
Hvilke virkemidler kan bidra til utslippskutt? 

Energibruk og effektivisering i bygg 

         - en katalysator for klimakutt? 



Norges helhetlige klimaplan 
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Norges utslipp



 Norges egne klimagassutslipp skal innen 2020 
reduseres med 30 prosent fra 1990 nivå. 

 

 Norge skal forplikte seg til karbonnøytralitet i 
2020. 

 

 Norge skal være et nullutslippssamfunn i 2040. 

 

 Norge skal være karbonnegativt i 2050 ved å fjerne 
mer CO2 fra atmosfæren enn vi slipper ut. 



 Klimaforliket: 30 prosent og minst 2/3 hjemme 

 

 Alle skal med fordi alle skal ned 

 

 «Ability to pay» 

 

 Industri-, nærings- og teknologiutvikling 

 

 FoU på alle områder der 0-utslipp kan oppnås 





Byggsektoren: Forslag til virkemidler for  
     reduksjon av klimagassutslipp 
     og energieffektivisering 



 



 Utfasing av fossil energi 

 

 Omlegging til fornybar energi 

 

 

 



 Forbud mot oljefyrer (?)  

 Forbud mot olje og andre fossile brensler som 
hovedenergikilde 

 Økte avgifter på fossile brensler 

 Økte og rettighetsbaserte tilskuddsordninger 
til omlegging 

 Energivurdering av kjel hvert 3. år 

 



Vannkraft      8-10 TWh 

Transmisjon      stort potensial 

Bygninger       8,4 TWh Industri       3,6 TWh 

 
• Vannkraft står for 98,9% av produksjonen 
• 50 prosent av maskineri eldre enn 40 år 

 

• Betydelig potensial for modernisering  

 

• Opprusting - utskiftning av                   

                         turbiner/generatorer  

• Utvidelse    - merutnyttelse av 

           vannressursene 
 

• Typisk nedbetalingstid: 1-10 år  

    Bedriftsøkonomisk lønnsomt 

• Bygninger står for 40% av verdens 

energiforbruk 

 

• Gjennomsnittlig forbruk på 82 TWh  

siste 10 år i Norge 

 

• Betydelig effektiviseringspotensial for 

husholdninger og tjenesteytende sektor 

 

 

•  Typisk nedbetalingstid 1-9 år 
 

 Bedriftsøkonomisk lønnsomt 
 

 Eksempel: 
 

• Alle bygninger i kommunene Oslo kan spare 

1,5 TWh på effektivisering av 

bygningsmassen, tilsvarende 600 millioner 

kroner 

 

 

 

• 60% av industriens kraftforbruk kommer fra 

elektriske motorer 

 

• Bruk av avanserte styringssystemer for 

elektriske motorer gir 30% reduksjon i 

energiforbruket tilsvarende 2,6 TWh 

 

• Typisk nedbetalingstid 1-2 år 
 

Bedriftsøkonomisk lønnsomt 
 

• Bruk av energimålere og automatisering i 

industrien kan effektivisere prosesser med       

1 TWh 

 

• Typisk nedbetalingstid 1-2 år  

   Bedriftsøkonomisk lønnsomt 

• 10% av energien går tapt i nettet, tilsvarte     

                  12 TWh i 2005 

 

•   Betydelig potensial for modernisering av 

              overføringsnettet gjennom større                                               

        opprustningsaktivitet 

 

 



 Isolasjon  

 Tetting 

 Energiforvaltning  

 energioppfølging, styring og BTT 

 Intern energiforsyning 

 

 



 Det offentlige som foregangsfigur 

 Innstramming av TEK, bedret kontroll 

 Energimerkeordningen for bygg 

 Åpne for ambisiøse reguleringsplaner og 
dispensasjon for miljøbygg 

 Bedre støtteordningene (utvide, øke, sjablong)  

 Skattelette 

 Avgiftsøkninger (el) 

 Rentefrie lån (privat og kommunalt) 

 Hvite sertifikater  

 Utdanning og etteropplæring 

 Informasjon 

 

 

Regulatoriske 

Økonomiske 

Kompetanse og 

atferdsrelatert 

Det må settes et nasjonalt mål 



 Bellonahuset 

 Energimerking av bygg på høring 
◦ Omkamp 

 TEK på høring 
◦ Det store spørsmålet: Energiforsyning  

 Hvite sertifikater, rapport i samarbeid med Norsk Teknologi 

 Smart City, i samarbeid med Trondheim og Siemens 

 Ref.gruppe for utvikling av kriteriesett for miljøtilpassede 

 innkjøp av tjenester til FDV av bygg og eiendom, 

 Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 

 Arbeidsgruppe med Foreningen Næringseiendom, Grønn 
Byggallianse og Aspelin Ramm 

 Miljøsertifisering 
◦ LEED, BREEAM – etterspurt av internasjonale aktører 

 
Flere prosjekter på gang 



     Ny  Gml 
 Småhus   120   125 
 Boligblokk    115   120 
 Barnehage    140   150 
 Kontorbygning   150   165 
 Skolebygning   120   135 
 Universitet/høyskole  160   180 
 Sykehus    300   325 
 Sykehjem    215   235 
 Hotell    220   240 
 Idrettsbygning   170   185 
 Forretningsbygning  210  235  
 Kulturbygning   165   170 
 Lett industri/verksteder  175   185 



 

? 





Byggsektoren: Forslag til virkemidler for  
     reduksjon av klimagassutslipp 
     og energieffektivisering 

Don`t know what I want, but I know how to get it 
                 Sex Pistols 

         Anarchy in the UK 



 Redusere utslipp fra bygg 

 

 Frigjøre elektrisitet for eksport 

 

 Frigjøre elektrisitet for å erstatte forurensende 
energi i andre sektorer 


