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Sammendrag
Denne lokale energiutredningen for 2007 er en oppdatering av utredningen for 2006.
Statistikk for stasjonært energibruk er utvidet til også å gjelde for året 2005 for
energibruk utenom elektrisitet og for året 2006 for elektrisitet. Andre vesentlige
oppdateringer gjelder befolkningsstatistikk, nettsituasjon og forventet utvikling av
energibruken i kommunen
Det stasjonære energiforbruket i Nesodden kommune er for det meste dekket opp av
elektrisitet. Samlet forbruk ble i 2005 målt til 245 GWh, og av dette var andelen
elektrisitet 200 GWh. Samlet energiforbruk i husholdninger var i samme år
164 GWh. Energiforbruk utenom elektrisitet utgjorde i 2005 samlet 45 GWh. Dette
viser at elektrisitet dominerer infrastrukturen for energi i kommunen.
Uten at det gjennomføres større tiltak for å redusere forbruket, er det forventet at
energibruken vil øke med 16 GWh i perioden 2007 til 2016. Denne økningen skyldes
økning i folketall og en generell forbruksøkning. For å bidra til å nå nasjonale mål
innen klima og energi, er det viktig at det settes fokus på tiltak som hindrer veksten i
energiforbruket, og at det samtidig ses på alternative energikilder til
oppvarmingsformål.
Høyspentnettet har ingen kapasitetsproblemer pr. 2007 og arbeider i nettet i årene
som kommer vil i hovedsak være tilknytning av nye kunder, utskifting av eldre
plastisolerte høyspentkabler og generelt vedlikehold og reinvesteringer av nettet.
De største nye boligfeltene i kommunen er Varden, Tangen senterområde, Jørgen
Berners vei og Vestfjordtomtene på Nordre Nesodden og Persillengen og Skoleveien
på Fjellstrand.
De største regulerte næringsområdene er Fagerstrand, Tangen sentrum og
Tangenåsen. Utbyggingen vil skje gradvis over flere år, og vil i stor grad avhenge av
etterspørselen etter næringsareal til nyetableringer.
Denne utredningen er basert på samfunnsøkonomiske prinsipper. Utredningen skal
ikke være en plan eller gi noen anbefalinger. Den skal være et underlag for aktører
som ønsker å realisere aktuelle løsninger, og øke kunnskapen om lokal
energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området.
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Innledning
Formålet med lokale energiutredninger er å legge til rette for bruk av miljøvennlige
energiløsninger som gir samfunnsøkonomiske resultater på kort og lang sikt.
Lokale energiutredninger er et pålegg fra NVE (Norges vassdrags- og
energidirektorat) som skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær
energibruk og alternativer på dette området, og derved bidra til en samfunnsmessig
rasjonell utvikling av energisystemet. Utredningen skal ikke være en plan eller gi
noen anbefaling. Den skal være et underlag for aktører som ønsker å realisere
aktuelle løsninger.
Innen 01.01.2005 skulle det utarbeides lokale energiutredninger for alle kommuner i
Norge. Områdekonsesjonæren (netteier) er ansvarlig for at dette utføres.
Utredningene skal oppdateres hvert år og denne utredningen skal da være ferdig
innen 01.01.2008. Videre er det krav om at det skal avholdes et årlig, offentlig møte
hvor utredningen legges frem.
Den lokale energiutredningen skal beskrive nå-situasjonen når det gjelder energibruk
i kommunen. Dette omfatter både produksjon, energioverføring og stasjonært bruk av
energi. Videre skal den beskrive den forventede energietterspørselen på ulike
energibærere i kommunen, og til slutt angi de muligheter man har for å møte den
forventede energietterspørselen.
Energiloven, lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk
av energi mm, trådte i kraft 01.01.1991 og la grunnlaget for en markedsbasert
produksjon og omsetning av kraft. Denne gir rammene for organisering av
kraftforsyningen i Norge.
I følge energilovens § 5 B – 1 plikter konsesjonærer å delta i energiplanlegging.
Noen typer konsesjon:
• Områdekonsesjon er en generell tillatelse til å bygge og drive anlegg for
fordeling av elektrisk energi innenfor et avgrenset geografisk område, og er et
naturlig monopol som er kontrollert av NVE. Områdekonsesjonæren har plikt
til å levere elektrisk energi innenfor det geografiske området som konsesjonen
gjelder for. Ordningen gjelder for fordelingsanlegg med spenning mellom 1 og
22 kV.
• For å drive større fjernvarmeanlegg må en ha fjernvarmekonsesjon.
• For å bygge og drive elektriske anlegg med høyere spenning enn 22 kV må en
ha anleggskonsesjon (Hafslund Nett AS, Statnett AS).
Departementene har myndighet gjennom energilovens § 7-6 og gjennomføre og
utfylle lovens og dens virkeområde, og Olje og energidepartementet har gjennom
NVE laget en forskrift om energiutredninger som trådte i kraft 01.01.2003.
Nesodden kommune skal ihht. Plan- og bygningsloven (§ 2, 9 og16) bidra til å bygge
samfunnsriktige løsninger i kommunen. Dette kan eksempelvis være forhold som
fremmer hensiktsmessige løsninger for energi.
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Nesodden kommune forsynes av områdekonsesjonærer Energi1/Follo/Røyken as.
Denne energiutredningen er utarbeidet av Energi 1 i samarbeid med COWI AS.
I arbeidet med den lokale energiutredningen for Nesodden har følgende personer
vært involvert:
• Karl G. Bringaker, Nesodden kommune
• Anders Lie, Energi 1 Follo/Røyken as
• Øyvind Undrum, COWI AS
• Egil Erstad, COWI AS
I følge forskriften skal det avholdes et årlig offisielt møte. Dette møtet er planlagt
avholdt i januar 2008. Referat fra møtet legges ut på selskapets internettsider (se
Tabell 1).
Utredningssamarbeidet er en kontinuerlig prosess som startet i 2004 og vil fortsette i
årene fremover.
Dersom det er innspill til utredningen, kan de utredningsansvarlige kontaktes:
Navn

Selskap

Internettside

Telefon

E-postadresse

Anders Lie

Energi 1

www.energi1nett.no

64 96 40 12

anders.lie@energi1nett.no

Tabell 1
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1.0 Beskrivelse av utredningsprosessen
COWI AS er engasjert av Energi 1 Follo/Røyken as til å bistå med oppdateringen av
energiutredningen for 2007, og dette er fjerde året den utarbeides.
COWI er et frittstående flerfaglig rådgiverkonsern med lang erfaring innen blant annet
fagområdene energi, enøk, fjernvarme, bioenergi, byggeteknikk, byggtekniske fag og
vann og avløp. COWI AS er en del av COWI-gruppen som eies av det danske
rådgiverselskap COWI A/S
Det har vært kontakt mellom COWI og Nesodden kommune for å innhente
opplysninger og drøfte aktuelle områder hvor det forventes en videre utbygging. I
tillegg er det tatt kontakt mot øvrige konsesjonærer i kommunen. Innen utgangen av
januar 2008 skal det avholdes et åpent møte der den lokale energiutredningen skal
presenteres. På dette møtet legges resultatene fram og det blir skrevet møtereferat.
Den lokale energiutredningen og møtereferatet vil legges ut på Energi 1 sitt
hjemmeområde på Internett.
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2.0 Ulike energiløsninger, overføring og
bruk
2.1 Energioverføring
2.1.1 Elektrisitet
Elektrisk energi er omdannet energi fra kilder som vann, kjernekraft, varme og gass. I
Norge er det vann som anvendes gjennom vannkraftverk. Den elektriske energien
må overføres til forbruker via et eget distribusjonsnett.
Bolig, næringsbygg og annen infrastruktur er i dag fullstendig avhengig av elektrisk
strøm til belysning og strømforsyning av apparater som støvsuger, komfyr, tv, video,
PC etc. Til oppvarming av boliger og næringsbygg brukes hovedsakelig også
elektrisitet som energikilde, dette er et særpreg i Norge i forhold til andre land i
Europa. Elektrisitet blir omtalt som høyverdig energi fordi det kan brukes til elektrisk
utstyr. I utlandet er det vanlig at oppvarming skjer fra lavverdige energikilder som
olje, kull, gass, bioenergi og spillvarme.
63 % 1 av boliger i Akershus har oppvarming fra elektriske ovner/varmekabler, alene
eller sammen med andre oppvarmingssystemer. Det mest vanlige (29 %) er
elektrisitet sammen med ovn for fast brensel (ved). For Nesodden er tilsvarende tall
64 %, og her utgjør andelen med elektrisitet sammen med ovn for fast brensel 38 %.
Systemer for boligoppvarming
Nesodden
19 %
41 %

1%
1%

Direkte elektrisk alene
Sentralvarme alene
Ovn for fast/flytende
brensel alene
Direkte elektrisk og ovn
for fast brensel
Andre kombinasjoner

38 %

Figur 1
1
Oppvarmingssystemer for boliger i Nesodden i 2001

1

Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå, Folke- og Boligtellingen 2001
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2.1.2 Fjernvarme
Fjernvarme er transport av varme fra et produksjonssted til en forbruker. Varmt vann
sirkulerer i nedgravde, isolerte rør frem til forbrukeren. Varmeproduksjonen kan
komme fra ulike energikilder som avfallsvarme, spillvarme, biobrensel, deponigass,
varmepumpe, elektrisitet, naturgass, propangass og olje. En forutsetning er at
forbrukeren har et vannbåret system, slik at varmen kan overføres rundt i bygningen.
I Trondheim blir 30 % 1 av oppvarmingsbehovet dekket av fjernvarme.

Varmesentral
Tur 80-1200C

Spillvarme Retur 40-600C
Bioenergi
Varmepumper
El/olje/gass
Figur 2
Prinsippskisse av fjernvarmeanlegg

Fjernvarme i Akershus
Det er ikke utbygd fjernvarme i kommunen i dag.
I Bærum har Bærum Fjernvarme AS konsesjon for bygging og drift av fjernvarme og
frikjøling. Det er i dag etablert anlegg i Sandvika, på Lysaker og på Fornebu.
Sandvika varmesentral er basert på urenset kloakk. I tillegg til oppvarming av bygg
dekker anlegget også 26 000 m2 gatevarme.
Nedre Romerike Fjernvarme AS har fjernvarmekonsesjon for fjernvarme i deler av
Lillestrøm (Lillestrøm Syd). Anlegget har varmepumpe på drøyt 4 MW i varmeytelse
som grunnlast, og denne henter varmen fra avløpsvann. Når varmebehovet
overstiger varmepumpas kapasitet er det olje- eller elkjel som spisser effekten.
I Nannestad sentrum står Bio Varme AS for utbygging av et fjernvarmeanlegg. Dette
anlegget har biokjel for grunnlast og oljekjel for å dekke maksimalt effektbehov de
kaldeste dagene.
Follo Fjernvarme har igangsatt utbygging av fjernvarme i Ski sentrum og på
Drømtorp. Anleggene vil benytte biobrensel som grunnlast.
For øvrig er det flere kommuner i Akershus som har bygd ut, eller vil starte utbygging
av fjernvarmenett.

1

Tall hentet fra Trondheim Energiverks hjemmeside på internett, tev.no
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2.1.3 Vannbåren varme
Vannbåren varme er varmeanlegg der varmedistribusjonen skjer via varmt vann.
Myndighetene ønsker økt bruk av vannbåren varme og har satt som mål at innen
2010 skal vannbåren varme fra fornybare energikilder, varmepumpe og spillvarme
økes med 4 TWh. Olje- og energidepartementet har også lagt frem en strategi for
utbygging av vannbåren varme [4]. Hensikten er å bli mer fleksibel i forhold til valg av
energikilde, samt å redusere bruken av elektrisitet til oppvarming.
13 % 1 av boliger i Akershus har oppvarming fra radiatorer eller vannbåren varme i
gulv, alene eller sammen med andre oppvarmingssystem. I Nesodden utgjør denne
andelen 6 %. Dette er boliger som kan ta i mot fjernvarme uten store endringer inne i
boligen, se figur 1.
2.2 Energibruk
2.2.1 Petroleumsprodukter
Med petroleumsprodukter menes her lett og tung fyringsolje, samt parafin. Disse
benyttes i oppvarmingsanlegg som enten er punktvarme- eller sentralfyringsanlegg.
Det kreves da pipe for røykgassen.
9 % 1 av boligene i Nesodden har oppvarming fra ovn for flytende brensel, alene eller
sammen med andre oppvarmingssystemer. I tillegg er det som nevnt 6 % 1 som har
oppvarming fra radiatorer eller vannbåren varme i gulv, alene eller sammen med
andre oppvarmingssystem (en stor andel av dette antas å være basert på
petroleumsprodukter).
2.2.2 Gass
Med gass menes her naturgass, propan og biogass, hvorav sistnevnte er en fornybar
energiressurs. Det kan være stasjonære eller ledningsbundne anlegg. Gass brukes
en del innenfor industrien både direkte i prosessene (f.eks. til tørking), men også for
produksjon av damp og varmtvann. I privatmarkedet øker bruken av gassgrill og
gasskomfyr. I tillegg blir gass benyttet som alternativ til elektrisitet i hytter og båter.
Gass er også benyttet som drivstoff i kjøretøy.
På Sør-Vestlandet er det bygd anlegg for distribusjon av naturgass. Gassen
distribueres i nedgravde rør fram til forbrukerne. Alternativt kan naturgassen kjøles
ned til –162 °C og fraktes i flytende form i tanker (kalles LNG-Liquefied natural gas)
over store avstander. Gassen kan fraktes i båt eller tankbil direkte til brukere, eller
fram til områder hvor det legges rørledninger.
Statoil og Østfold Energi har etablert et selskap (Naturgass Øst AS) som skal
markedsføre, selge og distribuere naturgass i Østfold. Et alternativ har vært å gjøre
Øra i Fredrikstad til et mottaksanlegg for naturgass fra tankbåt.

1

Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå, Folke- og Boligtellingen 2001
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2.2.3 Biobrensel
Biobrensel forbindes vanligvis med vedfyring. Det finnes også andre produkter:
avfall, biogass fra kloakkrenseanlegg, deponigass fra avfallsdeponier, treavfall,
husdyrgjødsel, halm, pellets, briketter og flis. Pellets og briketter er foredlet
biobrensel, dvs. flis som er tørket og sammenpresset. Se figur 3.
Vedfyring blir ofte brukt som tilleggsoppvarming når det er kaldt. Men det finnes også
sentralfyringsanlegg som kan fyres med biobrensel. De høye strømprisene vinteren
2002/2003, gjorde at mange tok i bruk gamle vedovner og vedproduksjonen økte
betydelig sommeren etter.
44 % 1 av boligene i Nesodden har oppvarming fra ovn for fast brensel, alene eller
sammen med andre oppvarmingssystem. Det er 1 % 1 som kun har oppvarming fra
ovn for fast brensel.

Figur 3.
Bilde til venstre:
Kjel som fyres med pellets
Bilde øverst til høyre: Pelletskamin med innebygd tank
Nederst til høyre:
Biopellets i sekk

1

Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå, Folke- og Boligtellingen 2001
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For alle typer brensler er det svært viktig å ha riktig forbrenningsutrustning, samt å
drifte og vedlikeholde anlegget riktig. Da reduserer man utslippene til luft fra disse
anleggene. Den store miljømessige fordelen med bioenergi er CO2-nøytraliteten.
Under forutsetning av et balansert uttak av biomasse, frigjøres og bindes den samme
CO2-mengden under forbrenning og fotosyntesen. Se figur 4.

Olje
Kull
Naturgass

Figur 4
Under forbrenning av biomasse frigjøres CO2 som igjen bindes i voksende trær og planter via
fotosyntesen. Økningen av CO2 skyldes fossile brensler. [6].

2.2.4 Spillvarme
En del bedrifter har overskudd av varme fra egne prosesser som kunne vært utnyttet
til bl.a. bygningsoppvarming. Varmen har i utgangspunktet lav verdi, men krever som
regel investeringer i distribusjon og evt. varmepumper for heving av temperaturen.
Ofte vil det kunne være god lønnsomhet i slike prosjekter, men det er viktig å ta
høyde for investeringer i reservedekning ved produksjonsstans og evt. andre
uforutsette hendelser.
2.2.5 Varmepumpe
En varmepumpe utnytter lavtemperatur varmeenergi i luft, jord, sjøvann eller
berggrunn. Ved å tilføre elektrisitet kan en få ut 2-4 ganger så mye energi. Det er en
fordel at varmekilden har stabil temperatur. I kystklimaet på Nesodden er
gjennomsnittstemperaturen om vinteren relativt høy og er dermed godt tilpasset bruk
av varmepumper. Se prinsippskisse av varmepumpe i figur 5.
Varmepumper består av et lukket system der det sirkulerer et arbeidsmedium som
enten er gass eller væske, avhengig av hva slags temperatur og trykk arbeidsmediet
har. Når gass omdannes til væske, avgis varme, og den avgitte varmen kan benyttes
til for eksempel oppvarming av boliger.
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På vei gjennom fordamperen får arbeidsmediet tilført så mye energi at det fordamper
(går over fra væske til gass). Denne gassen suges inn i kompressoren der den
komprimeres. Som følge av komprimeringen, øker trykket og temperaturen i gassen
kraftig. Gass med høy temperatur skyves så inn i kondensatoren, der den møter
vannet som har sirkulert i boligen, og blir nedkjølt. Som følge av denne nedkjølingen
kondenserer gassen, og kretsløpet kan starte på nytt. Dette er i prinsippet den
samme prosessen som foregår i et kjøleskap. Også der utvikles varme som slippes
ut bak på kjøleskapet.

2 deler
lavtemp.
varme

1 del
+ elektrisitet

Fordamper

3 deler
=

varme

Kondensator

Kompressor
amper

Strupeventil
amper

Figur 5
Bilde øverst:
Bilder nederst:

Prinsippskisse for vann/vann varmepumpe [7]
Ute- og innedel for en luft/luft varmepumpe
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2.2.6 Solenergi
Solenergi er en fornybar energikilde som kan utnyttes til
• Elektrisitetsproduksjon ved hjelp av solceller
• Oppvarming av bygning ved bevisst valg av bygningsløsning (takvinduer og
vinduer mot sør)
• Varmeproduksjon og overføring gjennom et solfanger- og
varmefordelingssystem. Varmeproduksjon kan ligge på ca 200 kWh/m2
takflate.
Utstyrskostnader har hittil vært begrensningen i forhold til en større utnyttelse av
solenergi. Det finnes imidlertid løsninger for varmeproduksjon som nå konkurrerer
med elektrisk oppvarming, og da særlig i nye boliger der man planlegger for
solenergi fra starten av. En av de norske typehusprodusentene har nå kommet med
et standardhus med soloppvarming.

Figur 6
Prinsippskisse for solfangeranlegg og typehus fra Systemhus med soloppvarming
(kilde: www.solanor.no)

Solceller er mye brukt på steder hvor elektrisk fordelingsnett ikke er utbygd, for
eksempel i hytter og båter.
2.2.7 Vindkraft
Vind er en energikilde som hovedsakelig brukes til å produsere elektrisitet og
vindmøller bør plasseres på steder hvor det er stabile vindforhold. Myndighetene
ønsker økt bruk av vindkraft og har satt som mål at innen 2010 skal det produseres 3
TWh vindkraft i Norge.
I Akeshus er midlere vindhastighet mindre enn 8 m/s, som er NVE sin anbefalte
grenseverdi for utbygging av vindkraft. I tillegg vil det kunne oppstå areal- og
friluftskonflikter ved en storstilt satsning på vindkraft. Imidlertid vil det kunne være
aktuelt med enkeltanlegg der interessen er til stede.
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2.2.8 Små vannkraftanlegg
Vannkraftanlegg defineres ofte som små når produksjonskapasiteten er under
10 MW, og der produksjon er begrenset til lokalt bruk. Av småkraftanlegg er det
vanlig å betegne anlegg med produksjon under 100 kW for mikroanlegg. Mange elver
er godt egnet for slike små vannkraftinstallasjoner, og teknologien er kjent og
velprøvet.
I Akershus er samlet potensial for ikke utbygde småkraftverk beregnet til 2,3 MW i
produksjonskapasitet og en årlig energiproduksjon på 9,5 GWh. Det er ikke registrert
potensial for småkraftverk i Nesodden kommune.
2.2.9 Tiltak for å effektivisere og redusere energiforbruket
Innefor de fleste sektorer er det store muligheter for energieffektivisering. Økte priser
på energi har medført større interesse for slike tiltak. Ofte vil enkle tiltak knyttet til
driftsrutiner og adferdsendring, kunne gi store besparelser. Det er i mange tilfeller
lønnsomhet også i ombygginger og investeringer i energibesparende utstyr. Ved
nybygging er det spesielt viktig å ta hensyn til løsninger som gir redusert energibruk
og økt fleksibilitet.
De mest aktuelle tiltakene er knyttet til økt isolering (etterisolering), styring av varmeog ventilasjon, gjenvinning av varme fra prosesser, avløp og ventilasjon, samt styring
og regulering av motorer og lys.
For boliger er følgende enkle tiltak mest vanlige: redusert innetemperatur, redusert
varmtvannsforbruk (det bør være min. 65 °C på berederen), montere tettelister, skifte
til lavenergipærer, slå av unødvendig lys, stenge rom som ikke benyttes, nattsenking
av innetemperaturen og fotocelle/bevegelsessensorer på utelys.
Av større tiltak er det etterisolering, vindusutskiftning, installasjon av varmepumper,
pelletskaminer, nye vedovner, varmegjengvinning på ventilasjon, samt
skifte/oppgradere varmesystemer som er mest aktuelle.
Nye energikrav i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven (TEK) trådte i kraft 1.
februar 2007, med en overgangsperiode frem til 1. august 2009 hvor man kan velge
det nye eller det tidligere regelverket. De nye kravene vil redusere det totale
energibehovet i nye bygninger med gjennomsnittlig 25 %. En viktig del av forskriften
er krav om at alle bygninger skal lages slik at ca halvparten, og minimum 40 %, av
varmebehovet kan dekkes av annen energiforsyning enn elektrisitet og fossile
brensler. Skjerpede energikrav i TEK er et viktig miljø- og klimapolitisk tiltak, samtidig
som det vil føre til reduserte energiutgifter.
Enova SF har ulike støtteordninger for industri og bygningssektoren i forbindelse
med energiøkonomisering. De støtter også større varmeprosjekter for økt fleksibilitet
og økt bruk av fornybar energi. For boligeiere tilbyr de rådgivningstelefon (grønt
nummer 800 49 003, se forøvrig www.enova.no og kap. 8 bak i rapporten).
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3.0 Nasjonale og internasjonale
målsetninger
Norge har forpliktet seg gjennom Kyoto-avtalen fra 1997 til at det samlede
klimagassutslippet ikke skal overstige 1990-nivået med mer enn 1 % i perioden
2008-2012. I 2004 var utslippet 10 % over dette.
I tillegg er det i Stortingsmelding nr 34 Norsk Klimapolitikk 2007 listet opp følgende
klimamål:
- Karbonnøytralt innen 2020
- Overoppfylle Kyoto-avtalen med 10 %
- Innen 2020 redusere de globale utslippene tilsvarende 30 % av Norges utslipp i
1990.
Regjeringen har som energimål at det innen 2010 årlig skal produseres 3 TWh
vindkraft og at vannbåren varme, basert på fornybare energikilder, varmepumpe og
spillvarme skal øke med 4 TWh. I tillegg skal det årlige energiforbruket reduseres
med 3 TWh i perioden 2002 til 2010. Ytterligere 2 TWh skal hentes der det er mest
kostnads-effektivt [5]. I den senere tid er det samlede målet økt til 30 TWh fra 2001 til
2016.
3.1 Utslipp av klimagasser
40

Utslipp pr person
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Figur 7
Utslipp av klimagasser i 2005

Figur 7 viser utslippene av klimagasser pr person i 2005 i Nesodden sammenlignet
med Akershus og Norge. Det totale utslippet pr person er lavere i kommunen enn
fylket og i landet som helhet, og det samme gjelder også for CO2, CH4 og N2O.

Side 15 av 31

Lokal energiutredning for Nesodden kommune 2007

4.0 Forutsetninger for utredningsarbeidet
Denne lokale energiutredningen er basert på NVEs forskrifter og veileder, samt
RENs 1 anbefalinger for lokale energiutredninger. Kommunen har bidratt med
opplysninger for fremtidige planer og utbygginger og dette er grunnlaget for at
bestemte geografiske områder er valgt ut. I forskriften heter det at energiutredningen
skal beskrive de mest aktuelle energiløsningene for områder i kommunen med
forventet vesentlig endring i energietterspørselen. I tillegg kan det være aktuelt å ta
for seg andre områder, basert på at elektrisitetsnettet begynner å nå sin
kapasitetsgrense.
Denne utredningen er basert på samfunnsøkonomiske prinsipper.
Utredningen skal ikke være en plan eller gi noen anbefaling. Den skal være et
underlag for aktører som ønsker å realisere aktuelle løsninger.

1

Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet
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5.0 Beskrivelse av dagens lokale
energisystem
5.1 Generell informasjon om kommunen

Figur 8
Oversiktskart for Nesodden kommune

Nesodden kommune er en landlig bo- og oppvekstkommune med Tangen,
Fjellstrand og Fagerstrand som de største tettstedene. Tangen er kommunesenteret
hvor mye av servicetilbudene er konsentrert. Kommunens areal er på 60 km2 og
kystlinjen er på hele 36 km. Nesodden er en kommune i vekst, og barnefamilier er
den typiske innflytteren. Kommunens fremste kvaliteter som bosted er nærheten til
sjøen og Nesoddmarka, samt den korte avstanden til Oslo. Ved inngangen til året
2007 hadde kommunen 16 791 innbyggere.
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Kommunen har beholdt den gamle grendestrukturen, og har derfor seks skolekretser;
Tangen, Berger, Bjørnemyr, Fjellstrand, Jaer og Myklerud. Hver av disse har sin
egen grendeskole.
Næringsvirksomheten i Nesodden kommune består i all hovedsak av
servicebedrifter. Sunnås sykehus og kommunen er de største arbeidsplassene.
Det er Oslo som er arbeidssted for de fleste som bor i Nesodden.
Det er ingen vesentlige nye forhold som tilsier noe annet enn en videreføring av den
utviklingen som har vært i kommunen. Den ensidige boligstrukturen, med stor
overvekt av eneboliger, forsøkes endret ved at det nå fokuseres mer på mindre
enheter/leiligheter i forbindelse med boligbygging.
5.2 Tidligere energiutredninger i kommunen
Dette er fjerde året man utarbeider en energiutredning for Nesodden kommune.
Vi er ikke kjent med at det tidligere er utarbeidet energi- og klimaplaner for
kommunen.
5.3 Infrastruktur for energi
5.3.1 Distribusjonsnett for elektrisitet
Infrastruktur for elektrisitet er godt utbygd for Nesodden kommune. Det lokale
høyspentnett er bygget opp som både luftlinje- og kabelnett. I tettstedene er nettet i
hovedsak utført som kabelnett. Høyspentnettet er i meget stor grad oppbygget med
mulighet for omkobling i feilsituasjoner. Dette gir mulighet for omkobling og rask
gjeninnkobling ved feil. Lokalnettet består i dag av 56 km 22 kV luftlinje, 72,1 km 22
kV kabelnett, 272,2 km lavspent luftnett, 174 km lavspent kabelnett og 245
nettstasjoner.
I kommunen er elektrisitet den dominerende energibæreren til oppvarming av boliger
og yrkesbygg. I tillegg til elektrisitet brukes det noe fyringsolje, og for boliger brukes
det en god del ved til oppvarming. Det er ingen kapasitetsproblemer i høyspentnettet
pr. 2006.
Endringer og tiltak i nettet fremover vil i hovedsak være:
•
•
•

Det er installert jordsluttingsspole i Nystuen trafostasjon i 2005.
Tilknytning av nye kunder
Generelt vedlikehold og reinvesteringer av nettet.
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5.3.2 Avbruddsstatistikk for elektrisitet
I diagrammene nedenfor vises avbruddstid, ikke levert energi, levert energi og
avbruddindeks for el-nettet i Nesodden kommune for årene 2001-2006. Indeksen
viser forholdet mellom Ikke Levert Energi / Levert Energi (ILE/LE) i promille. Spesielt
for året 2003, viser indeksen at avbruddene ligger vesentlig høyere for kommunen,
enn snitt for landet. Dette har sammenheng med flere uvær på Østlandet dette året,
som medførte mye vindfall som skadet luftnettet.
År

Total
Levert
avbruddstid energi (LE)
[min]

[MWh]
163 000
181 000
175 000
178 000
182 000
185 000

Ikke-levertenergi (ILE) pga
driftsforstyrr.
[kWh]
11 128
36 831
43 655
25 926
14 827
10 463

2001
2 481
2002
13 184
2003
15 528
2004
9 887
2005
5 535
2006
6 310
Tabell 2
Avbruddstid og levert og ikke levert energi

ILE pga
ILE
ILE i ‰ av
varslet
samlet
LE
utkobling
[kWh]
[kWh]
1 524
12 652
0,078
6 645
43 476
0,240
11 258
54 913
0,314
4 160
30 086
0,169
8 842
23 669
0,130
11 319
21 782
0,118

Promille

Avbruddsindeks ILE/LE
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0,200
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-

Drifts- forstyrrelser
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Norge
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Figur 9
Avbruddsindeks 2001 - 2006
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5.3.3 Distribusjonsnett for fjernvarme
Det er ikke utbygd fjernvarme i kommunen i dag.
5.4 Energibruk
I utredningen er det tatt utgangspunkt i registrert energiforbruk for årene 1991, 1995
og 2000 til 2006. Det er valgt å dele inn forbruket i fire hovedgrupper, husholdninger,
tjenesteyting, industri og primærnæringer. Med denne inndelingen har man kunnet se
forbruk av elektrisk kraft og energiforbruk utenom elektrisitet i sammenheng.
For elektrisk kraft har vi benyttet tallunderlaget i utredningen for 2005 for årene 1991,
1995 og 2000 til 2004. Forbruk for 2005 og 2006 er fremskaffet av det lokale
nettselskapet.
I energiforbruk til primærnæringer er i de fleste tilfeller også forbruk til bolighusene på
gårdsbrukene inkludert. For primærnæringer har det vært en stor økning i energibruk,
spesielt gjelder dette fra 2002. Årsaken til dette henger trolig sammen med store
variasjoner i forbruk av utkoblbar kraft til drivhusnæringen i kommunen. I tabell 3 er
forbruk av elektrisk kraft i 2006 fordelt på prioritert og uprioritert overføring for hver av
de fire hovedgruppene.
Energiforbruk utenom elektrisitet er for årene 1991, 1995 og 2000 til 2003 hentet fra
utredningen for 2005. Kilde for disse tallene er oppgitt å være statistikk utarbeidet av
SSB. Tallunderlag for 2004 har vi hentet ut av nevnte statistikk utarbeidet av SSB.
Forbruket er fordelt på flere energikilder og inndelt i fire hovedgrupper. Tabell 4 viser
hvordan forbruket i 2005 fordeler seg på energikilder og forbruksgrupper.
Figur 12 viser samlet stasjonært energiforbruk for årene 1991-2005.
Det er uklart om forbrukstallene som er hentet fra energiutredningen for 2005 er
temperaturkorrigert. Dette er imidlertid utført for energiforbruk utenom elektrisitet for
2004 og 2005 og forbruk av elektrisk kraft for 2005 og 2006. Med temperaturkorrigert
forbruk menes at det målte energiforbruket for et gitt år korrigeres med bakgrunn i
dette årets klima, sett i sammenheng med gjennomsnittsklimaet for kommunen i
årene 1961-90.
For elektrisitet er det brukt temperaturavhengig andel fra 20 til 80 %, avhengig av
kundegruppe, og om det er prioritert eller uprioritert forbruk. For forbruk utenom
elektrisitet er det temperaturkorrigert med de formler som ligger inne i RENstatistikken, også her er det brukt ulik temperaturavhengig andel for de forskjellige
kundegruppene.
At forbruket for noen år er temperaturkorrigert, mens dette trolig ikke er tilfelle for de
øvrige årene, gjør at tallunderlaget i noen tilfeller kan være for unøyaktig at det kan
trekkes klare konklusjoner med hensyn på forbruksutvikling over tid.
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5.4.1 Elektrisitet
Tabell og diagram nedenfor viser forbruk av elektrisk kraft, fordelt på sluttbrukere i
tidsperioden 1991-2006 for Nesodden kommune. Forbruk til husholdninger har gått
betydelig opp i perioden. I periode 1991 til 2001 var det en jevn økning, mens
forbruket gikk ned de påfølgende tre årene, for så å vise en betydelig økning igjen i
2005 og 2006. For forbruk utenom elektrisitet ser vi at husholdningene har en motsatt
tendens for de samme årene. Dette kan ha sammenheng med varierende
strømpriser i denne perioden.
For de øvrige kundegruppene har det også vært økning i forbruket i perioden 19912006. Størst har økningen vært for primærnæringer, og det er her tydelig at det er
forbruket til store gartnerier som gjør utslagene. Fra 2005 til 2006 gikk forbruket til
primærnæringer noe ned. Samlet sett viser tallunderlaget en forbruksøkning i
perioden 1991-2006 på ca 42 %.
Energiforbruk elektrisk kraft i MWh i 2006
Elektrisk kraft

HusIndustri
TjenestePrimærI alt
holdninger
yting
næringer
140 907
3 928
37 014
935
182 784
371
3 110
12 324
15 805
140 907
4 299
40 124
13 259
198 589

Prioritert overføring
Uprioritert overføring
Sum
Tabell 3
Tall fra statistikk utarbeidet av Energi 1 for Nesodden kommune.

Det høye forbruket av uprioritert overføring til primærnæringer går i hovedsak til flere
store gartnerier i kommunen.
Forbruk elektrisk kraft 1991-2005
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220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1991

Primærnæringer
Industri
Tjenesteyting
Husholdninger
1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Figur 10
Diagram som viser forbruk av elektrisk kraft i perioden 1991-2006 for Nesodden kommune.
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5.4.2 Stasjonært energiforbruk utenom elektrisitet
Tallunderlaget fra SSB viser en økning i forbruk til alle sluttbrukergrupper i perioden
1991 til 2004. Prosentvis har økningen vært størst for industrien og primærnæringen,
men her kan det se ut som det er noe i tallunderlaget som ikke stemmer. Totalt sett
har det i hele perioden vært en økning i forbruk på ca 65 %.
Stasjonært energiforbruk utenom elektrisitet i GWh i 2005
Vare

Primær- Industri,
næringer bergverk

Produksj. Tjeneste- HusI alt
fjernyting
holdniger
varme

Kull, kullkoks, petrolkoks
Ved, treavfall, avlut
Gass
0,2
Parafin
0,1
Lett fyringsolje
4,4
5,0
5,8
Tungolje, spillolje
Avfall
I alt
4,4
5,0
6,1
Tabell 4
Tall fra statistikk utarbeidet av SSB gjelder for Nesodden kommune.

25,5
0,9
2,5
16,3
45,2

25,5
0,7
2,4
1,1

29,7

Stasjonært energiforbruk utenom elektrisitet 1991-2005
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Figur 11
Diagram som viser stasjonært energiforbruk utenom elektrisitet i perioden 1991-2005

Side 22 av 31

Lokal energiutredning for Nesodden kommune 2007
5.4.3 Samlet stasjonært energiforbruk
Figur 12 viser samlet stasjonært energiforbruk i kommunen i perioden 1991 til 2005.
Forbruket til husholdningene har i de 14 årene samlet økt med ca 35 GWh, og dette
tilsvarer en økning på 26 %. I samme periode har økningen til industrien vært på
81 %, tjenesteyting 68 % og primærnæringer 370 %. Samlet stasjonært energiforbruk
har i perioden 1991-2005 økt med ca 76 GWh som tilsvarer 45 %. Elektrisitetsforbruket har i samme periode økt med 43 %.
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Figur 12
Diagram som viser samlet energiforbruk i kommunen for perioden 1991-2005

Samlet stasjonært energiforbruk i 2001-2005 fordelt på energikilder.
Sum forbruk (GWh)
2001
Elektrisitet
182,0
Ved, treavfall og avlut
19,9
Gass
0,7
Lett fyringsolje og parafin
20,1
Avfall
Sum
222,7
Tabell 5
Tall fra statistikk utarbeidet av Energi 1 og SSB

2002
181,0
20,8
0,9
21,0

2003
175,0
20,8
0,9
25,6

2004
177,0
25,0
0,9
22,0

2005
200,3
25,5
0,9
18,8

223,7

222,3

224,9

245,5
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Figur 13
Sum energibruk totalt 2001-2005 fordelt på energikilder

Samlet energiforbruk i husholdninger fordelt på antall innbyggere i 2001-2005
framgår av fig. 14. Det kan tyde på at de høye elektrisitetsprisene vinteren 2003 har
hatt innvirkning på folks strømforbruk dette året. Tallunderlaget er usikkert når det
gjelder forbruk av ved i husholdningene, og det er derfor trolig at forbruk utenom
elektrisitet er noe høyere i 2003 og 2004 enn det som framgår i diagrammet.
kWh/innbygger
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Figur 14
Sum energibruk i husholdninger fordelt pr innbygger 2001-2005
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5.4.4 Omfanget av vannbåren varme i eksisterende bebyggelse
Fra SSB sin folke- og boligtelling i 2001, går det fram at andelen boliger i kommunen
som har vannbårne varmeanlegg, enten i form av gulvvarme eller radiatorsystemer,
ligger på ca 8 %.
Det er imidlertid for næringsbygg og større boligkomplekser at fleksibel oppvarming
kan få størst betydning i forhold til utbygging av ny infrastruktur.
Statistikkgrunnlaget for oppvarmingssystemer i næringsbygg er mangelfull. Imidlertid
kan vi lese av den nye kommunevise energistatistikken at stasjonær forbrenning
innen privat og offentlig tjenesteyting i 2005, utgjorde 6,1 GWh i Nesodden.
Elektrisitet levert til elektrokjeler i 2005 utgjorde 2,9 GWh til næringsbygg. For
næringsbygg er dette da i hovedsak energibruk i vannbårne anlegg
(sentralvarmeanlegg). I tillegg ble det levert ca 15 GWh utkoblbar kraft til
primærnæringer, og vi antar at en stor del av dette forbruket gikk til oppvarming av
drivhus.
Vi anslår at det i Nesodden kommune er et energiforbruk på ca 10 GWh som er
knyttet til sentralvarmeanlegg i større bygg. Av dette vil trolig en stor andel med
relativt lave investeringer i det interne oppvarmingssystemet, kunne konverteres til
bioenergi, varmepumper, fjernvarme eller annen fornybar energi. Utenom dette ligger
det også et betydelig potensial i boliger med direkte elektrisitet og parafinovner, til å
konvertere til pelletskaminer og luft til luft varmepumper.
5.5 Energiproduksjon
5.5.1 Elektrisitetsproduksjon
Det er ingen elektrisitetsproduksjon i kommunen. I NVE sin ressurskartlegging av
små kraftverk, er det ikke kartlagt lønnsomme utbygginger av små kraftverk i
kommunen.
5.5.2 Varmeproduksjon ifm. fjernvarme
Som nevnt i kapittel 5.3.3 er det ingen distribusjon av fjernvarme i kommunen, og det
er heller ingen varmeproduksjon for levering av varme til fjernvarmenett.
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6.0 Forventet utvikling av energibruk i
kommunen
Kommunens innbyggertall pr 01.01.2007 var 16 791, og det har de siste 10 år vært
en gjennomsnittlig befolkningsøkning på ca 224 personer pr år. Diagram for
framskrevet folkemengde 2005-2025 (middels vekst), utarbeidet av SSB, viser en
økning i folkemengde fram mot 2025 til ca 19 000. Dette gir en gjennomsnittlig
befolkningsøkning på ca 140 personer pr. år.
Økning i folkemengde og forventet endring i bostandutvikling, med stadig færre
mennesker pr. bolig, vil gi et økt behov for nye boliger hvert år. Med en årlig
befolkningsøkning på ca 140 personer vil det være behov for ca 70 nye boliger pr år.
I kommuneplanens måldel legger Kommunestyret til grunn en moderat befolkningstilvekst på mellom 0,5 og 1 % pr år, og dette tilsvarer 60-70 nye boliger årlig.
Kommunen har vedtatt at boligutbygging i hovedtrekk skal skje som fortetting av
eksisterende byggesoner og at strandsonen i stor grad skal søkes bevart. Det er
også lagt vekt på at Nesoddmarka skal bevares.
Kommuneplanens arealdel er til rullering og et forslag er nå ute til høring.
Høringsfristen er satt til 312.12.07, og dokumentet forventes vedtatt i februar – mars
2008. Det forventes ikke større endringer når det gjelder de utbyggingsområdene
som er nevnt nedenfor.
Utbygging i hht. Kommuneplanens arealdel 2003-2015 [8] som vil forårsake økt
energibehov:
Nye utbyggingsområder for boliger
Nordre Nesodden (Berger, Tangen og Bjørnemyr)
• Varden, 140 boliger
• Tangen senterområde (Tangen), 95 boliger
• Jørgen Berners vei (Tangen), 40 boliger
• Vestfjordtomtene, 40 boliger
Fjellstrand
• Persillengen – Marikloppa, 120 boliger
• Skoleveien, boliger
Nye utbyggingsområder til næringsformål
• Fagerstrandområdet
• Tangen sentrum
• Tangenåsen, nytt administrasjonsbygg og ny ungdomsskole
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Prognose for samlet stasjonært forbruk fram mot 2016.
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Figur 15
Energiprognose 2007-2016 fordelt på energibærere.

I prognosen er det forutsatt en årlig økning på 0,8 %, og dette er basert på en mer
langsiktig utvikling når vi ser snittet over flere år.
Prognosen bygger på den utviklingen vi har hatt fram til i dag. Hvis det blir en økt
satsing på energieffektivisering og fornybar energi, kan man forvente en annen
utvikling. Andelen biobrensel vil da øke på bekostning av petroleumsprodukter og
elektrisitet.
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7.0 Vurdering av alternative
varmeløsninger for utvalgte områder
7.1 Bakgrunn for valg av områder
Når det nå skal velges ut aktuelle områder for en nærmere vurdering går vi etter
følgende kriterier:
•
•
•
•
•
•

Områder der det er regulert for ny bebyggelse eller planlagt betydelig
bruksendring
Områder med betydelig netto tilflytning
Områder med forventet endring i næringssammensetningen
Områder der det nærmer seg kapasitetsbegrensning for distribusjonsnettet for
elektrisitet
Områder med lokale energiressurser
Områder med større utbredelse av vannbåren varme

7.2 Utnyttelse av lokale energiressurser
Enkelte områder egner seg spesielt godt for de ulike lokale energikildene.
Dette kan være områder i tilknytning til industri med spillvarme, områder nær sjøen
eller på berggrunn, der varmepumpe kan være aktuelt, eller områder med lokal
tilgang på treavfall eller sekundærprodukter fra trebearbeidende industri eller
skogbruk. Områder med restavfall som i dag legges på deponi, kan også være
aktuelle i forhold til avfallsforbrenning, eller bioreaktorer for metanproduksjon. Også
bebyggelse nær avfallsdeponier med avgassing, kan være aktuelle varme- eller
gassavtakere.
7.3 Nye næringsområder
For næringsområder bør man legge inn vannbåren varme i de nye byggene, for å
forberede for eventuell senere utbygging av felles lokal varmesentral eller tilknytning
til sentralt fjernvarmenett. Aktuelle varmekilder for egen varmesentral kan være
bergvarmepumpe eller biopellets. Velges varmepumpe, bør varmesystemene i
bygningsmassen dimensjoneres for lavtemperatur varmedistribusjon.
7.4 Nye boligområder
I de tilfeller individuelle varmeløsninger for boliger er mest aktuelle, kan man
imidlertid samarbeide om innkjøp av for eksempel pelletskaminer, rentbrennende
ovner, individuelle varmepumper m.m. Kommunen kan da enten selv eller gjennom
krav til utbygger stå for koordineringen av slike løsninger.
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8.0 Aktuelle nasjonale støtteordninger
8.1
Enova SF
Det statlige foretaket Enova administrerer et energifond som tilføres midler fra et
påslag på nett-tariffen på 1 øre/kWh. Samlet tilføres energifondet om lag 800 mill.
kr/år. I tillegg skal det nå bygges opp et fond på 20 mrd. kr til fornybar energi og
energi-effektivisering Enova har etablert ulike støtteprogrammer der energibrukerne
kan søke om delfinansiering av prosjekter og tiltak for å redusere energibruken eller
for konvertering til nye fornybare energikilder.
Enova prioriterer prosjekter som gir størst mulig energiutbytte (kWh/støtte-kr). Støtten
skal være utløsende for å få gjennomført tiltaket. Støttebeløpet varierer fra 10-50 %
av totalkostnaden.
De mest aktuelle programmene er:
•
•
•
•
•

Energibruk, industri
Energibruk, bolig, bygg og anlegg (minimum energimål 0,5 GWh/år)
Varme, produksjon og distribusjon (fjernvarme)
Varme, foredling av biobrensel
Kommunal energi- og miljøplanlegging

Sistnevnte program kan gi kommunene inntil 50 % støtte til utarbeidelse av energiog miljøplaner samt forprosjektstøtte for vurdering av ny varmeproduksjon (pelletsog varmepumper) og infrastruktur. Programmet har ingen søknadsfrist. For de øvrige
programmene er det fire søknadsfrister i året [9].
8.2
Innovasjon Norge, bioenergiprogrammet
Hovedmålgruppa for programmet er bønder og skogeiere som ønsker å selge
biobrensel eller varme basert på biobrensel.
Andre aktører kan gis tilskudd dersom det fremmer programmets målsetting.
Programmet gir tilskudd innen følgende områder:
• Anlegg for varmesalg
• Gårdsanlegg
• Anlegg for produksjon og salg av brensel
• Veksthus
• Konsulenthjelp til forstudier
• Forprosjekter og utredninger
• Kompetanse- og informasjonstiltak
Fylkeskontorene til Innovasjon Norge behandler søknadene om støtte [10].
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8.3
Husbanken
Forsøks- og pilotprosjekter med ekstra høyt ambisjonsnivå har mulighet for tilskudd
og lån på inntil 80-90% av kostnadene. Vurdering og prioritering av prosjekter gjøres
ved det regionkontoret som har ansvaret i den regionen det bygges i.
Utviklingsprosjekter av nasjonal betydning kan søke om tilskudd til utviklings- og
informasjonsarbeid fra Husbanken Regionkontor Trondheim, som har
konsernoppgavene for Husbankens arbeid med energi og miljø.
Husbanken prioriterer prosjekter som har stor overføringsverdi og som på sikt kan
bidra til å oppfylle nasjonale miljømål.
Husbanken prioriterer prosjekter som har stor overføringsverdi og som på sikt kan
bidra til å oppfylle nasjonale miljømål [11].
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