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Forord
Energisystemet er i endring, både med økt energiproduksjon og endringer i forbruk og
forbruksmønster. Med denne rapporten ønsker Norges vassdrags- og energidirektorat
(NVE) å gi en gjennomgang av energibruken i Fastlands-Norge i de foregående årene og
en analyse med et anslag for energibruken i årene frem mot 2020. Formålet med dette er å
synliggjøre de årlige endringene i energibruken, med spesiell vekt på kraftbruk, og for å
beskrive hvilke drivere og anslag NVE benytter i sine prognoser for årlig energibruk.
Samlet skal dette gi bedre kunnskap om utvikling i energibruken i Norge.

Oslo, mars 2017

Anne Vera Skrivarhaug

Birger Bergesen

Avdelingsdirektør

Seksjonssjef
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Sentrale begrep i denne rapporten
Begreper

Forklaring

Energibruk

Bruk av alle typer energivarer (elektrisitet, fjernvarme,
olje, gass, kull, bioenergi, bensin/diesel).

Elektrisitet

Elektrisk energi, kalles også kraft eller strøm.

Enhet

Energibruk måles som regel i kWh. TWh er en milliard
kWh. I energivarebalansen blir bruk av olje, gass, kull,
fossilt drivstoff og bioenergi regnet om fra mengde
solgt til kWh på bakgrunn av teoretisk energiinnhold.

Energibruk i FastlandsNorge

Innenlandsk energibruk i husholdninger, tjenesteytende
næringer, industri, transport, landbruk, fiske, bygg og
anlegg og petroleumsnæringen.

Husholdninger

Private boliger og utstyr i boliger.

Tjenesteytende næringer

Private og offentlige næringsbygg samt utstyr benyttet i
byggene og forsvar.

Industri

Alle typer industri (kraftintensiv og annen industri)

Kraftintensiv industri

Metallindustri, kjemiske råvarer, treforedling

Transport

Alle typer passasjer- og godstransport, både privat og
næring.

Energinæringen i FastlandsNorge

Landanlegg innen petroleumsnæringen, raffinerier, kraft
fra land til plattformer offshore, fjernvarme og
kraftproduksjon.

Energieffektivitet

Hvor effektivt energien blir brukt. Måles i enheter som
kWh/person og kWh/produksjon i kroner.

Bygg/bygninger

Omfatter alle typer bygninger; både private boliger og
yrkesbygg.

Yrkesbygg

Alle typer yrkesbygg; kontorbygg, kjøpesenter,
undervisningsbygg, lagerbygg, med flere.

Temperaturkorrigert
energibruk

Faktisk energibruk korrigert til etter om
utetemperaturen i gjeldende år var som i et ’normalår’.
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Innledning
Energibruk er et stort og komplisert område som det kan være vanskelig å holde oversikt
over, da samlet energibruk i Norge i stor grad avhenger av endringer i ulike sektorer og
bruk av ulike energivarer. I perioden 2000-2015 var det en nedgang i bruk av bensin og
olje samtidig som bruken av elektrisitet, fjernvarme og diesel økte. I sum økte dette den
totale energibruken i Fastlands-Norge med 3,3 prosent over perioden.
NVE ønsker med denne rapporten å forklare de viktigste kjennetegnene og
utviklingstrekkene for energibruk i Fastlands-Norge. Målet er å gi leseren en bedre
forståelse av hvordan energibruk og bruk av ulike energivarer har endret seg fra 20002015 og hvordan NVE forventer at energibruken vil utvikle seg frem mot 2020.
Rapporten presenterer utviklingen i bruk av alle energivarer, men vil ha et spesielt fokus
på elektrisitet som er den mest brukte energivaren i norsk energibruk.
Rapporten er bygget opp slik at det første kapittelet beskriver utviklingen i den samlede
energibruken i Fastlands-Norge for årene 2000-2015 basert på statistikk etterfulgt av
NVEs anslag for energibruk i Norge i årene 2016-2020. I de påfølgende kapitlene
beskrives historisk utvikling i energibruk og anslått energibruk i perioden 2016-2020 for
hver av de ulike sektorene i Norge. I denne rapporten er energibruket inndelt etter
følgende sektorer: «husholdninger», «tjenesteytende næringer», «transport», «industri»
«energinæringer», «landbruk og fiske» og «bygg og anlegg».
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1 Energibruk i Fastlands-Norge
Samlet energibruk i Fastlands-Norge vokste med 3,1 prosent fra år 2000 til 2015.
Energinæringene sto for mye av denne oppgangen. Innenlandsk sluttbruk av energi
steg med bare 1 prosent i samme periode. Bruk av gass, diesel, jetparafin, strøm og
fjernvarme har økt siden år 2000, mens bruk av fyringsolje, kull, bensin og
bioenergi har gått ned. NVE antar at det vil være en svak vekst i samlet energibruk i
Fastlands-Norge frem mot 2020, men at det vil bli en overgang fra fossile
energivarer til elektrisitet og bioenergi, slik at bruken av elektrisitet og bioenergi vil
øke betydelig i de kommende årene.

1.1 Energibruk i Fastlands-Norge fra 2000 til 2015
Samlet energibruk i Fastlands-Norge steg fra 221,6 TWh i år 2000 til 228,5 TWh i 2015,
noe som tilsvarer en oppgang på 3,1 prosent. Samlet energibruk omfatter sluttbruk av
energi1 og eget forbruk i energinæringene2 i Fastlands-Norge. Figur 1-1 og tabell 1-1 viser
at energibruken har vokst mye innen tjenesteytende næringer, transport og i
energinæringene siden årtusenskiftet, mens det har vært kraftig nedgang i energibruk i
industrien.

1.1.1 Energibruk etter næring/sektor
Husholdninger
I husholdningene har det vært en relativt flat vekst i energibruk siden år 2000, men
energibruken har variert mye fra år til år ved svingninger i utetemperaturen.
Befolkningsvekst og økonomisk vekst har ledet til flere boliger og mer elektrisk utstyr.
Samtidig har forbedret bygningsstandard, høye utetemperaturer og mer energieffektive
oppvarmingssystemer bremset veksten i energibruk i husholdningene. I 2015 var den
samlede energibruken i husholdningene på 45,2 TWh.
Tjenesteytende næringer
Sterk økonomisk vekst i tjenesteytende næringer etter år 2000 har ført til flere
kvadratmeter yrkesbygg, høyere aktivitet og et økt behov for energi i sektoren. I tillegg til
dette har enkelte tjenesteytende næringer, som vann, avløp og renovasjon, hatt en markert
oppgang i energibruk. Dette har ført til at samlet energibruk i tjenesteytende næringer har
økt fra ca. 26,5 TWh3 i år 2000 til 29,7 TWh i 2015.

1

Sluttbruk av energi tilsvarer netto innenlands energiforbruk uten råstoff i Energibalansen til SSB.

Sluttbruk av energi omfatter energi til lys, apparater og varme i boliger og yrkesbygg, produksjon av varer i
industrien, innenlands drivstoff til transport og energibruk i landbruk, fiske, bygg og anlegg.
omfatter her landanlegg innen petroleumsnæringen, oljeraffinerier, kraft fra land til
plattformer offshore, fjernvarme og kraftproduksjon.
2Energinæringer

På grunn av endringer i næringsinndeling i tjenesteytende næringer, er det ikke mulig å gjøre en eksakt
sammenligning av energibruk i år 2000 og 2015, og noe av energibruken som er registrert som tjenesteytende
næringer i Energibalansen til SSB har blitt flyttet til industri og «annet» for enkelte år.
3
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Transport
Innen transport har det vært høy vekst i antall kjøretøy og antall reiser siden årtusenskiftet, noe som har ført til høy vekst i energibruk til veitransport og flytransport. Siden
2007 har imidlertid veksten i energi til transport flatet ut, på grunn av lavere energibruk
innen skipstrafikk og lavere vekst i energi til veitransport. Det siste kan skyldes overgang
fra bensinbiler til mer energieffektive dieselbiler, elbiler og hybrider. Totalt ble det brukt
57,6 TWh energi til transport i Norge i 2015, mot 47,9 TWh i år 2000.
Industri
I industrien har det blitt lagt ned mange bedrifter innen energiintensive næringer
treforedling, kjemiske råvarer og metallindustrien siden år 2000. Dette har medført
nedgang i energibruk. Siden 2012 har imidlertid nedgangen stoppet opp. I 2015 ble det
brukt 66,5 TWh energi i industrien, en nedgang på 17 prosent siden år 2000.
Landbruk, fiske, bygg og anlegg
Mens det var en nedgang i energibruk i landbruk og fiske i perioden 2000-2015, var det
en oppgang i energibruk innen bygg og anlegg i samme periode. Samlet sett har
energibruken i disse næringene hatt en relativt flat utvikling over perioden. I bygg og
anlegg og i landbruket blir det brukt mye diesel til drift av maskiner. I fiskerinæringen
benyttes mye marine gassoljer. Det benyttes også en del elektrisitet til elektrisk utstyr,
varme og lys i bygninger tilknyttet næringene i perioden. Total energibruk i næringene i
2015 var 11,1 TWh.
Energinæringene
Nye landanlegg innen petroleumsnæringen og elektrifisering av nye plattformer på
sokkelen har bidratt til en høy vekst i strømforbruket i energinæringene. I tillegg har det
blitt brukt stadig med elektrisitet innen fjernvarme grunnet utbygging av fjernvarmenettet
i Norge. Det har imidlertid vært en nedgang i bruk av gass i raffineriene. Totalt har
energibruk i energinæringene økt fra 11 TWh i år 2000 til 15,8 TWh i 2015.

Samlet energibruk i Norge
I tillegg til energibruk i Fastlands-Norge brukes det også betydelige mengder gass til
produksjon av elektrisitet på norsk sokkel. I 2015 ble det brukt 50 TWh gass på
sokkelen. Dette er en oppgang på 20 prosent siden år 2000. I tillegg ble det benyttet
over 2 TWh diesel og marine gassoljer på sokkelen samme år. Energibruk på sokkelen
er ikke inkludert i denne rapporten da denne rapporten kun skal gi en oversikt over
samlet energibruk i Fastlands-Norge. Energivarer benyttet på råstoff i industrien og
produksjon av andre energivarer (som i oljeraffinerier og fjernvarme) er heller ikke
inkludert i denne rapporten.
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Figur 1-1 Energibruk i Fastlands-Norge etter sektor. 2000 til 2015. Kilde SSB og NVE.

Tabell 1-1 Energibruk i Fastlands-Norge etter sektor. 2000 til 2015. Kilde SSB og NVE.

2000

2005

2010

2015

Endring
20002015

TWh

TWh

TWh

TWh

Prosent

Husholdninger

44,5

45,1

51,5

45,2

1,8%

Tjenesteytende næringer

26,5

27,9

31,5

29,7

12,5%

Transport

47,9

51,2

57,0

57,6

20,2%

Industri

80,5

78,4

69,2

66,5

-17,1%

Landbruk, fiske, anlegg

11,2

11,6

12,6

11,1

-1,2%

Energinæringer

11,0

12,0

14,0

15,8

43,6%

2,8

2,6

238,5

228,5

Annet1
Samlet energibruk i Fastlands-Norge

221,6

226,2

3,1%

1

På grunn av endringer næringsinndeling og omlegging av statistikk i Energibalansen vil det være
vanskelig å få konsistente tidsserier for alle næringer fra år 2000 til 2015. Statistiske avvik
fremkommer i denne tabellen i gruppen ‘Annet’.
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1.1.2 Energibruk etter energivare
Utvikling i bruk av ulike energivarer og energibærere henger sammen med utviklingen i
de ulike hovednæringene. Figur 2-2 og tabell 2-2 viser at det siden år 2000 har vært
oppgang i bruk av jetparafin, diesel, fjernvarme og strøm, mens det har vært en nedgang i
bruk av marine gassoljer, bensin, kull, koks, fyringsolje og bioenergi. Strøm er den mest
brukte energivaren i Norge og utviklingen i strømforbruket er derfor beskrevet i mer
detalj i slutten av kapittelet.
Drivstoff til transport – jetparafin, marine gassoljer, diesel og bensin
Jetparafin til fly har økt i takt med økt flytrafikk i Norge. Det var en liten nedgang i
flytrafikken etter terroren i USA i september 2001, men siden har den økt igjen. Bruken
av marine gassoljer har gått ned på grunn av overgang fra marine gassoljer til LNG i
sjøtransporten. Innen veitransport har den mest tydelige trenden siden år 2000 vært
overgangen fra bensin til diesel. Diesel brukes også til kjøretøy, maskiner og redskaper i
flere næringer utover transportsektoren. Mens det i år 2000 ble brukt 17,6 TWh diesel i
Fastlands-Norge, økte energibruken til 37,9 TWh i 2015.
Kull og koks
Kull og koks brukes i metallindustri, kjemisk industri og til produksjon av sement.
Nedleggelser av bedrifter innen metallindustrien og kjemisk industri har redusert bruken
av kull og koks. I tillegg har fokus på å redusere klimagassutslipp begrenset bruken.
Forbruket av kull og koks er redusert fra 11,6 TWh i år 2000 til 6,8 TWh i 2015.
Gass
Gass brukes hovedsakelig i kjemisk industri og i oljeraffineriene. Mens det har vært en
oppgang i bruk av gass i industrien, har det vært en liten nedgang i oljeraffineriene.
Samlet bruk av gass har gått opp fra 17 TWh i år 2000 til 18 TWh i 2015.
Fyringsolje
Bruken av fyringsolje har gått raskt ned siden 2010 og det ble i 2015 brukt lite fyringsolje
i boliger og yrkesbygg. Det brukes fortsatt litt i industrien, men samlet forbruk av
fyringsolje er redusert fra 9,8 TWh i 2010 til 4,2 TWh i 2015.
Fjernvarme
Fjernvarme er den energivaren som har hatt sterkest vekst siden år 2000. Omfattende
utbygging av produksjon og fjernvarmenett har ført til at bruken av fjernvarme har mer
enn tredoblet seg siden årtusenskiftet. Forbruket av fjernvarme utgjør likevel en liten
andel av samlet energibruk i Fastlands-Norge, med et forbruk på 5 TWh i 2015.
Fjernvarme brukes mest innen tjenesteytende næringer.
Bioenergi
Etter mange år med vekst i bruk av bioenergi i Norge, har det vært en nedgang siden år
2010. Dette har sammenheng med nedleggelser av bedrifter innen treforedling og mindre
bruk av vedfyring til oppvarming i boliger og yrkesbygg. I 2015 ble det brukt 9,4 TWh
bioenergi i Norge - det meste som ved i husholdninger og flis/treavfall i industrien.
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Figur 1-2 Energibruk i Fastlands-Norge etter energivare. Kilde SSB.

Tabell 1-2 Energibruk i Fastlands-Norge etter energivare. Kilde SSB.

2000

2005

2010

2015

Endring
20002015

TWh

TWh

TWh

TWh

Prosent

Jetparafin (fly)

4.1

3.8

4.7

5.1

23.6%

Marine gassoljer

13.3

12.1

12.5

10.7

-19.4%

Diesel

17.6

23.4

32.4

37.9

116.0%

Bensin

19.8

19.3

14.7

10.7

-46.1%

Kull, koks

11.6

8.1

7.0

6.8

-41.6%

Gass

17.0

17.5

17.6

18.0

5.8%

Fyringsolje

11.6

10.6

9.8

4.2

-63.4%

Fjernvarme

1.5

2.5

4.5

5.0

237.9%

Bioenergi

11.0

12.9

13.6

9.4

-14.5%

Elektrisitet

113.6

115.3

120.8

120.0

5.6%

0.6

0.9

1.0

0.7

24.3%

221.6

226.2

238.5

228.5

3.1%

Annet
Samlet energibruk i Fastlands-Norge
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Elektrisitet
Den mest brukte energibæreren i Norge er elektrisitet. Elektrisitet er anvendelig og kan
brukes til de fleste energiformål, både til oppvarming, i elektriske apparater i bygg, til
prosesser i industrien og som drivstoff i transportmidler. Tabell 2-2 viser at forbruket av
elektrisitet i Norge økte fra 113,6 TWh i år 2000 til 120 TWh i 2015. I SSBs månedlige
elektrisitetsstatistikk er det vist at forbruket av elektrisitet økte med ytterligere 2,4 TWh
til 122,4 TWh fra 2015 til 2016 og at det var oppgang i elektrisitetsbruk i alle sektorer.
Figur 1-3 viser utvikling i elektrisitetsbruk i Norge fra år 2000 til 2016. Sektoren som har
hatt den største veksten i elektrisitetsbruk er energinæringene. Siden årtusenskiftet har en
rekke anlegg på land og plattformer på sokkelen blitt tilknyttet kraftnettet i FastlandsNorge. Dette har medført at forbruket av strøm fra land i petroleumsnæringen har økt fra
1,8 TWh i år 2000 til 7,7 TWh i 2016. En annen energinæring, fjernvarme, har også
bidratt til å øke elektrisitetsforbruket. I år 2000 ble det brukt 0,4 TWh strøm i produksjon
av fjernvarme, mens strømforbruket i fjernvarmeproduksjon økte til 1 TWh i 2015.
Sektorene med høyest forbruk av strøm er kraftintensiv industri, tjenesteytende næringer
og husholdningene. I kraftintensiv industri har det vært en nedgang i kraftbruk over
perioden 2000-2015 på grunn av de nevnte nedleggelsene. Bunnen ble nådd i 2009 i
forbindelse med finanskrisen. Etter dette har aktiviteten tatt seg opp igjen og kraftbruken i
sektoren var på 36,5 TWh i 2016.
I husholdningene har det vært oppgang i elektrisitetsbruk på 10 prosent siden år 2000.
Økende befolkning, mer elektriske apparater, og overgang fra fyringsolje til elektrisk
oppvarmingsutstyr har bidratt til denne utviklingen. De siste årene har også lave
kraftpriser og lading av elbiler bidratt til vekst i elektrisitetsbruken i husholdningene.
Bedre bygninger, bedre elektrisk utstyr og mildt klima har imidlertid bremset veksten i
elektrisitetsbruken. I Norge brukes det mye strøm til oppvarming av boliger og
yrkesbygg, slik at endringer i bygningskroppen og endringer i utetemperatur betyr mye
for elektrisitetsbruken i sektoren.
I tjenesteytende næringer var det en oppgang i elektrisitetsbruk på kun 4 prosent fra år
2000 til 2015. Dette har sammenheng med at mange nye og rehabiliterte yrkesbygg ble
koblet til fjernvarmenettet i denne perioden, slik at samlet energibruk i sektoren økte mer
enn samlet elektrisitetsbruk i sektoren.
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Figur 1-3 Nettoforbruk av strøm i Norge etter sektor. Kilde SSB (2016 bearbeidet av NVE)4

Enheter
Energi kan måles i forskjellige enheter. I denne rapporten brukes kilowattimer (kWh)
som enhet. Effekt måles i watt (W) mens energi måles i watt-timer. Dersom man
bruker én watt i en time, bruker man en wattime. Forbruket til en husstand måles
gjerne i kilowattimer (kWh), som er tusen wattimer. Når vi analyserer den samlede
energibruken i Norge er det hensiktsmessig å bruke større enheter som TWh.
kilowattimer

kWh

megawattimer

MWh

tusen kWh

gigawattimer

GWh

million kWh

terrawattimer

TWh

milliard kWh

En gjennomsnittlig husholdning bruker ca. 21 000 kWh energi per år. Av dette er
rundt 16 000 kWh elektrisitet. Til sammenligning bruker de største kraftintensive
bedriftene flere TWh energi hvert år.
For andre energivarer enn strøm og fjernvarme regnes energiinnhold i TWh ut på
bakgrunn av teoretisk energiinnhold i energivaren.

4

Nettoforbruk av strøm er strøm målt hos forbruker. Tap i strømnettet er ikke med.
Elektrisitetsbruk for 2016 er foreløpige tall. Endelige tall kan gi noe avvik fra foreløpige tall.
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1.2 Energibruk i Fastlands-Norge mot 2020
I dette kapitlet presenteres NVEs anslag for energibruk i fastlands-Norge mot 2020 og
betraktninger rundt disse anslagene. Anslagene er basert på historisk utvikling i
energibruk og forventet utvikling i sentrale drivere og trender for energibruken. Det har
blitt lagt spesielt fokus på forventet utvikling i elektrisitetsbruken i slutten av kapittelet da
elektrisitet er den mest brukte energivaren i Norge. Nærmere detaljer rundt
forutsetningene og anslagene for framskrivningene er beskrevet i egne kapitler for de
ulike sektorene senere i rapporten.
Det er forventet høyere vekst i samlet energibruk og elektrisitetsbruk i Fastlands-Norge
fra 2016 og frem mot 2020 enn det som ble observert fra 2000 til 2015. Nye anlegg i
industrien, petroleumsnæringen og datasentre, samt utvidelser av eksisterende anlegg,
gjør at NVE forventer en fortsatt sterk vekst i forbruket av strøm mot 2020. Høyere
forbruk av elektrisitet til transport bidrar også til denne utviklingen. Totalt anslår derfor
NVE en oppgang i samlet energibruk i Fastlands-Norge fra 228,5 TWh i 2015 til over
237 TWh i 2020. Dette er vist i figur 1-4 og tabell 1-3. Forbruket av strøm er anslått å
vokse fra 120 TWh i 2015 til nærmere 130 TWh i 2020. Noe av den høye veksten i
elektrisitetsbruken skyldes at 2015 var et veldig varmt år, og det ble dermed brukt mindre
elektrisitet til oppvarming enn det som ville blitt brukt dersom temperaturen i 2015 var
normalisert.

1.2.1 Energibruk etter næring/sektor mot 2020
Husholdninger og tjenesteytende næringer
For husholdninger og tjenesteytende næringer er det anslått at det vil være en fortsatt flat
utvikling i energibruk mot 2020. Det forventes fortsatt vekst i folketall og økonomi i
Norge, basert på framskrivinger fra Statistisk sentralbyrå, og en økning i folketallet vil
føre til et økt behov for areal til boliger og arbeidsplasser. Bedre bygninger, mer
energieffektive oppvarmingsteknologier og effektivisering av elektriske apparater vil
imidlertid bidra til å bremse veksten i energibruk i bygningsmassen. Elektrisitetsbruken i
sektorene er forventet å øke noe på grunn av overgang fra fyring med oljekjel og
parafinovn til elektrisk oppvarming og mer elektrisk utstyr i byggene.
Transport
For transportsektoren er det anslått en liten vekst i energibruk mot 2020 da det er
forventet en vekst i antall kjøretøy og kjørte kilometer i de neste årene. Det er samtidig
forventet at en overgang fra fossilbiler til elbiler og hybrider i nybilsalget vil bidra til å
bremse veksten i samlet energibruk i veitransporten. Veksten i elbiler og ladbare hybrider
vil lede til høyere forbruk av strøm i sektoren, mens mer innblanding av biodrivstoff i
veitransporten fra 2017 og mer bruk av biodrivstoff i båter og fly vil også gi høyere andel
biodrivstoff i 2020, enn i 2015. Mer bruk av elektrisitet og biodrivstoff er ventet å gi en
nedgang i bruk av diesel og bensin. Totalt forventes det at energibruk til transport vil øke
fra 57,6 TWh i 2015 til 58,8 TWh i 2020, men på grunn av endringene i teknologi og
drivstoff til transport de siste årene er det betydelig usikkerhet rundt dette anslaget.
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Biodrivstoff
Fra januar 2017 skal 7 prosent av solgt drivstoff til veitransport være biodrivstoff. I
2014 var kravet 3,5 prosent, økende til 5,5 prosent i 2015. Dette påbudet er en av de
sterkeste driverne for økt bruk av bioenergi i Norge.
Stortinget har varslet at de ønsker at omsetningspåbudet for biodrivstoff skal øke til
20 prosent i 2020. Inntil dette er avklart, bruker NVE det gjeldende omsetningskravet
på 7 prosent i veitrafikk i sine anslag for energibruk i 2020.

Industri
I industrien forventes det en oppgang i energibruk på over 2 TWh fra 2015 til 2020
hovedsakelig som en følge av Hydros nye pilotanlegget for aluminium på Karmøy,
utvidelser av fabrikk for silisiumproduksjon, og nye fabrikker for produksjon av
biodrivstoff. Fabrikker for produksjon av biodrivstoff er antatt å gi oppgang i bruk av
både bioenergi og strøm, men hvor mye er usikkert. Anslagene på energibruk ved
biodrivstoffproduksjon er derfor grove anslag, og kan bli endret i senere publikasjoner.
Landbruk, fiske, bygg og anlegg
Det er ikke forventet noen store endringer i energibruk i bygg og anlegg og
primærnæringene, foruten et høyere innslag av biodrivstoff og mer elektrisitet til bruk i
batterielektriske motorer i båter, maskiner og redskaper.
Energinæringene
Veksten i kraftbruk i petroleumsnæringen er forventet å fortsette mot 2020 grunnet
utvidelser av eksisterende anlegg og elektrifisering av nye felt på sokkelen. Landanlegget
på Nyhamna i Møre og Romsdal har varslet høyere kraftbruk og feltene på Utsirahøyden i
Nordsjøen er forventet å bruke stadig mer strøm mot 2020 i tillegg til flere andre anlegg
der strømforbruket er forventet å øke. Dette kan gi en oppgang i kraftbruk i
energinæringene på over 2 TWh fra 2015 til 2020.
Nye store kraftbrukere
Datasentre er en ny gruppe store kraftbrukere i Norge. Det vil etter planen komme noen
nye datasentre i Norge de neste årene, men det er ikke planlagt etablering av større anlegg
frem mot 2020. Samlet kraftbruk for datasentrene kan komme opp i over 0,8 TWh i 2020.
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Figur 1-4 Energibruk i Fastlands-Norge etter sektor. Historisk utvikling og anslag på
utvikling til 2020. Kilde SSB og NVE. E i figuren står for estimert energibruk.

Tabell 1-3 Energibruk i Fastlands-Norge etter sektor. Historisk utvikling og anslag på bruk i
2020. Kilde SSB og NVE. (2020_E er NVEs estimater for 2020)

2000

2005

2010

2015

TWh

TWh

TWh

TWh

TWh

TWh

Husholdninger

44.5

45.1

51.5

45.2

47,3

47,3

Tjenesteytende næringer

26.5

27,9

31,5

29,7

30,3

30,5

Transport

47.9

51.2

57.0

57.6

57,6

58,8

Industri

79,0

76,1

69.2

66.5

66,5

68,5

Landbruk, fiske, anlegg

11.2

11.6

12.6

11.1

11,1

11,0

Energinæringer

11.0

12.0

14.0

15.8

15,8

18,4

Annet

1,5

2,3

2,8

2,6

2,6

2,1

221.6

226.2

238.5

228.5

231,2

237,4

Samlet energibruk i Fastlands-Norge
1

2015_N 2020_E

2015_N er energibruk temperaturkorrigert til energibruk i et år med normaltemperatur.
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1.2.2 Energibruk etter energivare mot 2020
I perioden 2000 til 2015 var det en økning i bruk av strøm, fjernvarme, diesel og
jetparafin og en nedgang i bruk av andre energivarer i Fastlands-Norge. I årene frem mot
2020 er det forventet at bruken av fyringsolje og fossile drivstoff vil reduseres, mens
bruken elektrisitet og bioenergi vil fortsette å øke. Dette er vist i figur 1-5 og tabell 1-4.
Bioenergi
Forbruket av bioenergi har hatt negativ vekst de siste årene, men med økt krav til
innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel til veitransporten fra 2017, samt med
forventet etablering av nye fabrikker for produksjon av biodrivstoff, er forbruket av
bioenergi forventet å øke frem mot 2020.
Fossilt drivstoff til transport
Bruk av bensin og diesel er forventet å reduseres som følge av skiftet mot fornybar energi
i transport. Det forventes fortsatt vekst i jetparafin på grunn av økt innenlands flytrafikk.
Fyringsolje
Det er forventet at bruk av fyringsolje i bygninger vil være nær utfaset i 2020 som en
konsekvens av et forbud mot bruk av oljekjel i bygg, men det er antatt at det fortsatt vil
brukes noe fyringsolje i industrien.
Kull, koks, gass og fjernvarme
For kull, koks, gass og fjernvarme er det forventet mindre endringer fra 2015 til 2020,
men det kan fortsatt bli en liten oppgang i bruk av fjernvarme.
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Figur 1-5 Energibruk i Fastlands-Norge etter energivare. Historisk utvikling og anslag på
utvikling til 2020. Kilde SSB og NVE. E i figuren står for estimert energibruk.
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2000

2005

2010

2015

2015_N

2020

TWh

TWh

TWh

TWh

TWh

TWh

Jetparafin (fly)

4.1

3.8

4.7

5.1

5,1

5,0

Marine gassoljer

13.3

12.1

12.5

10.7

10,7

10,7

Diesel

17.6

23.4

32.4

37.9

37,9

35,3

Bensin

19.8

19.3

14.7

10.7

10,7

9,2

Kull, koks

11.6

8.1

7.0

6.8

6,8

7,2

Gass

17.0

17.5

17.6

18.0

18,0

18,1

Fyringsolje

11.6

10.6

9.8

4.2

4,6

2,5

Fjernvarme

1.5

2.5

4.5

5.0

5,2

5,3

Bioenergi

11.0

12.9

13.6

9.4

7,0

13,7

Elektrisitet

113.6

115.3

120.8

120.0

121,7

130,1

0.6

0.9

1.0

0.7

0,7

0,1

221.6

226.2

238.5

228.5

231,2

237,4

Annet
Samlet energibruk i Fastlands-Norge

Tabell 1-3 Sluttbruk av energi i Norge etter energivare. Historisk utvikling og anslag på bruk i
2020. 2015_N viser temperaturkorrigert energibruk i 2015. Kilde SSB og NVE.

Elektrisitet
Forbruket av strøm er forventet å øke i alle sektorer frem mot 2020. Det er forventet størst
økning i petroleumsnæringen, industrien og i energibruk til datasentre. I tjenesteytende
næringer og i husholdningene kan det bli en liten økning i elektrisitetsbruk i de
kommende årene grunnet de nevnte antagelsene om befolkningsvekst, økonomisk vekst
og fortsatt overgang fra fossil til elektriske oppvarming, som beskrevet i forrige
delkapittel.
Totalt anslår NVE at samlet nettoforbruk av strøm vil øke fra 120 TWh i 2015 til rundt
130 TWh i 2020. Denne utviklingen er vist i figur 1-6. Figuren viser at elektrisitetsbruken
er forventet å vokse betydelig raskere fra 2015 til 2020, enn den gjorde fra år 2000 til
2015. Elektrisitet blir brukt i stadig større omfang på stadig flere områder.
Noe av den høye forventede veksten i elektrisitetsbruken skyldes at 2015 var et veldig
varmt år, og det ble dermed brukt mindre elektrisitet til oppvarming enn det som ville
blitt brukt dersom temperaturen i 2015 var som gjennomsnittet i de foregående årene
(temperaturkorrigert). I framskrivingene for energibruk i 2017-2020 er det forventet at
16

utetemperaturen blir som i gjennomsnittet i perioden 2000-2015. Underliggende økning i
elektrisitetsbruk fra 2015-2020 dersom man ser bort ifra forskjeller i temperatur er derfor
8,4 TWh. 2016 var også et varmt år, og det er derfor et lite hopp i elektrisitetsbruken fra
2016 til 2017 (der energiforbruket er framskrevet med den forventningen om at
temperaturen blir som i gjennomsnittet i perioden 2000-2015).
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Figur 1-6 Nettoforbruk av strøm i Norge etter sektor. Historisk utvikling og anslag på
utvikling mot 2020. Kilde SSB og NVE.
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1.3 Usikkerhet i anslagene på energibruk
Utetemperatur er den viktigste faktoren for usikkerhet i anslag for energibruk og
elektrisitetsbruk i Fastlands-Norge de kommende årene, spesielt når det gjelder
energibruk i bygg. Erfaringer fra svært kalde år som 2010 og svært milde år som 2014, er
at samlet energibruk til oppvarming i boliger og yrkesbygg kan svinge med opp til 10
TWh. Når en høy andel av bygningene har elektrisk oppvarming, betyr dette at
utetemperaturen også vil bety mye for elektrisitetsbruken fra år til år. Det er derfor grunn
til å anta at den faktiske energi- og elektrisitetsbruken i Fastlands-Norge vil fortsette å
svinge fremover. I anslagene for energibruk i bygningsmassen i 2016-2020 utført i denne
rapporten er det antatt at utetemperaturen i 2017-2020 blir på samme nivå som
gjennomsnittet i årene 2000-2015. Ved større svingninger i utetemperaturen i de
kommende årene kan energibruken dermed avvike mye fra prognosene i denne rapporten.
Det er også vanskelig å anslå hvordan energibruk til transport vil utvikle seg. Fra 1.
januar 2017 blir det påbudt med 7 prosent innblanding av biodrivstoff i drivstoff til
veitransport. Stortinget ønsker å øke dette til 20 prosent i 2020, men det er usikkert
hvordan dette skal gjennomføres. Det betyr at det er et stort spenn i hvor mye biodrivstoff
som vil bli brukt i 2020. Inntil nærmere avklaring rundt Stortingets planer for
biodrivstoff, brukes dagens påbud på 7 prosent i denne rapporten. Det er også vanskelig å
anslå hvor raskt antallet elektriske kjøretøy og hybridbiler vil øke, men ettersom det er et
begrenset antall kjøretøy som blir skiftet ut hvert år, betyr ikke dette mye for energibruk
til transport i 2020.
Et annet stort usikkerhetsmoment er nedleggelse eller opprettelse av nye store
kraftbrukere innen industri, petroleumsnæringen og datasentre. Nedleggelser av fabrikker
kan skje raskt og redusere energibruken i en næring betydelig. Etablering av nye
fabrikker tar lenger tid og er dermed lettere å ta inn i anslag på framtidig energibruk. Mot
2020 dreier usikkerheten seg først og fremst om når fabrikker for biodrivstoff er i drift.
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1.4 Hvor effektivt brukes energien?
I tillegg til å se på endringer i energibruk er det interessant å se om energien brukes mer
effektivt. Det vil si om det brukes mindre energi per person, per produsert enhet, eller
andre aktivitetsmål. Dette kalles energiindikatorer. Effektiv energibruk er blant annet
viktig for å begrense vekst i energibruk, energikostnader og klimagassutslipp. Samtidig
kan utvikling i energieffektivitet vise hvor godt man har truffet med offentlige tiltak og
virkemidler for å effektivisere energibruken.
Den mest brukte indikatoren for å måle energieffektivitet på nasjonalt nivå er sluttbruk av
energibruk per BNP (bruttonasjonalprodukt). BNP kan tolkes som et lands verdiskapning,
eller hva man sitter igjen med fra produksjonsaktiviteten. Energibruk per BNP viser i
denne sammenhengen hvor mange GWh energi det går med per milliard kroner i
verdiskapning i Fastlands-Norge.
Figur 1-7 viser utvikling i BNP i Norge, sluttbruk av energi og energibruk per BNP fra år
2000 til 2015 og anslag på utvikling fremover. Anslag på utvikling i BNP fremover er
gjort av SSB, mens anslagene på utvikling i energibruk er hentet fra kapittel 1.2 i denne
rapporten. Figuren viser at mens sluttbruk av energi i Norge har hatt en flat utvikling fra
år 2000 til 2015, var det høy vekst i BNP. Resultatet var en nedgang i energiintensitet på
20 prosent i denne perioden. Basert på anslag for utvikling i BNP og energibruk
fremover, ser denne utviklingen ut til å fortsette. Grunnen til at energibruken i Norge
flater ut, mens økonomien vokser er blant annet at nye og renoverte bygninger blir stadig
mer energieffektive, bedre oppvarmingsteknologier, overgang til mer energieffektive
kjøretøy, nedgang i energiintensiv industri og oppgang i lite energiintensive
tjenesteytende næringer.

Figur 1-7 Sluttbruk av energi i GWh per BNP i milliarder kr (Faste 2005-priser). Kilde SSB.
Indeksform. År 2000 = 100.

19

1.5 Energibruk og klimagassutslipp
Det er tett sammenheng mellom energibruk og klimagassutslipp. Bruk av fossile
energivarer gir utslipp av CO2. I kapitel 1.1 ble det forklart at det har vært stor økning i
bruk av gass på norsk sokkel siden år 2000. Innen transport er 96 prosent av energien som
brukes fossilt drivstoff og dette har økt med 20 prosent siden år 2000. Figur 1-7 viser at
det nettopp er energinæringene og transport som slipper ut mest klimagasser i Norge.
Innen energinæringene slippes det ut CO2 fra to gasskraftverk (Mongstad og Melkøya) i
tillegg til utslippene fra gassturbinene på sokkelen og prosessutslipp fra landanlegg.
Innen transport har klimagassutslippene flatet ut siden 2006. Dette kan ha sammenheng
med overgang fra bensin- til dieselbiler, mer energieffektive motorer og flere elbiler og
hybridbiler. Det har også vært en nedgang i bruk av marine gassoljer til skipsfart og
fiskebåter.
I industrien har klimagassutslippene gått ned i takt med nedleggelser av energiintensive
og utslippsintensive bedrifter. I tillegg har ny teknologi og rensetiltak ved flere fabrikker
bidratt til å redusere utslippene. Det er likevel et betydelig prosessutslipp igjen innen
kraftintensiv industri.
Energibruken i husholdninger og tjenesteytende næringer er nesten helt fornybar og dette
gir svært lave klimagassutslipp. Redusert bruk av fyringsolje og parafin har i tillegg
redusert utslippene av klimagasser fra disse gruppene.
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Figur 1-8 Utslipp av klimagass etter sektor i Norge. Kilde SSB.
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2 Energibruk i husholdninger
Energibruken i husholdningene har hatt en flat utvikling fra år 2000 til 2015. Økte
utetemperaturer, energieffektivisering av boligmassen og utfasing av oljekjel har
bidratt til å begrense veksten i energibruken de siste årene. I 2015 var energibruken
i husholdningene 45,2 TWh. NVE forventer en fortsatt flat utvikling i samlet
energibruk i husholdningene mot 2020, men oppgang i bruk av strøm og nedgang i
bruk av olje.

2.1 Energibruk i husholdningene fra år 2000 til 2015
Folketallet i Norge er økende og steg i perioden 2000-2015 fra 4,5 millioner til 5,2
millioner innbyggere. En økning i folketallet gjør at flere får behov for et sted å bo, og
dette har ført til at det totale bygningsarealet øker. Den norske boligmassen er
sammensatt og består av mange typer bygg i forskjellig alder. Bygningsmassen skiftes
sakte ut, og det tar lang tid før byggene rives, og det bygges mye nytt for å møte behovet
til den økende befolkningen. Når det bygges helt nye bygg, eller gamle bygg skal
totalrenoveres, må man følge reglene i byggeteknisk forskrift. Denne oppdateres jevnlig,
og har siden 1997 hatt et større fokus på å redusere energibehovet i byggene. Som en
konsekvens av dette bruker nye og helrenoverte bygg stort sett mye mindre energi per
kvadratmeter enn eldre, uberørte bygg. Dette skyldes hovedsakelig at de er tettere og
bedre isolert, og at det dermed kreves mindre energi for å holde disse byggene varme på
kalde dager. Når eldre bygg erstattes av nye bygg vil boligmassen i snitt bli mer
energieffektiv, og dette har derfor bidratt til å bremse veksten i totalt energibruk i
bygningsmassen.
I 2011 utgjorde energibruk til oppvarming 66 prosent av energibruken i boligene (NVE,
2012). I tillegg til at bygningskroppene i seg selv har blitt mer effektive, har det også vært
et skifte i hvilke oppvarmingsteknologier som benyttes i boligene. Forbruket av olje- og
parafin til oppvarming har blitt kraftig redusert de siste årene. Dette har en sammenheng
med at oljefyr ikke installeres i nye boliger, og stadig flere har valgt å skifte ut oljekjel i
gamle bygg med mer energieffektive teknologier. I perioden 2004 til 2012 sank andelen
av boliger der olje- eller parafinovn var installert fra 11 til 5 prosent (SSB, 2014).
Husholdninger som skifter ut oljefyr går ofte over til direkte elektrisk oppvarming eller
luft-til-luft varmepumper. Ettersom elektrisk oppvarming har høyere virkningsgrad enn
oljefyring, fører dette til lavere samlet energibruk, men høyere elektrisitetsbruk i
boligene. Oljekjeler har en virkningsgrad på 0,6-0,9, mens en luft-til-luft-varmepumpe
har virkningsgrad på 2 til 3 ved temperaturer rundt null. Det vil si at for hver kWh
elektrisitet som går til å drive varmepumpen, leverer den 2 til 3 kWh varme ut i
bygningen. I 2004 hadde 3 prosent av boligene luft-luft varmepumpe installert (SSB,
2014). I 2015 var andelen økt til omtrent 26 prosent (NOVAP & NVE, 2017).
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Figur 2-1: Energibruk i husholdninger. 2000-2015. Målt energibruk. Kilde: SSB.

Økt utetemperatur er en annen viktig årsak til energibruk i husholdningene har flatet ut.
Siden slutten av 1980-årene har det vært et skifte mot høyere utetemperaturer i Norge.
Dette ses i figur 2-2, som viser årlige middeltemperaturer i Norge fra 1960 til 2016. Siden
oppvarming av rom utgjør en så høy andel av energibruk i husholdningene, fører høyere
utetemperatur til betydelig lavere samlet energibruk.

Figur 2-2 Årlig middeltemperatur i Norge. Kilde MET.
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Selv om middeltemperaturen har økt, viser figur 2-2 i tillegg at temperaturen svinger mye
fra år til år. Når det skal lages estimater på fremtidig energibruk i husholdningene er det
derfor vanlig å temperaturkorrigere energibruken i forhold til gjennomsnittstemperaturen
i en referanseperiode. De siste årene er det perioden fra 1981 til 2010 som har vært brukt
som referanseperiode. For å ta hensyn til skiftet i utetemperatur, har NVE i denne
rapporten også gjort beregninger med gjennomsnittstemperaturen fra år 2000 til 2015 som
referanseperiode. Dette ser ut til å gi estimater for energibruk i husholdningene som
stemmer bedre med målt energibruk de siste årene.
Figur 2-3 viser temperaturkorrigert energibruk i husholdningene i forhold til
gjennomsnittstemperaturen fra år 2000 til 2015. Denne figuren viset at det har vært en
underliggende vekst i energibruk i husholdningene siden årtusenskiftet, beregnet til 0,2
prosent vekst per år. Det er særlig forbruket av strøm som har vokst, mens bruken av ved,
fyringsolje og parafin har gått ned.
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Figur 2-3; Temperaturkorrigert energibruk i husholdningene. 2010-2015 fordelt. Normalisert i
forhold til gjennomsnittstemperatur fra år 2000 til 2015. Kilde NVE.
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Temperaturkorrigering av energibruk i bygg
Store deler av energibruken i Norge går til oppvarming og varierer med utetemperatur.
Dette kan gi betydelige forskjeller mellom energibruken i kalde og varme år. For å få et
riktig bilde av utvikling i energibruk over tid normaliseres energibruken ved hjelp av
graddagskorrigering. Graddager er et mål for hvor kaldt det har vært og hvor mye energi det
brukes til romoppvarming Graddagstall for et normalår kan regnes ut på flere måter, for
eksempel som et snitt av alle stasjoner i Norge, eller som et snitt av bare noen utvalgte
stasjoner. I NVEs utregninger brukes graddagstall basert på vekting av fem målestasjoner;
Oslo, Bergen, Værnes, Kjevik og Tromsø. Et vektet snitt av disse er relativt representative
for den geografiske plasseringen av bygninger i Norge. Et graddagstall for et normalår vil
dessuten påvirkes av hvilken tidsperiode som legges til grunn for utregning av
normalgraddagstallet. Vanligvis benyttes en periode for de siste 30-årene for å bestemme
graddagstallet i et normalår. Ettersom de siste 15 årene har vært betydelig mildere enn de
første årene i 30-års perioden, har det i denne rapporten blitt valgt å temperaturkorrigere
energibruken i bygg mot perioden 2000-2015. Dersom en 30-årsperiode hadde blitt benyttet
ville det gitt et høyere graddagstall, og dermed ville det temperaturkorrigerte energibruken
blitt høyere.

2.2 Energibruk i husholdningene mot 2020
Det er forventet at befolkningstallet og boligarealet i Norge vil fortsette å vokse også i de
kommende årene, og dermed også behovet for energi til oppvarming og elektrisk utstyr i
boligmassen. Samtidig er det forventet at boligmassen samlet sett vil bli mer
energieffektiv og at en stadig større andel av boligene vil varmes opp med mer
energieffektive oppvarmingsteknologier, som man har sett de siste 15 årene. Totalt sett
vil dette gi en fortsatt flat utvikling i energibruk mot 2020, i følge NVEs anslag. Dette er
illustrert i figur 2.4.
Den faktiske energibruken i årene frem mot 2020 vil i stor grad avhenge av
utetemperaturen. I figur 2-4 er det illustrert hvordan utetemperaturen påvirker
energibruken i husholdningene ved å skravere et intervall rundt de estimerte verdiene for
energibruk mot 2020. Energibruken varierer med flere TWh mellom kalde og varme år.
Energibruken i det kalde året 2010 var eksempelvis 16 prosent høyere enn energibruken i
det varme året 2014. 2014, 2015 og 2016 var rekordvarme år. Energibruken i de
kommende årene er framskrevet med den forventningen om at temperaturnivået blir som i
snitt av temperaturene i 2000-2015. Det er derfor et lite «hopp» i energibruken fra 2016
til 2017. Det skraverte området i figuren viser hva variasjonen i totalt energibruk kan bli
ved maksimal til minimal forventet temperatur.
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Figur 2-4 Anslag på temperaturkorrigert energibruk i husholdningene mot 20205. E står for estimerte
verdier. Kilde NVE.
Det skraverte området viser anslått variasjon i årlig energibruk dersom utetemperaturene i de
kommende årene blir tilsvarende det kaldeste eller varmeste året i perioden 1960-2014. Forventet
energibruk ligger nærmere det kaldeste året i perioden fordi klimaet i de siste 15 årene har vært svært
mildt.

I perioden 2000-2015 sank forbruket av fyringsolje og fyringsparafin brukt til
oppvarming i boliger mye. Det er forventet at denne trenden vil fortsette mot 2020. I 2016
fremmet regjeringen et forslag om å forby bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger
fra 2020, som en oppfølging av et tidligere forslag fra klimaforliket. Klima- og
miljøverndepartementet la i 2017 frem to forslag til utfasing av oljekjel der bruk av
oljekjel til oppvarming i bygg enten vil forbys totalt, eller kun tillates til
tilleggsoppvarming på kalde dager (spisslast). Det skal stemmes over forslaget i
Stortinget i 2017. Det er forventet at bruk av fyringsolje og –parafin vil fortsette å
reduseres uavhengig av vedtaket ettersom dette har vært trenden de siste årene, men at
bruken vil opphøre helt eller nesten helt dersom fyring med olje og parafin blir forbudt fra
2020.
Dersom flere av de som skifter ut oljekjel i boligene sine gjør det samme som de som
allerede har skiftet ut oljekjelen og erstatter oppvarming med oljekjel med oppvarming
med direkte elektrisitet og/eller varmepumper vil det totale forbruket av elektrisitet øke
noe. Dette vil også være en driver for lavere totalt energibruk i eksisterende
bygningsmasse ettersom panelovner og varmepumper har høyere virkningsgrad enn
oljekjeler og parafinovner.
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Med forbehold om at temperaturnivået blir på samme nivå som i gjennomsnitt av de
foregående 15 årene, og er det også forventet en liten nedgang i forbruk av ved ettersom
de vedovnene som installeres i dag er mye mer energieffektive enn gamle ovner og
peiser.

Elbiler og elektrisitetsbruk i bygg
Tradisjonelt har elektrisitet i husholdninger og næringsbygg blitt brukt til oppvarming,
belysning og bruk av elektriske apparater. Med et økende antall elbiler og ladbare
hybridbiler i bilparken, vil lading av personbiler bli et nytt og stadig mer betydelig
formål for elektrisitetsbruk i bygg.
I statistikk over elektrisitetsbruk i husholdninger og tjenesteytende næringer skilles
ikke elektrisitetsbruk til lading av elbiler ut fra elektrisitetsbruken i bygg og andre
maskiner. I framskrivingene av elektrisitetsbruk i denne rapporten har det blitt valgt å
fremskrive energibruk til transport og bygg hver for seg. En konsekvens av dette kan
være at den framskrevne elektrisitetsbruken i husholdninger og tjenesteytende sektor
fra denne rapporten vil avvike fra fremtidig statistikk for husholdningene og
tjenesteytende næringer i de kommende årene ettersom lading av elbil vil utgjøre en
stadig større andel av elektrisitetsforbruket i byggene, men er framskrevet i
transportsektoren.
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3 Energibruk i tjenesteytende
næringer
Energibruken i tjenesteytende næringer økte noe i starten av årtusenet, men har
hatt en relativt flat utvikling siden 2011. Utviklingen de siste årene kan skyldes
bedre bygg, overgang til mer effektivt oppvarmingsutstyr og høye utetemperaturer.
Det er forventet at bruk av fyringsolje vil reduseres i norske næringsbygg frem mot
2020, mens bruk av elektrisitet og fjernvarme vil øke noe. Den samlede
energibruken i sektoren er ventet å øke svakt de kommende årene.

3.1 Energibruk i tjenesteyting fra år 2000 til 2015
Tjenesteytende sektor er sammensatt og inkluderer alt fra nye kontorbygg med
solcellepaneler på taket til rehabiliterte skolebygg og mange hundre år gamle kirker. I
likhet med boligsektoren har det vært økning i areal og energibruk i yrkesbygg siden år
20006, men energibruken ser ut til å ha flatet ut de siste årene. Dette er vist i figur 3-1.
Befolkningsvekst har vært en viktig driver for utvikling i areal i yrkesbygg. Med en
voksende befolkning og endret demografi får vi behov for et stadig større areal til
velferdstjenester som undervisningsbygg og sykehjem. Med økning i antall barn under
skolealder i kombinasjon med flere sysselsatte mødre og makspris i barnehage, har
eksempelvis barnehagearealet vokst kraftig. Ved befolkningsvekst ser man gjerne også
økt økonomisk vekst. Økonomisk vekst i tertiærnæringene medfører gjerne en økning i
antall ansatte i kontorbygg og forretningsbygg, og dette er en driver for økt næringsareal
(NVE, 2013). I tillegg til befolkningsutvikling og økonomisk vekst har endringer i
næringsstruktur og bransjespesifikke drivere også bidratt til en økning i samlet areal i
tjenesteytende sektor.
Samtidig som det totale næringsarealet har økt, har en nedgang i energibruk per
kvadratmeter sannsynligvis bidratt til å begrense vekst i energibruk i næringsbyggene.
Strengere energikrav i teknisk forskrift gjør at nye bygg krever mindre energi til
oppvarming og ventilasjon enn eldre bygg, og teknisk utvikling i belysning og
styringssystemer bidrar til å begrense veksten i elektrisitetsforbruket. I tillegg til dette har
det vært en overgang fra bruk av fossile brensler til oppvarming med mer energieffektive
oppvarmingsteknologier. I 2000 var 9,2 prosent av energibruken i tjenesteytende sektor
basert på fyringsolje, mens i 2015 utgjorde energi fra fyringsolje kun 4 prosent av totalt
energibruk. I samme periode økte energibruk fra fjernvarme i fra 1 til 3,4 TWh i
tjenesteytende sektor, og andelen av den totale energibruken som kom fra fjernvarme økte
fra omlag 4 prosent til mer enn 10 prosent.

Noe av den historiske økningen i energibruk i tjenesteytende sektor skyldes også endringer i
SSBs energivarebalanse og energibalanse. I årene 2007 og 2009 ble det gjort endringer i
næringsstandard i energivarebalansen som gjorde at enkelte næringer som tidligere var definert
som industri ble klassifisert som tjenesteyting.
6
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Det er flere årsaker til at sammensetningen av energivarer har endret seg. Økte
investeringer i fjernvarmenettet gir større geografisk utbredelse, flere tilknytninger og
mer omsetning av fjernvarme. En annen viktig årsak til endring i forbruk av energivarer
er at det siden 2007 har blitt stilt krav i byggeteknisk forskrift om at alle nye bygg over en
viss størrelse må dekke en vesentlig del av netto oppvarmingsbehov med en annen
energiforsyning enn direkte elektrisitet og/eller fossile brensler. Det omfatter
hovedsakelig eldre bygg som benytter oljekjel. En mulig årsak kan være at noen eldre
bygg med oljekjel kan ha blitt revet i perioden 2000-2015, men tallene for dette er ikke
kjent. Noen kan tenkes å ha benyttet oljekjelen sjeldnere til fordel for mer energieffektive
oppvarmingssystemer, mens andre kan ha valgt å skifte ut oljekjelen før et forbud mot
oljekjel innføres, eller fordi byggeier får positivt omdømme ved å avvikle bruk av olje.
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Figur 3-1: Energibruk i tjenesteytende næringer. Målt energibruk. Kilde: SSB

Forskjellen mellom energibruk i et kaldt og et mildt år vil være mindre i yrkesbygg enn i
boliger da en mindre andel av energibruken i yrkesbygg er temperaturavhengig. Økte
temperaturer de siste årene har bidratt til å redusere vekst i energibruk i tjenesteytende
næringer. Figur 3-2 viser utvikling i temperaturkorrigert energibruk for tjenesteytende
næringer fra år 2000 til 2015 og bildet er det samme som i figur 3-1, vekst i energibruk
fra år 2000 til 2010, men en flat utvikling siden 2011.
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Figur 3-2: Temperaturkorrigert energibruk i tjenesteytende næringer. 2000-2015. Normalisert
i forhold til gjennomsnittstemperaturer i perioden 2000-2015. Kilde NVE.

3.2 Energibruk i tjenesteyting mot 2020
Det er forventet at totalt areal i næringsbygg vil fortsette å vokse frem mot 2020 da det er
forventet at befolkningsveksten i de kommende årene vil føre til et økt behov for areal til
velferdstjenester, og at fortsatt økonomisk vekst vil føre til økt areal for forretningsbygg
og kontorbygg. Samtidig er det forventet en fortsatt energieffektivisering av
bygningsmassen gjennom rehabilitering av eldre bygg, og erstatning av gamle
energikrevende bygg med nye. Ved en vekst i totalt areal av næringsbygg vil også
omfanget av elektrisk utstyr, belysning og ventilasjonsanlegg øke. Ytelsen til disse
produktene er forventet å bli bedre og dette er en driver for redusert vekst i energibruk til
elektrisk utstyr, men i de kommende årene er det forventet at en økning i næringsareal vil
føre til en økning i elspesifikt energibruk. Bruk av olje og parafin har blitt redusert mye
over perioden 2000-2015. Det ligger inne to forslag fra regjeringen om å enten forby
oljekjel til hele oppvarmingslasten i yrkesbygg eller til grunnlasten fra 2020. Det er enda
usikkert hvorvidt noen av disse forslagene vil bli vedtatt, men forbruket av fossile
energivarer i tjenesteytende sektor vil sannsynligvis reduseres uavhengig av dette
ettersom det har vært trenden de siste årene. Dersom et av forslagene blir vedtatt vil
forbruket av olje og parafin i sektoren fases helt eller nesten helt ut innen 2020. Det er
forventet at nedgangen i bruk av olje og parafin vil gi en overgang til mer bruk av
elektrisitet og fjernvarme i likhet med trenden vi har sett de siste årene. I perioden 20002015 økte antallet varmepumper i tjenesteytende sektor. Økende bruk av varmepumper til
oppvarming har vært en trend i perioden 2000-2015 og kan bli en driver for redusert
energibruk i tjenesteytende sektor i de kommende årene dersom denne trenden fortsetter,
ettersom varmepumper har høy årsvarmefaktor.
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Det er forventet en fortsatt flat utvikling i samlet energibruk i tjenesteytende sektor, men
økning i forbruk av elektrisitet7. Dette er forutsatt at temperaturnivået blir som
gjennomsnittet i perioden 2000-2015.
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Figur 3-3: Anslag på temperaturkorrigert energibruk i tjenesteytende næringer mot 2020. E
står for estimerte verdier. Kilde NVE.
Det skraverte området viser anslått variasjon i årlig energibruk dersom utetemperaturene i de
kommende årene blir tilsvarende det kaldeste eller varmeste året i perioden 1960-2014. Forventet
energibruk ligger nærmere det kaldeste året i perioden fordi klimaet i de siste 15 årene har vært svært
mildt.

Lading av elbil i næringsbygg er ikke inkludert i framskrivingen av elektrisitetsbruk i tjenesteytende sektor,
men i framskriving av elektrisitetsbruk i transportsektoren. Se faktaboks for fremtidig energibruk i
husholdninger.
7

Datasentre har ikke blitt inkludert i framskrivingen av energibruk i tjenesteytende næringer, men vil
sannsynligvis bli plassert under denne næringsgruppen i Energibalansen til SSB. I denne rapporten blir elbruk
i datasentre omtalt i et eget kapittel under nye kraftbrukere.
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4 Energibruk til transport
I perioden 2000-2015 økte energibruken til transport med omtrent 10 TWh.
Samtidig skjedde det store endringer i bruk av drivstoff. I personbilparken har det
vært overgang fra bensin til diesel. Samtidig har det blitt stadig mer bruk av
biodrivstoff og elektrisitet de siste årene. Det er forventet økt transport de
kommende årene, men totalt energibruk vil flate ut ettersom teknologiene i
transportsektoren blir mer energieffektive.

4.1 Energibruk i transport fra år 2000 til 2015
Transport omfatter veitransport, sjøfart, luftfart og skinnegående transport. Samlet
energibruk til transport har steget med 20 prosent fra år 2000 til 2015. Veitransport og
innenriks luftfart har bidratt mest til denne oppgangen. Dette er vist i figur 4-1. Figuren
viser videre at det meste av oppgangen i energibruk kom fra år 2000 til 2007. Fra 2007 til
2015 har energibruk til transport bare vokst med 2 prosent. Overgang fra bensinbiler til
mer energieffektive dieselbiler forklarer nok mye av denne utviklingen. Krav fra EU om
grenser for CO2-utslipp fra nye biler kan i tillegg ha gitt mer energieffektive motorer.
Fra 2013 har det også vært et betydelig skifte mot batterielektriske biler og ladbare
hybridbiler. Dette har også medvirket til å bremse veksten i energibruk til transport. Til
slutt har det vært en nedgang i energibruk innen kysttransport siden 2012.

Figur 4-1 Energibruk til innenlands transport etter næring. 2000 til 2015. Kilde SSB.
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Figur 4-2 illustrerer tydelig skiftet fra bensinbiler til dieselbiler som har skjedde siden
årtusenskiftet. Nederst i figuren ert det også mulig å se en gradvis økning i bruk av
biodrivstoff og elektrisitet innen transport. Tradisjonelt er det jernbane, T-bane og trikk
som har gått på strøm i Norge, men det siste årene har det blitt stadig flere
batterielektriske biler. Økt krav om 5,5 % innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel i
veitransporten har ført til oppgang i bruk av biodrivstoff etter 2015 (Miljødirektoratet,
2015). Figuren viser likevel at fossilt drivstoff er helt dominerende. Av en samlet
energibruk til transport på 57,6 TWh i 2015, var hele 55,2 TWh ulike former for fossilt
drivstoff. Det reelle forbruket av strøm til transport er høyere enn det statistikken viser,
fordi lading av elbiler i stor grad skjer hjemme eller på jobben og strømforbruket derfor
kommer med under energibruk i husholdninger og tjenesteytende næringer.

Figur 4-2 Energibruk til innenlands transport etter energivare. 2000 til 2015. Kilde SSB.
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4.2 Energibruk i transport mot 2020
Antallet elbiler og ladbare hybrider har doblet seg hvert år fra 2010 og var i 2016 kommet
opp i over 130 000 biler. Dette er vist i figur 4-3. I 2016 var 30 prosent av nybilsalget
elbiler eller ladbare hybrider.

Figur 4-3 Utvikling i antall elbiler og ladbare hybrider. 2010 til 2016. Kilde: Norsk
elbilforening og Motorvognregisteret.

NVE forventer at utviklingen mot stadig flere elbiler og ladbare hybrider vil fortsette
Dette er illustrert i figur 4-4, som viser nybilsalget i Norge fordelt på ulike teknologier8
fra 2013 til 2016 og NVEs anslag på utvikling i nybilsalg mot 2020. Figuren viser at
elbiler og ladbare hybrider er antatt å utgjøre en stadig større andel av nybilsalget i Norge
mot 2020. I tillegg er det antatt at salget av elbiler vil ta se kraftig opp når det kommer
nye modeller med lang rekkevidde til en rimelig pris i løpet av 2017 og 2018.
Det er forventet at det også vil komme mange batterielektriske varebiler, busser, lastebiler
og ferger mot 2020 og ulike hybridløsninger for disse kjøretøyene inn i transportsektoren.
Disse transportmidlene er kommet litt kortere utviklingsmessig når det gjelder elektriske
løsninger enn personbiler, slik at det ikke kan forventes like rask utvikling mot 2020.
Det er vedtatt at fra 1. januar 2017 skal minimum 7 prosent av total omsatt mengde
drivstoff til veitrafikk bestå av biodrivstoff. Det har blitt forslått å øke
innblandingsprosenten av biodrivstoff ytterligere, men ettersom det ikke har kommet
endelige vedtak om hvordan en større innfasing av biodrivstoff i transport skal

8

Ikke ladbare hybrider er i denne figuren tatt med under bensin-/dieselbiler.
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gjennomføres, forholder NVE seg til gjeldende politikk. En økning av innblanding av
biodrivstoff i drivstoff i veitrafikken fra 5,5 til 7 prosent vil føre til en økning i energibruk
fra biodrivstoff i transportsektoren i de kommende prene. Det er også forventet at det vil
komme noe innblanding av biodrivstoff i lufttransporten og sjøtransporten, som vil bidra
til å øke forventet forbruk av biodrivstoff ytterligere.

Figur 4-4 Årlig salg av nye personbiler i Norge. Kilde 2013 til 2016: Opplysningsvesenet for
veitrafikk. Kilde 2017 til 2020: NVE.

Det er forventet fortsatt vekst i antall kjøretøy og transportkilometer mot 2020, slik at
totalt transportarbeid øker. Biodrivstoff har lavere virkningsgrad enn fossilt drivstoff, og
en økning i innblandingsprosent av biodrivstoff er en driver for økt energibruk i
transportsektoren. Elektriske motorer er derimot flere ganger så effektive som
forbrenningsmotorer og er derfor en driver for redusert energibruk i transportsektoren.
Det er forventet at totalt energibruk i transportsektoren vil øke noe i de kommende årene
med en betydelig oppgang i bruk av strøm og bioenergi til transport, men en nedgang i
bruk av bensin og diesel. Transportsektoren vil likevel være dominert av fossilt drivstoff i
2020. Dette er vist i figur 4-5.
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Figur 4-5 Anslag på energibruk i transport mot 2020. Kilde NVE.
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5 Energibruk i industrien
Etter mange år med nedgang i energibruk i industrien, har det vært svak oppgang
etter 2014. Nedlagte fabrikklinjer innen metallindustrien har starter opp igjen og
kjemisk industri utvider. Denne utviklingen er forventet å fortsette mot 2020. Hydro
vil starte opp sitt pilotanlegg på Karmøy, og Wacker vil utvide sin fabrikk på Holla.
I tillegg kan det komme nye fabrikker innen produksjon av biodrivstoff. Totalt
forventes det en oppgang i energibruk i industrien på over 2 TWh fra 2015 til 2020.

5.1 Energibruk i industrien fra år 2000 til 2015
Fra 2000 til 2015 var det nedgang i i energibruk i industrien på 17 prosent. Den negative
veksten var størst i årene etter 2005/2006, da flere bedrifter innen treforedling og
silisiummetall ble lagt ned. Bunnen ble nådd under finanskrisen i 2009, da mange
energiintensive industribedrifter reduserte produksjonen som følge av lavere etterspørsel
etter varer. Noen anlegg, som aluminiumsfabrikkene på Karmøy og Husnes, stengte deler
av fabrikkene permanent. Etter finanskrisen tok produksjonen seg opp igjen, men dårlige
tider for terforedlingsindustrien har ført til at mange fabrikker i denne industrien har blitt
lagt ned. Siden 2014 har det imidlertid vært en liten oppgang i kraftintensiv industri og
fabrikker som Hydro aluminium Sunndal har økt produksjonen igjen. Lave kraftpriser og
svakere kronekurs har bedret konkuranseevnen til norsk kraftintensiv industri. Figur 5-1
viser energibruk etter næring i industrien fra år 2000 til 2015.
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Figur 5-1: Energibruk i industrien etter næring fra år 2000 til 2015. Kilde SSB.
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Figur 5-2 viser at elektrisitet har vært den mest brukte energivaren i norsk industri etter
2000, men at det også har blitt brukt mye fossile energivarer som kull, koks, gass og olje.
Det har vært nedgang i bruk av alle energivarer, bortsett fra gass siden år 2000. Mye av
gassen brukes av bedrifter innen kjemisk industri som har klart seg bra gjennom
finanskrisen og som har vokst de siste årene. Strømbruken gikk spesielt mye ned under
finanskrisen, i forbindelse med reduksjon og nedleggelser innen metallindustrien. Økt
industriproduksjon siden 2014 har økt strømbruken i industrien igjen. Bruken av
bioenergi har blitt redusert i takt med nedleggelsen innen treforedling og nedgangen har
vært spesielt stor siden 2012.
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Figur 5-2: Energibruk i industrien etter energivare fra år 2000 til 2015. Kilde SSB.

5.2 Energibruk i industrien mot 2020
Oppgangen i kraftintensiv industri som startet i 2014, er forventet å fortsette mot 2020.
Hydro skal etter planen starte opp sitt pilotanlegg for aluminium i 2017. Yara skal utvide
fabrikken på Herøya. Wacker skal bygge ny silisiumovn på Holla Metall. Flere aktører
har meldt at de vil starte opp produksjon av biodrivstoff. I tillegg er det eksisterende
fabrikker som vil øke produksjonen på grunn av bedre tider. Totalt sett er det forventet at
dette kan lede til en økning i kraftbruk i industrien på over 2 TWh fra 2015 til 2020. Dette
er illustrert i figur 5-3.
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Fabrikker for biodrivstoffproduksjon kan komme til å bruke egen bioenergi, på samme
måte som dagens treforedlingsbedrifter gjør. Det vil gi oppgang i forbruket av bioenergi i
industrien i de kommende årene.
Bruken av fyringsolje har gått mye ned de siste årene og denne trenden er forventet å
fortsette. NVE har ikke oversikt over hvilke energivarer som vil benyttes til å erstatte
fyringsolje i industrien, men det er grunn til å tro at det kan bli strøm og bioolje.
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Figur 5-3: Anslag på energibruk i industrien mot 2020. Kilde NVE. E står for estimert.
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6 Landbruk, fiske, bygg og anlegg
Energibruk i næringene landbruk, fiske, bygg og anlegg er kjennetegnet av mye
bruk av fossilt drivstoff som diesel og marine gassoljer. Mens det var en nedgang i
energibruk til landbruk og fiske i årene 2000-2015, økte energibruken til bygg og
anlegg med 50 prosent over den samme perioden. Fremover forventes det en
overgang til mer bruk av biodrivstoff og batterielektrisk i sektorene og en nedgang i
fossilt drivstoff.

6.1 Energibruk i landbruk, fiske, bygg og anlegg fra
år 2000 til 2015
Landbruk, fiske, og bygg og anlegg er tre næringer som ikke er blant de største brukerne
av energi, men som alle kjennetegnes av et høyt forbruk av fossilt drivstoff. Dette er
illustrert i figur 6-2. Innen landbruk og skogbruk brukes det mye diesel til traktorer,
landbruksmaskiner og skogsmaskiner, innen bygg og anlegg brukes det mye diesel til
ulike typer anleggsmaskiner mens det innen fiske brukes mye marine gassoljer til
fiskebåter. I 2015 ble det brukt totalt 7,3 TWh fossilt drivstoff innen disse næringene. I
tillegg til fossilt drivstoff ble det benyttet i overkant av 3 TWh elektrisitet til lys og varme
i bygninger samt til ulike typer elektrisk utstyr i næringene.

Figur 6-1: Energibruk i landbruk, fiske, bygg og anlegg etter energivare fra år 2000 til 2015.
Kilde SSB

39

Mens det innen landbruk og fiske har vært en nedgang i energibruk siden år 2000, har det
innen bygg og anlegg vært en oppgang på 50 prosent. Dette henger nok i stor grad
sammen med utvikling i aktivitetsnivå innen de ulike næringene. Bygg og anlegg har hatt
en kraftig økonomisk vekst siden årtusenskiftet, mens fiske har opplevd en stor nedgang
de siste årene. Dette er vist i figur 6-2.
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Figur 6-2: Energibruk i landbruk, fiske, bygg og anlegg etter næring fra år 2000 til 2015. Kilde
SSB.

6.2 Energibruk i landbruk, fiske, bygg og anlegg
mot 2020
På samme måte som i transportsektoren, forventes det overgang fra fossilt drivstoff til
biodrivstoff, elektrisitet og muligens hydrogen i maskiner og redskaper innen landbruk,
fiske, bygg og anlegg. Hvor fort denne utviklingen vil gå er usikkert, men i NVEs anslag
på energibruk mot 2020 er det forventet litt høyere forbruk av elektrisitet og bio og litt
lavere forbruk av diesel og marine gassoljer.
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Figur 6-3: Anslag på energibruk i landbruk, fiske, bygg og anlegg mot 2020. Kilde NVE.
E står for estimert.
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7 Energinæringer i FastlandsNorge
Energinæringene er den sektoren som har hatt størst vekst i kraftbruk siden år
2000. Nye anlegg innen petroleumsnæringen og elektrifisering av plattformer på
sokkelen har bidratt til at kraftbruken har økt fra under 3 TWh i år 2000 til over 9
TWh i 2015. En stor økning i bruk av strøm innen produksjon av fjernvarme har
også bidratt til denne veksten.

7.1 Energibruk i energinæringer fra år 2000 til 2015
Energinæringene i Fastlands-Norge omfatter fjernvarmeprodusenter, kraftproduksjon,
oljeraffinerier, landanlegg innen olje- og gassutvinning og installasjoner på sokkelen som
får kraft fra Fastlands-Norge. Bruk av gass på sokkelen er holdt utenfor denne rapporten.
Gass og elektrisitet er de helt dominerende energivarene brukt i denne sektoren. Gass
brukes i oljeraffineriene og til en viss grad i gassbehandlingsanlegg på land. Innen
petroleumsnæringen har det vært høy vekst i bruk av elektrisitet fra kraftnettet i
Fastlands-Norge siden begynnelsen av 2000-tallet. Nye anlegg på land og elektrifisering
av plattformer og installasjoner til havs har gjort at kraftbruken i petroleumsnæringen har
vokst fra 1,8 TWh i år 2000 til 7,6 TWh i 2015. Denne utviklingen er illustrert i figur 7-1.
Det har også vært stor vekst i bruk av strøm til fjernvarmeproduksjon; fra 0,4 TWh i år
2000 til 1 TWh i 2015. Strøm brukes både til lys, varme og elektrisk utstyr hos
fjernvarmeprodusentene og til produksjon av fjernvarme.
Til kraftproduksjon har det i perioden 2000-2015 vært en relativt jevn bruk av elektrisitet,
på rundt 0,6 TWh per år. Såkalt pumpekraft er holdt utenfor i denne sammenhengen.
Totalt ble det brukt over 9 TWh strøm i energinæringene i Fastlands-Norge i 2015.
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Figur 7-1: Energibruk i energinæringene etter energivare fra år 2000 til 2015. Kilde SSB
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7.2 Energibruk i energinæringene mot 2020
Mot 2020 er det forventet fortsatt vekst i kraftbruk innen petroleumsnæringen. Økt
forbruk på flere landanlegg og plattformer på sokkelen og de nye feltene på
Utsirahøyden, gjør at kraftbruken i petroleumsnæringen kan øke med over 2 TWh fra
2015 til 2020. For Fjernvarme og kraftproduksjon er det bare forventet mindre endringer i
kraftbruk fra 2015 til 2020. Det samme gjelder for gassbruken i oljeraffineriene. Figur 7-2
viser forventet utvikling i energibruk i energinæringene mot 2020.
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Figur 7-2: Anslag på energibruk i energinæringene mot 2020. Kilde NVE. E står for estimert.
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8 Datasentre
Datasentre er en ny gruppe store kraftbrukere i Norden. I Norge er det foreløpig
bare etablert noen små og mellomstore datasentre, med en samlet kraftbruk på 0,8
til 1 TWh ved full drift. Potensialet er imidlertid langt større.
Datasentre er store sentraler for lagring av data. Data overføres via internett til
datasentrene for lagring og hentes tilbake på samme måten. Med tilstrekkelig
overføringskapasitet, kan datasentrene ligge geografisk langt unna brukerne av dataene.
Gode fiberforbindelser er derfor en forutsetning for at slike datasentre skal fungere.
Datasentre er svært energikrevende og de største har effektbehov på flere hundre
megawatt og en årlig elektrisitetsbruk på flere TWh. I datasentre brukes det mye energi
og elektrisitet både til drift av servere, men også til kjøling. Land med kaldt klima og god
tilgang på elektrisitet er derfor godt egnet for lokalisering av datasentre. Brukerne av
sentrene er også avhengig av at høy driftssikkerhet til en hver tid, slik at land med stabile
økonomiske og politiske systemer og lav sannsynlighet for naturkatastrofer er gunstige
land for etablering av datasentre.
De nordiske landene peker seg ut som områder med gode betingelser for etablering av
slike sentre, med god tilgang på elektrisitet, kjølig klima og stabile politiske og
økonomiske systemer. Google, Facebook og Apple har derfor allerede etablert sentre i
våre naboland Sverige, Finland og Danmark, med kraftbehov fra 0,5 TWh til 1,5 TWh.
I Norge er det foreløpig ingen store datasentre, men det er noen små og mellomstore
sentre som er etablert eller som er under planlegging. I tabell 8-1 er det en oversikt over
de datasentrene NVE kjenner til. Det er noe usikkerhet rundt hvor mye kraft disse
sentrene vil bruke, men på bakgrunn av oppgitt effekt er det grunn til å tro at kraftbruken
vil bli et sted fra 0,8 til 1 TWh fra 2018, når alle er i full drift hele året. Det samlede
potensialet for datasentre i Norge er anslått å være mange ganger så stort som de som er
under etablering nå.

Tabell 8-1: Oversikt over eksisterende og planlagte datasentre i Norge.

Navn
Green Mountain
Digiplex
Lefdal
Campus
Troll Housing

Kommune

Driftsstart

Rjukan

2013

Fet

2016

Måløy

2017

Vennesla

2017

Eide

2017

Flere mindre datasentre
Samlet kraftbruk: 0,8 – 1 TWh fra 2018
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