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Energisystemet er i stor endring



2030: redusere utslippene av 
klimagasser med minst 50% og 
opp mot 55% sammenlignet 
med nivået i 1990

I 2050: redusere utslippene av 
klimagasser med 90-95% 
sammenlignet med nivået i 
1990

Norge har klimamål



EU skrur opp tempo på 
utfasing av fossile energivarer

Fornybar kraftproduksjon 
kommer raskere inn

Mer effektivisering og fokus 
på forbrukssiden 

Omstillingen intensiveres



Utfasing av fossil påvirker energibruk i alle sektorer

Transportsektoren: 
Elektrifisering av transportsektoren reduserer energibruken, tross økt aktivitet. 
Kraftbruken øker.  

Industri
Utfasing av fossilt i eksisterende industri gir vekst i kraftbruk. 
Økt aktivitet gjennom ny grønn industri er også kraftkrevende.
Totalt volum usikkert

Bygninger: 
Det meste av fossilt er allerede faset ut. 
Befolkningsveksten driver energibruk i bygninger. Energieffektivisering bidrar 
samtidig til å dempe veksten. 





Alle er enige om at energieffektivisering 
er viktig





30 % redusert energiintensitet 
(2015-2030) (Meld. St.25 (2015-2016)

10 TWh redusert energibruk i 
eksisterende bygg

_____________________________________________________

10 TWh redusert energibruk i 
bygningsmassen

Politiske effektiviseringsmål
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Men hva er egentlig potensialet. ..? 

Mange og store tall – ulike forutsetninger



Teknisk potensial: 

Potensial som tar hensyn til begrensninger i 
tekniske og bygningsfysiske forhold
30-40 TWh/år innen 2040

Økonomisk potensial: 

Den delen av det tekniske potensialet som 
ansees lønnsomt basert på energipriser, 
investering, levetid og kalkulasjonsrenter
13-24 TWh/år innen 2040

Stor variasjon av systemgrenser i de 
ulike studiene gjør det vanskelig å 
sammenligne potensialene

Potensialstudier
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NVEs analyse av energibruk i bygg

Næringsbygg



Bygninger står for en stor del av energibehovet i Norge

Kilde: NVEs Bygningsmodell, 2020

Småhus: 237 mill 

Boligblokk: 53 mill 

Næringsbygg: 129 mill m2

Total areal i 2020 = 419 mill m2

Småhus: 40 TWh

Boligblokk: 7 TWh

Næringsbygg: 36 TWh

Totalt energibehov 2020 = 84 TWh



66% av arealet er eldre bygg
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Analysen dekker13 tiltak i 13 bygningskategorier

Småhus
Boligblokk
Barnehage
Kontorbygning
Skolebygning
Universitet/høgskole
Sykehus
Sykehjem
Hotellbygning
Idrettsbygning
Forretningsbygning
Kulturbygning
Lett industri / verksted

Etterisolering vegg 
Etterisolering tak/loft 
Etterisolering gulv 
Utskifting vinduer og dører 
Natt- og helgesenkning 
Forbedring varmegjenvinning ventilasjon 
Forbedring vifteeffektivitet (SFP) 
Behovsstyring ventilasjon (DCV) 
Styringssystem belysning 
Energieffektivt belysningsutstyr 
Automatisk solskjerming 
Energioppfølgingssystem (EOS) 
SD-anlegg 



Analysen dekker ulike bygningsstandarder og fem klimasoner

Beregningene er gjort for fem 
klimasoner: 

• Bergen
• Kristiansand
• Oslo
• Tromsø
• Trondheim

Tiltakene er beregnet for 
bygninger oppført i hht:

• TEK 97  
• TEK87 
• TEK69
• TEK49 og eldre

Tiltaket gjennomføres til 
standard tilsvarende TEK17



Vi forutsetter forenklet at tiltak 
med LCOE < 1kr/kWh er 
lønnsomme



Vi forventer nedgang i energibruk i bygg – hvor mye mer er mulig? 



Vi forventer nedgang i energibruk i bygg – hvor mye mer er mulig? 



NVEs modeller og fremskrivinger viser 
videre reduksjon, 5 TWh til 2030. 

Vi tror ytterligere 5 TWh kan realiseres 
til 2030 

Basert på lønnsomhetsanalyser
Med ny politikk

NB, dette er bare bygningskroppen.
I tillegg potensiale  i varmepumper og sol. 

Lønnsom effektivisering i bygningsmassen blir ikke gjennomført



Energiprisene ..

Strømstøtte til husholdninger 
og bedrifter

Pris på varer og tjenester øker

Enovas mandat er endret

EU jobber med nye virkemidler

Analysene av potensialer er 
fra 2021 – hva er endret?
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Potensialene er der fortsatt

Usikkert, vet ikke hva det blir i 
sum 

• energipriser opp
• investeringskostnader opp

Behov for riktige virkemidler

Betydning for bygningseiere og 
tiltak for energieffektivisering
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Rask respons på kraftpriser - tyder på at det kan være rom for langsiktige tiltak



Kort sikt:

Tilskudd eller låneordninger (Husbanken/Enova)
• Rettighetsbaserte for boliger
• Program for yrkesbygg og boligblokker

Forsterk energimerkeordningen til referanse for gode bygg
Offentlige bygg som forbilde
Handlingsplan for energieffektivisering

Lang sikt:

Utred forpliktende samarbeid med bransjeorganisasjoner (bransjeavtaler)
Utred minimumskrav til eksisterende bygg (MEPS)
Utred økonomiske ordninge som stimulerer investeringer

Mulige virkemidler



Takk for oppmerksomheten


