhet
i ikke-fornybar energi. Se for øvrig Lavenergiutvalgets vurdering29 av dette
virkemiddelet.
Vurdering:

V5.2.10

Økt el-avgift kan styre i retning effektivisering, men kan ha uheldige
effekter i form av å gjøre fossile brensler relativt mer lønnsomme.

Teknikkupphandling

Teknikkupphandling er et virkemiddel som skal stimulere og forsere utvikling av ny
teknologi. Hensikten er å få frem nye produkter, system eller prosesser som bedre
tilfredsstiller kjøpernes krav enn de som allerede finnes på markedet.
I teknikkupphandling samles grupper av bestillere, og de blir dermed sterkere aktører.
Bestillerne går sammen om å kjøpe inn produkter, og etterspør dermed sammen store
volumer.Kravene til produktet settes i anbudsprosessen bedre enn energiytelsen i dagens
beste produkter. Tilbyder som kan levere det beste produktet i hht kravene vinner
konkurransen og får avtale på en større leveranse.
Teknikkupphandling kan settes i gang som myndighetsinitiativ, der f.eks Enova kan være
initiativtaker og tilrettelegger for teknikkupphandlingsprogram.
Vurdering:

V5.2.11

Potensielt sterkt virkemiddel for markedsintroduksjon av ny teknologi.
Kan føre til at produkter raskere introduseres i markedet, og at kostnader
for produktene synker raskere. Vil kreve en del administrative ressurser,
særlig ved oppstart.

Låneordninger for energieffektivisering

Et virkemiddel er å opprette grønne låneordninger for energieffektvisering og
konverteringstiltak. For eksempel enkle lån der Enova/Husbanken er garantister slik at
29

http://www.regjeringen.no/upload/OED/Rapporter/OED_Energieffektivisering_Lavopp.pdf
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vurdering kan gjøres uavhengig av andre lån. Tilbakebetalingstid vil avhenge av
energibesparelsene. Virkemiddelet kan begrenses til lån med tilbakebetalingstid under et
gitt antall år.
Låneordningene kan rettes mot for eksempel privathusholdninger og kommuner. Se for
øvrig punktet ”Tredjepartsfinansiering og energitjenesteleverandører”.

Vurdering:

V5.2.12

Dette virkemiddelet vurderes til å ha gode potensialer. Det er usikkert
hvor effektivt det vil være i forhold til å utløse handling hos sluttbruker.
Avhenger blant annet av forbrukers oppfatning av andre barrierer.

Avhjelping av eie-leie-problematikken:

Eie – leie problematikken gjenspeiler utfordringen i at det i bygninger er to ulike aktører
som står for investeringskostnadene og driftskostnadene. Eier/ utbygger av bygg står for
investeringskostnadene og har ofte oppmerksomhet rettet mot rimelige løsninger i
investeringsfasen. Dette er gjerne løsninger som ikke fremmer effektiv energibruk og lave
driftskostnader og energikostnader. Eier mangler incentiv til å investere i tekniske
løsninger som gir lave driftskostnader ettersom driftskostnader legges på leietaker.
Det bør vurderes innføring av tiltak for å avhjelpe eie-leie problematikken. Dette kan for
eksempel være tiltak som synliggjør energikostnadene for leietakerne:






Krav til årlig måling av energibruk med sammenligning av hva bygget er
prosjektert med, i rapport til leietaker.
Innføre krav om at energikostnadene skal synliggjøres for leietaker i
leiekostnader. Energikostnadene skal ikke kunne inngå som en uspesifisert del av
leien.
Koble disse virkemidlene mot energimerking av bygninger.

Vurdering:

Synliggjøring av energikostnader for leietaker gir incitament til å få
redusert energikostnadene. Det vil dessuten bidra til å vise byggets
energistandard.

V5.2.13 Legge til rette for tredjepartsfinansiering og
energitjenesteleverandører
Den enkelte forbruker eller aktør har ikke alltid nok ressurser, enten det er kompetanse
eller økonomiske ressurser, til å gjennomføre lønnsomme tiltak. Et eksempel på dette er
kommunene som ser drifts- og investeringsbudsjett hver for seg, noe som gjør det
utfordrende for dem å investere i energieffektivt utstyr eller bygningsmessige
oppgradringer. Selv om investeringen vil redusere energibruk og driftskostnadene og ofte
er nedbetalt etter få år, har kommunen få muligheter til å ta slike investeringer, og
effektiviseringspotensialer i kommunens bygninger blir dermed ikke utløst.
En tredjepart kan imidlertid ha nødvendig kompetanse for gjennomføring, og muligheter
for å finansiere tiltak. Dersom det faktisk er lønnsomme energieffektiviseringstiltak kan
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dette være et forretningspotensial for en tredjepart. Et eksempel på tredjepartsfinansiering
(TPF) kan være at en TPF-aktør bidrar med finansiering når en kommune gjennomfører
energieffektiviseringstiltak i kommunens bygninger. TPF aktøren og kommunen deler
besparelsene over et definert antall år, inntil investeringen er tilbakebetalt til TPF-aktøren.
Besparelsene tilfaller deretter kommunen.
Energitjenesteleverandører kan også tilby energieffektiviseringstjenester. Dette kan for
eksempel skje i form av at leverandøren garanterer for en viss tjeneste, f.eks temperatur
på oppvarming, og gjør effektivisering på kundens anlegg slik at det bruker mindre
energi. Gevinst tilfaller delvis kunde og leverandør, etter avtale.
Energitjenesteleverandøren kan også garantere for en avtalt energieffektivisering.
Tredjepartsfinansiering (TPF) av energieffektivisering, samt energitjenester har vært
forsøkt og er i drift i flere land, men i Norge har dette markedet ikke vist stor utvikling.
Virkemidler for å utvikle disse markedene kan for eksempel være standardisering av
kontrakter og finansieringsavtaler, sertifisering av tjenesteleverandører samt statlig risikogaranti.

Vurdering:

V5.2.14

Dette er et virkemiddel som kan utløse flere
energieffektiviseringsprosjekter. Det har vært gjort forsøk på etablering
av tredjepartsfinansieringstiltak tidligere, men markedet har
tilsynelatende ikke løsnet. Det er derfor usikkert hvor store barrierer det
er for dette virkemiddelet.

Miljødepositum for bygninger

I et prosjekt kalt Glitne-prosjektet30 foreslår Sintef en modell hvor ansvaret for et byggs
miljøbelastning blir plassert hos tiltakshaver. Tiltakshaver/byggherre må beregne tiltakets
miljøkostnad og betale inn et miljødepositum før rammetillatelse kan gis av kommunen.
Tiltak med god miljøprestasjon får redusert miljødepositum. Miljødepositumets størrelse
skal tilsvare kjente fremtidige kostnader og en forsikringspremie som skal dekke
uforutsette miljøkostnader. Beløpet kan korrigeres ved igangsettingstillatelse, for
eksempel vil en dokumentert redusert miljøbelastning gjennom miljøriktig prosjektering
gi grunnlag for tilbakebetaling. Miljødepositumet forvaltes av et fond og blir betalt
tilbake igjen ved dokumentert forskriftsmessig avfallsbehandling.
Vurdering:

30

Dette er et virkemiddel som kan ha stor effekt. Det kan bidra til en
miljørettet kursendring ved planlegging, oppføring, drift og avhending
av byggverk. Vil kreve en del administrative ressurser, særlig ved
oppstart.

GLITNE prosjektet: http://www.sintef.no/upload/08-09%20Tiltakshavermodell.pdf
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V5.3 Kompetanse- og adferdsrelaterte virkemidler
V5.3.1 Kompetanse
Kompetanse er en forutsetning for å få gjennomført effektivisering. Økning av
kompetanse blant fagfolk i byggenæringen og blant forbrukere generelt er et viktig
virkemiddel. Det er viktig å også satse på kompetansetiltak som gjør mer enn å bare heve
kompetanse til gjennomføring av dagens TEK.
Både byggenæringen og forbrukere kan nås gjennom innføring av forbildeprosjekter, som
kan virke som læringsarena for fagfolk og byggeiere. Dette kan være i form av
passivbygg / aktivbygg. Et eksempel er å bygge minst 50 offentlige bygg som passivhus /
plusshus.
Lavenergiprogrammet31 lager og gjennomfører tilpassede kurs for fagfolk, og er dermed
viktig kompetansevirkemiddel mot bygningsbransjen. En massiv satsing gjennom
Lavenergiprogrammet kan heve kompetansen i bransjen og bidra til at bygging skjer i
henhold til TEK, eller til enda bedre energistandard, som for eksempel passivbygg.
BNL32 foreslår en rekke kompetansehevende tiltak innen bygningssektoren:
















Utdanningssystemet:
Gjennomgang og endring av læreplaner
Oppdatering av læremidler
Etter- og videreutdanning for lærere, instruktører og faglige ledere i fag- og
yrkesopplæringen
Systematisk etter- og videreutdanning
Kompetansekrav til foretak som etablerer seg i byggenæringen
Kompetansekrav ved sentral / lokal godkjenning
Kompetanseheving – andre virkemidler og tiltak
Samarbeid med NAV (spesielt i krisetider)
Kompetansestøtte fra Enova. Utvikling av kurs gjennom Lavenergiprogrammet
Kompetansekrav i forbindelse med energimerkeordningen
Krav om å bruke kompetent arbeidskraft for den som mottar tilskudd og / eller
skattefradrag til energieffektivisering i bygg
Frivillige sertifiseringsordninger. Miljøfyrtårn og ISO 14002-sertifisering

Lavenergiutvalget peker på storstilt kompetanseplan i deres forslag til virkemidler. De
fremhever innføring av kompetansekrav ved energieffektivisering, skjerping av
foretakssystemet (GOF - Forskrift om godkjenning av foretak), opplæringsplaner og øke
støtten til Lavenergiprogrammet.

31

Lavenergiprogrammet: Et samarbeid mellom staten og byggenæringen for å få til
energieffektivisering og energiomlegging i bygg
32
BNL notat Virkemidler for energieffektivisering i bygg:; BNLs forslag på system- og
kompetansenivå i byggenæringen. Notat av 05.05.2009
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Vurdering:

Kompetanse er et grunnleggende og viktig virkemiddel for
energieffektiviseringstiltak og konverteringstiltak, ved gjennomføring av
TEK, og for å få til bedre løsninger enn dagens TEK.
Effekten av virkemiddelet er vanskelig å måle i kWh, men samtidig er
kompetanse viktig da det er en forutsetting for å få gjennomført
effektivisering og konvertering.

V5.3.2 Informasjon til forbruker og til byggenæringen
Det finnes en del informasjonstiltak og informasjonskanaler mot forbrukerne og mot
byggebransjen. De viktigste aktørene er Enova, Lavenergiprogrammet, lokale enøksentre,
bransjeorganisasjoner som BNL, Husbanken, NAL/Ecobox33, m. fl.
Selv om en rekke energieffektiviseringstiltak er både samfunnsøkonomisk og
bedriftsøkonomisk lønnsomme blir de ikke gjennomført. En svensk studie34, tar for seg
gapet mellom lønnsomt potensial frem mot 2016, og hva som er estimert til å bli utløst i
fht tiltak som er satt i gang, og viser at gapet mellom de to er stort. Studien tar for seg
teknisk/økonomiske kostnader og samfunnsøkonomiske kostnader, og inkluderer en del
barrierekostnader i de samfunnsøkonomiske beregningene. Resultatene viser at det ikke
er veldig stor forskjell mellom de teknisk/økonomiske kostnadene og de
samfunnsøkonomiske, og at det ikke er her forklaringen til gapet ligger. Studien angir
faktorer som kan forklare det resterende gapet: kompetanse- og kunnskapsmangel,
tidsmangel, mistillit, manglende interesse, andre preferanser, osv.
Denne studien understreker hvor viktig det er å ha oppmerksomhet mot virkemidler som
kan bidra til å utløse de tilsynelatende lønnsomme potensialene. Dette er virkemidler som
er vanskelig å telle i kWh, men som legger et viktig grunnlag i forhold til personers og
foretaks evne til å gjennomføre tiltak, og i forhold til deres oppfatning av at de har
tilstrekkelig kunnskap og kompetanse til å gjennomføre tiltak.
Enova har en rekke informasjonstiltak og programmer, både mot husholdningene,
byggenæringen og mot barn og unge. I tillegg har de ordningen Enova anbefaler.
For å utløse energieffektivisering og konvertering er det ofte vesentlig at utfører oppfatter
at prosjektet vil gi økonomisk gevinst. Det er viktig å vise de lønnsomme prosjektene, og
kommunisere dette til husholdinger og beslutningstakere hos bedrifter. I denne
sammenheng er det dessuten viktig å ta i betraktning at husholdninger og næringslivet har
ulike krav til forrentning i prosjekter, samt ulik vilje til å ta risiko. En bedrift vil gjerne ha
et høyere krav til internrente på prosjekter for å veie opp for det de oppfatter som risiko i
prosjektet, mens andre bedrifter derimot kan være villige til å akseptere en lav rente på
tilsvarende prosjekter, fordi de anser prosjektet som positivt for deres miljøprofil.

Andre informasjonsvirkemidler som kan vurderes innført:
33

NAL|Ecobox: En avdeling i Norske Arkitekters Landsforbund, som skal bidra til økt
miljøkompetanse og tverrfaglighet blant arkitekter, planleggere og øvrige aktører i byggsektoren.
34
Bridge over troubled water – Spanning the energy efficiency gap, Persson A 1080, 2009
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Forbildeprosjekter og demonstrasjonsbygg som fungerer som læringsarena:
Plussbygg, Nullutslippsbygg, Passivbygg og Lavenergibygg.
Bygge minst 50 offentlige bygg som passivbygg / lavenergibygg.
Inkludere flere produkter i ”Enova anbefaler”.
Mer og bedre informasjon til byggenæringen om energieffektiv teknologi og
byggeløsninger.

Vurdering:

V5.3.3

Informasjon, kunnskap og synliggjøring er viktig, både mot forbrukere
og byggenæringen for gjennomføring av energieffektiviseringstiltak og
konverteringstiltak. Og særlig for å få til bedre løsninger enn dagens
TEK. Effekten av virkemiddelet er vanskelig å måle i kWh.

Lokalisering av bygg / arealplanlegging

Lokalisering av bygninger vil være viktig både i forhold til infrastruktur for energi, for
bygningens energibehov, og for energibruk i transport til og fra bygningene. Plassering av
bygget i forhold til solinnstråling og aktiv bruk av dagslys vil for eksempel påvirke
energibruk til oppvarming, kjøling og belysning.
Virkemidler for lokalisering av bygninger ligger i hovedsak i kommunenes og
fylkeskommunenes arealplaner og arealforvaltning. Gjennom arealplanene kan for
eksempel areal og transportplaner samordnes for minst mulig energibruk. I tillegg kan
kommunene legge føringer for energibruk i nye og rehabiliterte bygg, og tilrettelegge for
bruk av vannbåren varme i ny bebyggelse, f.eks. gjennom krav til byggtyper, som
lavenergibygg eller passivbygg, i reguleringsplanen.
Regjeringen har nettopp lagt fram en statlig planretningsline som pålegger alle kommuner
å inkludere klima og energi i sine kommuneplaner. I dette ligger at lokalpolitikerne for
eksempel kan planlegge arealbruken slik at folk ikke trenger kjøre bil så ofte. De kan
legge til rette for mer bruk av buss og bane og sørge for bedre avfallshåndtering.
Det er kommunisert at planene bør inneholde informasjon om hvilke klimagassutslipp
kommunen har og hvordan de kan utvikle seg i framtiden. De bør også ha med
informasjon om bruk av energi, og mål for utslippskutt og mer effektiv energibruk.
Kommunene bør utrede hvordan de kan nå de vedtatte målene, og lage handlingsprogram
med klar ansvarsfordeling.
Vurdering:

Dette virkemiddelet kan ha stor effekt i på total ressursbruk. Det er
usikkert hvor lett dette er å implementere, og dermed hvor stor effekt det
har direkte på energibruk.
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V5.3.4

Livsløpsanalyse i byggesektoren og krav om
energiplanlegging for byggeplass

Livsløpsvurderinger (LCA) og livsløpskostnadsverktøy (LCC) gjør det mulig å analysere
et byggs miljøpåvirkning gjennom hele dets livsløp. Det vil si fra planlegging og
oppføring, gjennom drift, til avhending.
Krav om energiplanlegging for byggeplass som en del av byggesøknad vil også sette
fokus på energibruk under oppføring, og energibruk i byggets driftsfase. Mulige
virkemiddel er å innføre krav om energiplanlegging for byggeplass som del av
byggesøknad. På lengre sikt innføre det som krav i TEK.



Vurdering:



Samme som foregående.

V5.3.5 Adferdsrelaterte virkemidler
Energieffektiviseringstiltak er knyttet mot adferd og den enkelte aktørs oppfatning hva
som er utfordringen og hva som er egen evne til å gjøre noe med utfordringen. Se også
kapittel 3.2 i dett vedlegg, hvor viktigheten av informasjon påpekes.
En del av tiltakene fremstår som relativt lite kostbare, som for eksempel
energioppfølgingssystem (EOS). På den annen side vil det å ta tak i energibruk og
etablere et oppfølgingssystem med fokus på energibruk kunne oppfattes som en barriere
og et relativt krevende tiltak for byggeier. Det finnes mange tilsynelatende lønnsomme
tiltak som ikke utløses. Det er vanskelig å identifisere hvor barrierene ligger, men
aktørenes adferd er åpenbart viktig.
Det er viktig å sette i gang virkemidler som gjør at lønnsomme tiltak gjennomføres, og
tiltak som øker aktørenes kunnskap og egen oppfatning av evne til å gjennomføre tiltak.
Vurdering:

Adferdsendring er vesentlig for å utløse energieffektiviseringsprosjekter.
En forutsetting for at individer og foretak skal gjennomføre en handling
er at de ha kjennskap, kunnskap og evne til å foreta handlingen.
Adferdsarbeid er vesentlig for å oppnå endringer.
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V6

Xrgias rapport

Xrgias rapport er publisert på Klimakurs sider.
Se www.klimakur.no:
Xrgia 2009, ”Klima og energidata, fremtidig utvikling i byggsektoren”.
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Multiconsult notat
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Korreksjon til Sektorrapport for bygg i Klimakur 2020
Det har i ettertid vist seg nødvendig med noen korrigeringer til Sektorrapport for bygg i Klimakur
2020: ”Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger - et innspill til
Klimakur 2020"

A

Bedriftsøkonomiske kostnader for konverteringstiltak i BOLIGER.

Gjelder tabell 7-11:
A.1

To endringer i siste kolonne [Bedriftsøkonomisk kostnad, NOK/kWh olje konvertert].
Avvikene skyldes feil i beregning av energikostnader (kostnader for topplast var ikke
inkludert). Gjelder tiltakene:
-

Fra oljekjel til vann/luft-vann VP, bedr-øk-kostn: (endret fra 46 øre til 58 øre)

-

Fra oljekjel til pelletskjel, bedr-øk-kostn: (endret fra - 9 øre til 18 øre)

Korrekt tabell 7-11:
BOLIGER

Fra oljekjeler

Fra
parafinovn*
Fra
gasskjel

Korreksjon per 22.04.2010

Leve
tid

Fjernvarme
vann/luftvann VP
Solvarme + el

Utslippsreduksjon

Energi

15

tonn CO2
spart i
2020
241 896

GWh
fossilt
konvertert i
2020
912

15

210 600

794

15

241 896

Samfunnsøkonomisk kostnad

NOK/tCO2
spart i 2020
-278

Bedriftsøkonomisk
kostnad

NOK/kWh olje
konvertert
-0,07

NOK/kWh olje
konvertert
-0,30

1537

0,41

0,58

912

3121

0,83

1,24

Pelletskjel

15

211 659

798

1089

0,29

0,18

Elkjel***
Biooljekjel*

15
15

197 084
241 896

743
912

26
1137

0,01
0,30

0,13
0,20
-0,13

Biogasskjel**

15

241 896

912

51

0,01

luft-luft VP

10

203 171

766

143

0,04

0,06

Pelletskamin

15

203 171

766

644

0,17

0,07

Vedovn + el

15

203 171

766

1630

0,43

0,45

Biogasskjel**

15

35 794

158

-278

-0,06

-0,22

s1

Gjelder figur 7.13:
A.2

Endringen beskrevet ovenfor, under punkt A.1, påvirker dessuten figur 7.13. Gjelder
tiltakene Fra oljekjel til vann/luft-vann VP og Fra oljekjel til pelletskjel.

Korrekt figur 7.13:
5 000
4 000
3 000
kr/tonn CO2e

2 000
1 000
0
-1 000
-2 000

Samfunnsøk.
Bedriftsøk. uten støtte

-3 000
-4 000

med ENØK-fond-støtte
med Enova-støtte

-5 000

B

Biogasskjel

Fra oljekjeler

Fra
ga
ss-

.

Biogasskjel**

Biofyringsolje*

Vedovn + el

Pelletskamin

Fra parafin-ovn

Elkjel***

Fra olje- og elkjel

Luft-luft VP

Pelletskjel

Solvarme + el

Luft/vann-vann
VP

Fjernvarme

-6 000

Endring i fremstilling av Samfunnsøkonomiske kostnader for
effektiviseringstiltakene

Endring fra Klimakurs hovedrapport til Sektorrapport for bygg i Klimakur 2020: ”Tiltak og
virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger - et innspill til Klimakur 2020".
1

Gjelder figur 7.7 til 7.10 i Sektorrapport for bygg i Klimakur 2020 , og figur 15.4 og 15.6 i Klimakurs
hovedrapport.
I klimakurs hovedrapport (figur 15.4 og 15.6) er kostnadene presentert med et spenn. Dette spennet
har vi vært nødt til å fjerne i Sektorrapport bygg (figur 7.7 til 7.10) da tallene har vist seg å være
unøyaktige. Figurene i Sektorapport bygg er de korrekte.

Korreksjon per 22.04.2010

s2

C

Presisering av formulering i kap 7.3.4 ”Sensitivitetsanalyse energipris”

I kap 7.3.4 s 64 og 65 skulle det stått ”pellets- og flispris” der det står ”bioenergipris”. Dvs det var kun
pellets og flispris som ble endret i det kapitlet, ikke pris for bioolje eller biogass.

Korreksjon per 22.04.2010

s3

Nøkkeltall for samfunnsøkonomiske konverteringskostnader
Vi har i ettertid av publisering fått spørsmål om synliggjøring av tallene bak de samfunnsøkonomiske konverteringskostnadene. Et utrekk av tallene som er brukt
i utregningene er presentert i de følgende tabellene.

Dette regnearket viser oversikt over nøkkelkostnader i forbindelse med utregning av sammfunnsøkonomiske kostnader for konverteringstiltakene i Klimakur 2020.
Tiltakskostnadene er regnet ut på ulike måter: Multiconsults beregninger er basert på erfaringstall. NVEs beregninger er basert på oppgitt informasjon fra bransjen. Se nærmere beskrivelse i rapporten, tabell 7-6 og tabell 7-7

BOLIGER
Multiconsults
beregninger.
Levetid

Fra olje- og elkjel

Fra parafin-ovn

Fjernvarme
Luft/vann-vann VP
Solvarme + el
Pelletskjel
Luft-luft VP
Pelletskamin
Vedovn + el

NVEs egne
beregninger.

Biofyringsolje*
Biogasskjel**
Fra oljekjeler
Fra gass-kjel*

Levetid

ny brenner i oljekjel
ny gasskjel

Elkjel***
Biogasskjel (kun skifte av brensel)

Tillegg per 22.04.2010

år
15
15
15
15
10
15
15

år
15
15
15
15
15

Årlig
invest.
kostn.

Årlig tot
invest.

NOK/kWh NOK/kWh
konvertert
per år
0,6
0,058
6
0,578
9
0,867
3,5
0,337
3
0,389
3,5
0,337
4
0,385

mill
NOK/år
66
659
988
384
298
258
295

Invest.
Kostnad,

(system-)
virkn.grad

0,77
0,81
0,81
0,88
0,81

Invest.
kostn.

El- Økt energi- Økt energiOlje (eller
spisslast bruk (fj.v., bruk, (olje
gass)
konvertert konvertert bio eller el) til topplast)

GWh/år
912
912
912
912
766
766
766

GWh/år
228
228
228
228
-

GWh/år
969
395
673
866
253
720
153

GWh/år mill NOK mill NOK
504
611
298
611
118
404
611
114
431
611
152
398
252
398
444
306
398

VarmeVarmeÅrlig behov dekt behov dekt
Olje (eller
av faste driftsav
invest.
gass)
spisslast kostnader konvertert
grunnlast
kostn.

kNOK kNOK/år
15,0
1,4
20,0
1,9
40,0
3,9
12,0
1,2
0,0
0,0

kWh/år
15000
15000
15000
15000
15000

kWh/år
0
0
0
0
0

kNOK/år
1,0
1,0
1,0
0,5
1,0

Økte Redusert
energi- e energiutgifter utgifter

Økte Redusert
energi- e energiutgifter utgifter

kWh/år kNOK/år kNOK/år
21429
15,19
11,14
21429
7,78
11,14
21429
7,78
11,14
21429
10,23
11,14
18750
7,78
9,94

Sparte kostnader
som følge av
sparte utslipp

Totale
tiltakskostnader

Årlig CO2utslipp spart

Tiltakskostnad

kr/kWh
Nox,
(mill PM (mill
mill konverte
rt
NOK/år) NOK/år) NOK/år
-12
-14
-67
-0,07
-10
-13
324
0,41
-12
-14
755
0,83
1
26
231
0,29
-10
-12
29
0,04
-1
20
131
0,17
-8
136
331
0,43

1000 tonn
CO2-ekv/år
242
211
242
212
203
203
203

kr/tonn
CO2
-278
1537
3121
1089
143
644
1630

Årlig CO2utslipp spart

Tiltakskostnad

kg CO2ekv/år
5684
5684
5684
5684
4255

kr/tonn
CO2
1137
-119
220
26
-274

Totale
Sparte kostnader tiltakssom følge av kostnad
er
sparte utslipp
kr/kWh
PM
Nox,
kNOK konverte
(kNOK (kNOK
rt
/år)
/år
/år)
-0,01
-0,03
6,46
0,30
-0,09
-0,14
-0,67
-0,03
-0,09
-0,14
1,25
0,06
-0,27
-0,34
0,15
0,01
0,00
0,00
-1,16
-0,06

0,01

s1
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NÆRINGSBYGG
Multiconsults
beregninger.

Fra olje- og elkjel

Fjernvarme
Luft/vann-vann VP

NVEs egne
beregninger.

Levetid

Årlig
Invest. invest.kos
Kostnad,
tn.

Årlig tot
invest.

år
15
15

NOK/kWh NOK/kWh
konvertert
per år
0,5
0,048
5
0,482

mill
NOK/år
134
1336

Levetid

(system-)
virkn.grad

år

GWh/år
2219
2219

GWh/år
555
555

GWh/år
2 358
961

kWh/år

kWh/år

kNOK/år

Sparte kostnader
som følge av
sparte utslipp

Totale
tiltakskostnader

Årlig CO2utslipp spart

Tiltakskostnad

Nox,
kr/kWh
(mill PM (mill
mill konverte
GWh/år mill NOK mill NOK NOK/år) NOK/år) NOK/år
rt
1226
1398
-29
-40
-108
-0,05
715
1398
-25
-35
592
0,31
287

1000 tonn
CO2-ekv/år
592
515

kr/tonn
CO2
-182
1150

Årlig CO2utslipp spart

Tiltakskostnad

kg CO2ekv/år

kr/tonn
CO2
-253

VarmeVarmeÅrlig behov dekt behov dekt
Faste Olje (eller
invest.
av
av
driftsgass)
kostn.
grunnlast
spisslast kostnader konvertert

kNOK kNOK/år

Økte Redusert
energi- e energiutgifter utgifter

Økte Redusert
energi- e energiutgifter utgifter

Totale
Sparte kostnader
som følge av tiltaksko
sparte utslipp stnader
Nox,
PM
kr/kWh
(kNOK/å (kNOK/å
konverte
kWh/år kNOK/år kNOK/år
r)
r) kNOK/år
rt

Fliskjel + el*

15

0,90

10326

995

4 800 000 1 200 000

516 8 333 333

1 885

4000

-42

84

-562

-0,07

2 222 334

Elkjel***

15

0,88

1388

134

6 000 000

0

30 8 333 333

4 091

4000

-109

-151

-5

0,00

2 222 334

-2

Biofyringsolje*
Biogasskjel**

15
15
15
15

0,77
0,81
0,81
0,81

113
250
1542
300

11
24
149
29

6 000 000
680 000
6 000 000
1 680 000

0
0
0
0

20 8 333 333
25
944 444
154 8 333 333
30 2 333 333

5 455
235
2 074
581

4000
453
4000
1120

-2
-4
-36
-10

-28
-8
-73
-20

1455
-182
-1733
-511

0,17
-0,19
-0,21
-0,22

2 222 334
251 865
2 222 334
622 254

655
-721
-780
-821

15

0,81

0

0

1 680 000

0

30 2 100 000

581

924

0

0

-314

-0,15

468 377

-670

Fra oljekjel
Fra gass-kjel

Invest.
kostn.

Olje (eller
El- Økt energi- Økt energigass)
spisslast bruk (fj.v., bruk, (olje
konvertert konvertert bio eller el) til topplast)

ny gasskjel (NP)
ny gasskjel (NVE)
ny brenner i oljekjel

Biogasskjel

-0,21

Utslipp av partikler og NOx er basert på tall fra SSBs Emission Inventory Report (http://www.ssb.no/emner/01/04/10/rapp_emissions/rapp_200848_en/)
NB! Merk at utslippene fra fyringsolje er basert på miks av tungolje, spillolje og lett fyringsolje slik statistikken viser for hhv næringsbygg og boliger i 2007.
Utslipp energivare
g NOx/ g PM10/
kWh
kWh
kg CO2/
tilført
tilført
kWh tilført
energi energi
energi
NÆRING
pellets (kjel)
0,005
0,252
0,042
fyringsolje (miks i 2007):
0,267
0,261
0,017
spesialavfall
0,285
0,372
0,432
fossil gass:
0,223
0,196
0,010
BOLIG
kullKoks
0,427
0,429
0,144
ved (ovn):
0,026
0,211
1,842
pellets (ovn):
0,024
0,252
0,042
fyringsolje (miks i 2007):
0,265
0,256
0,015
gass:
0,227
0,188
0,010
parafin (ovn)
0,264
0,251
0,012
bioolje
0,275
0,015
Ekstern kostnad for NOx og partikler:
NOx
PM10

Tillegg per 22.04.2010

-50 NOK/kg
-1050 NOK/kg

s2

-774
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