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Energibruk
• Boliger og næringsbygg
• Elektrisitet: 63 TWh (55 %) 
• Energi: 78 TWh (37 %)

Stort sparepotensial 
• redusert energibruk og utslipp
• lavere topplast og mindre behov 

for nettutbygging
• frigir elektrisitet til andre 

sektorer  konfliktfri "ny" energi
• økt komfort og bedre helse, 

lavere strømregning for 
forbrukerne 

Rehabilitering 
• fører sjelden til betydelig 

energioppgradering: kun 20%

Bygninger

Kilde: Stortingsmelding 25 (2015-2016). Kraft til endring – energipolitikken mot 2030.

55 %



• Bygg står for over 2/3 av effekttoppene, og over 50% av strømbruk

• Danmark 6 mill.

• Norge 5 mill.

Strømbruk og effektbehov i Norge

Space heating

Power intensive industry

Electric appliances, fans&pumps, lighting

Space heating
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Hva er energieffektivisering?
Eksempler:
• Etterisolering
• Skifte av vinduer og dører
• Balansert ventilasjon
• Tekniske installasjoner 
• Smart styring
• Vannbåren gulvvarme
• Varmepumpe

Foto: Karen Byskov Lindberg



• Utvikling fra 2020 til 2050
• Økning på 16 % (63 mill m2)

• Sparepotensial 
• Økt rehabilitering med energioppgradering

• (lyseblått areal) 
• Bedre nybygg 

• (lysegrønt areal)
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Kilde: SINTEFs beregninger med RE-BUILDS-modellen  
(Pulisert i tidsskriftet  Praktisk Økonomi og Finans, mars 2022)



Bygningsmassens energibruk  2015-2050
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Kilde: SINTEFs beregninger med 
RE-BUILDS-modellen  (Pulisert i 
tidsskriftet Praktisk Økonomi og 
Finans, mars 2022)

I 2016 vedtok Stortinget å redusere energibruk i 
eksisterende bygg med 10 TWh innen 2030. 

Utvikling 2015-2030:
• Baseline: +3,0 TWh  vi ikke på vei til å nå målet i 2030 

Sparepotensial i 2050: -23 TWh
(i forhold til Baseline-nivå i 2050)

• All naturlig rehabilitering blir energioppgradert: –7 TWh 
• Bedre nybygg: –1,4 TWh 
• VP maks innfasing & energieffektivisering: –23 TWh 

Produksjon på tak: 10 TWh*
• Anslag for maks potensial fra FME SuSolTech på fasade og tak: 30 TWh
• NVEs fremskrivning til 2040: 6 TWh
• Foreløpige resultater fra FlexBuild i 2050: all sol på bygg er lønnsomt! 

Begrenses av tilgjengelig takareal.

Sum konfliktfri energi: 33 TWh 
• Hovedsakelig i eksisterende bygningsmasse

EE

EE+VP

23
3,0 3,4

*Basert på anslag fra ulike kilder. Ingen egne beregninger.

https://sintef.sharepoint.com/teams/Dynamiskbygningsmasse-LCAdbLCA2/Delte%20dokumenter/General/Publikasjoner/P%C3%98F-artikkel%202021/Beregninger/arealer%20og%20energi_p%C3%B8f_040122.xlsx
https://kunnskapsbyen.no/app/uploads/2020/12/solenergiklyngen-veikart-sol.pdf
https://publikasjoner.nve.no/rapport/2021/rapport2021_29.pdf


Challenge
• Peak loads might double
• Expensive power lines

Remedy
• Smart charging

Bolig: elektrisk lastprofil

EL-lastprofil
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https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2021.110923


Fornebu – fremtidig el-last med elbiler

• Fornebu 2030 
• 25 000 residents
• 30 000 employees
• Electric vehicles
• Metro
• District heating

• EVs impact
• increased peak loads 

+ 15 %
• Peak moved from 

morning to afternoon

Malin Kaaløy (2020). Fornebu's energy system towards 2030. Specialization Project, NTNU
Maria Westad (2020). Literature Review of Flexibility in the Power system and Load Profiles for Charging of EVs in Norway. Specialisation Project, NTNU

Electricity load 2030



Eks 1: Fleksibilitet i boligblokk

Technology for a better society

Baseline 
(uten fleksibilitet)

Dagens nettariff 
+ spotpris 

Effektariff
+ spotpris

• Aktivering av fleksibilitet for:   tappevann (DHW), panelovner (SH) og elbillading (EV)
• Energibruk i bygg er fleksibelt  Kan redusere topplasten betydelig 

Δ ≈ 70 kW  (50%)

Kilde: SINTEFs beregninger i FlexBuild-prosjektet (Sartori, Lindberg et al., 2022)

Flat profil 
(fysisk optimering)

https://www.sintef.no/projectweb/flexbuild/

https://www.sintef.no/projectweb/flexbuild/


Eks 2: Smart lading

Mål med fleksibilitet
1) Redusere topplast 
2) Øke utnyttelse av fornybar

Reduserer kostnader

Source: Gnann, Klingler and Kühnbach (2018)

Source: Sartori, Lindberg et al. (2022)

Uten fleks Med fleks

Residual load = consumption – RES 
prod.



Trender i EU
• 100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030: Mission no. 4 in 

'Horizon Europe'
• 100 Positive energy districts and neigbourhoods by 2025
• Strategi for renovering: A renovation wave - greening our

buildings
• Strategi på Energy System Integration

Sektorintegrasjon mellom energi, transport og 
energismarte bygg

• Næringene smarte bygg, anlegg, transport og energi møtes
• Bygg, nabolag og byer ansees nå som en aktiv del av 

energisystemet
• Brukerne blir viktigere – jfr behov for fleksibilitet og lokal 

innsamling av energi (sol på bygg).

Norge henger etter EU

https://ec.europa.eu/info/publications/100-climate-neutral-cities-2030-and-citizens_en
https://jpi-urbaneurope.eu/ped/
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-system-integration/eu-strategy-energy-system-integration_en


Stort potensiale for 
energisparing i bygg –
utløses ikke av seg selv
• Energisparepotensiale på 22 TWh (sammenlignet med 2020)

• Energibruk i bygningsmassen i dag = 80 TWh
• Vindkraftproduksjon i dag = 9 TWh
• Forventet økning i elektrisitetsbruk i årene som kommer = 36 TWh (NVE)

• Vår scenarioanalyse så på maksimalt potensial for 
energisparing

• Økt bruk av fjernvarme kan gi større strømsparing

• Helhetlige analyser av framtidens energisystem er viktig

• Tydeliggjøring av mål og strategi for energieffektivisering
• Mål: i forhold til 2015? Hele bygningsmassen?
• Strategi: hvordan nå målet?

https://publikasjoner.nve.no/rapport/2021/rapport2021_29.pdf




Innstilling fra Energi og miljø-komiteen 
(April 2022)
1. Mål om energisparing

• spare 13 TWh fra norske bygg innn 2030, og halvere energibruk i 
bygg innen 2050

• hente ut potensialet for energieffektivisering fra yrkesbygg på 9 TWh 
innen 2030.

2. Styrke finansiell støtte 
• til energieffektiviseringstiltak og lokal solproduksjon på private 

boliger, kommunale bygg og næringsbygg (Husbanken bl.a.)

3. Mål om lokal energiproduksjon
• minst 1 TWh årlig strømproduksjon innen 2030 på boligblokker
• samlet 5 GW solkraft på norske bygg innen 2030 (tilsvarer ca.4,5 

TWh)

4. Fjerne regulatoriske barrierer 
• som hindrer lokal energiproduksjon, lokal energilagring og omsetning 

av energi mellom bygg.

5. Teknisk forskrift (TEK)
• sikre at energikravene til nybygg skjerpes til nesten nullenerginivå, 

slik det er definert i EUs bygningsenergidirektiv, i neste byggteknisk 
forskrift.

6. Plan for energieffektivisering
• fremme en konkret plan for energieffektivisering, samt 

energioppgradering og rehabilitering av offentlige yrkesbygg, og 
fremme forslag om å bevilge midler for gjennomføring av denne 
planen

Siste nytt i Norge
-13

-50%

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2021-2022/inns-202122-272s/?all=true


• ENERGISPARING 23 TWh
• Eksisterende bygg:    rehabilitering med energioppgradering
• Nybygg:       passivhus
• ALLE: varmepumper og/eller fjernvarme

• ENERGIINNHØSTING 10-30 TWh
• Lokal produksjon av sol

• HVORFOR?
• Frigir strøm (energi og effekt) som igjen gir store 

klimagevinster
• Stort potensial for verdiskaping og sparing. Dette krever 

store endringer for å utløses.
• Kommer folk flest til gode
• Minimale naturinngrep

Stort potensial i bygg



Eks 3: Borettslag
• Smart lading av 230 elbiler
• Røverkollen borettslag (246 leiligheter)
• 9 hovedmålere

16
https://www.greencharge2020.eu/

https://www.greencharge2020.eu/
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Smart nabolags-styring

Place, date – Name of the Event

0) Vanlig lading av 70 elbiler 1) Redusere garasjens topplast 2) Redusere borettslagets topplast
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