
  

 

 

 

Energibruk og effektivisering i bygg 
- en katalysator for klimakutt?  

 

Tid: 22. april 2010 

Sted: Miljøstiftelsen Bellona, Nordre gt. 2, Oslo 

Påmelding: Innen 19. april til konferanse@bellona.no 

 

 

Internasjonalt har bygningssektoren en dominerende rolle når det gjelder klimagassutslipp 

og energibruk, og energieffektivisering anses som ett av de viktigste og billigste tiltakene for 

å redusere byggenes CO2-avtrykk. I Norge er det hovedsakelig utfasing av fossil energi til 

oppvarming som vil redusere utslippene fra denne sektoren. Men effektivisering vil frigjøre 

elektrisitet for nødvendig omstilling av andre sektorer. Og med et forbruk på over 70 TWh i 

norske bygg, er potensialet stort. Likevel er Norge ett av få europeiske land som ikke har satt 

seg et eget nasjonalt mål for energieffektivisering.  

 

Denne våren pågår det flere prosesser der virkemidler for energieffektivisering er i fokus. 

Blant disse er Klimakur 2020 og KRDs arbeidsgruppe for energieffektivisering. Klimakur 2020 

har lansert en tiltaksanalyse, men er svak når det gjelder virkemiddelforslag. KRDs 

arbeidsgruppe for energieffektivisering synes på sin side å ha et relativt konkret mandat i 

forhold til å foreslå virkemidler.  

 

I mellomtiden har Bellona sammen med Aspelin Ramm startet byggingen av et nytt 

kontorbygg som tar sikte på å få energimerke A. Vi vil vise at det ikke står på teknologien for 

å bygge energieffektivt. Det er politiske beslutninger som trengs for at slike ambisiøse 

prosjekter skal bli standard. 

 

Så hvilke virkemidler må på plass for å realisere potensialet for energieffektivisering i bygg? 

Trenger vi en ny forretningsmodell for å oppnå de nødvendige resultatene? Og hvordan skal 

virkemidlene velges og/eller eventuelt rangeres?  Bellona vil bidra til å konkretisere 

debatten, og inviterer dere som ønsker å påvirke de politiske prosessene innenfor feltet. 

Seminaret inngår i vår seminarrekke om Klimakur. 

 

 

Program: 

 

09.00 - 09.15 Kaffe og registrering 

09.15 - 09.45 Bellonas klimaplan og arbeid med energieffektivisering v/ Knut Helland-

Hansen 

09.45 - 10.15 Klimakur 2020: Utslippsreduserende tiltak for bygg – Seksjonssjef Birger 

Bergesen i NVE 

10.15 - 10.30 Spørsmål, diskusjon og kaffepause 

10.30 - 11.00 Fokuset på økonomiske virkemidler i KRDs arbeidsgruppe for 

energieffektivisering  

Dag Arne Høystad,  Norges Naturvernforbund 

11.00 - 11.30 Energieffektivisering i praksis. Aspelin Ramm forteller om ”Bellona-huset” 

11.30 – 11.45 Oppsummering og avslutning av det faglige programmet 

11.45 - 13.00 Lunch/befaring på byggeplassen til ”Bellona-huset” 


