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1 Rammebetingelser 

1.1 Nasjonale energimål og det nordiske kraftsystemet 

I Norge står vannkraft for mer enn 98 % av den innenlandske kraftproduksjonen. Forsynings-
situasjonen er helt avhengig av årlig nedbør, og blir derfor veldig variabel fra år til år. 
Foreløpig ble det satt produksjonsrekord i Norge i 2000, med rundt 143 TWh, mens 
produksjonen var nede i 107 TWh i 2003. 

Figur 1-1: Norsk kraftproduksjon (blå) og –forbruk (brun) i Norge fra uke 21 i 2004 til uke 21 i 
2008. Tallene er i MW. Kilde: Statnett 

 
 

Norge er i dag en del av det nordiske kraftmarkedet. Det betyr at Norge både importerer og 
eksporterer kraft over landegrensene. Dette illustreres i figuren ovenfor som viser norsk 
kraftproduksjon (blå linje) og norsk kraftforbruk (brun linje) i tidsrommet uke 21 i 2004 til uke 
21 i 2008. Som det fremgår av figuren er det sjelden at forbruket og produksjonen i Norge 
samsvarer med hverandre. Når den blå linjen ligger over den brune eksporteres kraft, mens 
det i motsatt tilfelle importeres kraft til Norge.  

Figuren viser ukentlig kraftutveksling. Tilsvarende gjelder imidlertid også over døgnet, dvs. at i 
deler av et døgn kan Norge være eksportør av kraft, i andre deler importør. Det norske 
kraftsystemet er forbundet med nabolandene gjennom flere kraftoverføringer. 
Kraftforbindelsene er illustrert i figuren nedenfor.  
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Figur 1-2: Overføringskapasiteter for elektrisk kraft i det nordiske kraftmarkedet. Tallene i 
figuren er gitt i MW. Kilde: Energi- og kraftbalansen mot 2020, www.regjeringen.no 

 

 

Kraftproduksjonen i våre naboland er satt sammen av både vindkraft, kullkraft, atomkraft og 
vannkraft. Andelen vannkraft i nabolandene er vesentlig mindre enn for Norge, og dermed 
betyr tilknytningen til det nordiske kraftmarkedet økt forsyningssikkerhet i tørre år. For våte år 
med kraftoverskudd gir det også muligheter til å eksportere kraft.  

I tørre år har Norge vært netto importør av kraft fra Norden. Norge har derfor satt seg 
ambisiøse mål for å styrke egen forsyningssikkerhet gjennom utbygging av fornybar energi. 
Norges offisielle mål er at ny produksjon av fornybar energi sammen med energieffektivisering 
skal bidra med en økning på til sammen 30 TWh for perioden 2001 til 2016. Det er satt av 
midler til dette i et grunnfond som forvaltes av Enova SF. Regjeringen har vedtatt å styrke 
grunnfondet med 10 mrd. kroner i 2009 og ytterligere inntil 10 mrd. kroner innen 2012. 
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1.2 Nasjonale klimagassutslipp 

De samlede norske klimagassutslippene var på 55,0 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2007. 
Dette er 1,5 millioner tonn eller 2,7 prosent mer enn i 2006, og en oppgang på nær 11 prosent 
sammenliknet med 1990. Etter to år med nedgang i utslippene, blant annet på grunn av 
redusert produksjon av råolje, var de i 2007 noe over nivået i det tidligere toppåret 2004 (SFT 
2008). Dette utgjør i overkant av 12 tonn per innbygger, noe som er høyere enn i Europa for 
øvrig, men lavere enn i USA og Russland. Tabellen under viser nasjonale klimautslipp i Norge 
i årene 1990, 2004 og 2005 fordelt på sektor. De tre største kildene til utslipp i Norge er 
transport, prosessindustri og petroleumsvirksomhet, som sto for 72 % av de samlede utslipp i 
2007. Selv om utslippene fra petroleumsindustrien ble nesten doblet mellom 1990 og 2007, er 
det forventet at denne vil synke på grunn av redusert produksjon av råolje. Utslipp fra 
prosessindustrien har vært jevnt synkende de siste ti åra, bl.a. på grunn av investering i ny 
teknologi som har redusert utslippene. I tillegg har nedleggelse av noen bedrifter bidratt til at 
utslippene har gått ned. Utslipp fra veitrafikk har vært jevnt stigende siden 1990 (SFT 2008).   

 

 Kilde: St. meld. Nr. 34 
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1.3 Nasjonale klimamål  

Regjeringen har nylig vedtatt nye klimamål for Norge [2]. I vedtaket heter det at Norge skal 
overoppfylle våre Kyoto-forpliktelser med 10 %, noe som betyr at vi innen 2012 må redusere 
utslippene med 9 %, i forhold til 1990-nivå. Man har definert reduksjoner slik at finansiering av 
klimatiltak i andre land inkluderes – slik at Norge delvis kan oppfylle sine mål ved hjelp av 
innkjøp av klimakvoter fra EU-ETS markedet og fra de prosjektbaserte mekanismene i Kyoto-
protokollen – CDM og JI. Videre skal Norge i 2030 ha redusert utslippene av klimagasser med 
30 % i forhold til 1990-nivå. Igjen teller tiltak i utlandet med i regnskapet. 

Regjeringen har også foreslått en ambisjon om at Norge skal være klimanøytralt 
(karbonnøytralt) i 2050. Dette innebærer at landet netto har null utslipp av klimagasser. For å 
oppnå målsettingen mener Regjeringen at det vil være nødvendig med innkjøp av klimakvoter 
og – kreditter fra utlandet, i tillegg til de tiltakene som gjøres i Norge. 

Lavutslippsutvalget, som ble nedsatt av Miljøverndepartementet i 2005, utarbeidet NOU 
2006:18 ”Et klimavennlig Norge”. Dette er en utredning av hvordan Norge radikalt kan 
redusere sine utslipp av klimagasser med opp til 80 % innen 2050. Som vi ser av figuren 
nedenfor, vil viktige kilder til en slik massiv reduksjon være CO2-fangst fra energiproduksjon 
og energi, samt satsning på bioenergi både i transport- og energisektoren. 

Figur 1-3: Årlige utslipp av klimagasser historisk, i Referansebanen og i Lavutslippsbanen 
1990-2050. [3] 
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Klimaforliket, som ble vedtatt i januar 2008, går på en rekke områder lenger enn klimamålene i 
Norsk klimapolitikk, samtidig som det er skissert en del nye tiltak. Ambisjonen om 
klimanøytralitet er fremskyndet til 2030, og reduksjonen av klimautslipp skal være mellom 15-
17 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020, og ikke 13-16 millioner tonn som regjeringen 
foreslo. To tredjedeler av Norges totale kutt skal tas nasjonalt, noe som vil ha innvirkning på 
kommunenes virksomhet.   Hovedtiltaksområdene er innen: 

• Økt internasjonal innsats 
• Energi og klima relatert forskning 
• Petroleum og energi 
• Transport 
• Industri 
• Bygg 
• Offentlig forvaltning. 

 
Spesielt de foreslåtte skisserte tiltakene innen energi, transport, industri, bygg og offentlig 
forvaltning berører kommunene og prosessen med lokale energi- og klimaplaner.  

I juni 2008 startet også samarbeidet mellom staten og de 13 største byene om å skape 
framtidens byer – byer med reduserte klimagassutslipp og bedre bymiljø. Oslo er med i dette 
samarbeidet, og kommunene rundt, inkludert Nesodden, spesielt i henhold til transport, vil 
nødvendigvis måtte sees i sammenheng.   

2 Analyse av energisituasjonen i kommunen 

2.1 Demografisk bakgrunnsstatistikk 

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 kommune har i dag ca 17 000 innbyggere, men kommunen vokser stadig. 
Barnefamilien er den mest typiske innflytteren og dette gjenspeiles i at Nesodden har en 
relativt ung befolkning. Spesielt er aldersgruppen 10-19 år godt representert. 

I 2001 bodde det 2,5 personer pr bolig på Nesodden, hvilket er noe over gjennomsnittet for 
Akershus (2,4/bolig), og klart høyere enn Oslo (1,9/bolig).  

Arbeidsreisende til Oslo fra Nesodden lå på 3356 i 1990, mens tallet for 2005 var 3696. 
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2.2 Energiforbruk 

Det totale energiforbruket i Nesodden kommune i stasjonær sektor var på 245,5 GWh i 2005. 
Av dette forbruket var 200 GWh (ca 82 %) elektrisitet. Resten av energitilførselen bestod av 
ved (10 %) og fyringsolje (8 %). Sammensetning og utvikling av energiforbruket i kommunen 
vises mer detaljert i figuren og tabellen nedenfor, som begge er hentet fra lokal 
energiutredning [1]. 

Figur 2-1: Sum energiforbruk totalt 2001 – 2005 fordelt på energikilder [1] 

 

Tabell 2-1: Tall fra statistikk utarbeidet av Energi 1 og SSB [1] 

 

Årsaken til det høye elektrisitetsforbruket i Nesodden kommune kan sannsynligvis forklares 
med at Nesodden er en bostedskommune med mye spredt boligbebyggelse, samtidig med at 
det ikke finnes infrastruktur for fjernvarmedistribusjon. Figuren nedenfor viser også at det er 
husholdningene som er den desidert største forbrukssektoren i kommunen. I SSBs Folke- og 
boligtelling fra 2001 fremkommer det at 64 % av boligene i Nesodden har elektrisitet i 
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kombinasjon med ovn for fast brensel som oppvarmingskilde. Det er dermed rimelig å anta at 
mesteparten av boligene i Nesodden varmes opp med elektrisitet.  

Figur 2-2: Diagram som viser samlet energiforbruk i kommunen for perioden 1991 – 2005 [1] 

 

 

Tabell 2-2: Energiforbruk av elektrisk kraft i MWh for 2006. Tallene er fra statistikk utarbeidet 
av Energi 1 for Nesodden kommune. [1] 

 

Tabellen ovenfor viser det totale forbruket av elektrisk kraft i Nesodden kommune i 2006. Som 
det fremgår av tabellen er det et stort forbruk (ca 16 GWh) av uprioritert kraft. Uprioritert kraft 
leveres til store forbrukere som kan dokumentere at de har reserveløsninger for 
energiforsyningen. Derfor kan netteieren koble ut disse kundene dersom det skulle være 
behov for å frigjøre effekt i nettet. I motytelse betaler kjøpere av uprioritert kraft mindre 
nettleie. I praksis benyttes uprioritert kraft i hovedsak til oppvarming i vannbårne systemer. 
Det betyr at det i Nesodden kommune vil være mulig å frigjøre ca 16 GWh elektrisitet ved å 
legge om til andre energikilder som for eksempel bioenergi eller varmepumper i disse 
systemene.  

Ser vi på forbruket av stasjonær energi utenom elektrisitet, ser vi at dette totalt sett utgjorde ca 
45 GWh i 2005 (figuren nedenfor). Av denne energimengden utgjorde biomasse ca 25 GWh, 
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mens fossile kilder utgjorde ca 20 GWh. Sistnevnte tilsvarer CO2-utslipp på ca 6 300 tonn, 
noe som tilsvarer 15 % av kommunens totale utslipp. 

Tabell 2-3: Stasjonært energiforbruk utenom elektrisitet i GWh (2005) [1] 

 

 

2.3 Energiproduksjon 

Det finnes ingen kraftverk i kommunen. I følge NVEs ressurskartlegging for små vannkraftverk 
finnes det heller ingen lønnsomme utbyggingsprosjekter i Nesodden kommune.  

2.4 Distribusjonssystemer 

Infrastruktur for energidistribusjon omfatter ikke bare fjernvarme og elektrisitetsnett, men også 
distribusjon av ved, pellets, fyringsolje, parafin osv. Dette kapitlet tar for seg tilgjengeligheten 
til de forskjellige energiformene i Nesodden kommune. 

2.4.1 Elektrisitet 

I følge lokal energiutredning for Nesodden Kommune 2007 [1] er elektrisitetsnettet i 
kommunen godt utbygd. Nettet består av både luft- og kabelnett, hvor kabelnettet dominerer 
for tettbygde strøk. Høyspentnettet er bygget slik at det er fleksibelt med tanke på omkoblinger 
ved feilsituasjoner. Nettet består av 56 km 22 kV luftlinje, 72,1 km 22 kV kabelnett, 272,2 km 
lavspent luftnett, 174 km lavspent kabelnett og 245 nettstasjoner.  

2.4.2 Fjernvarme 

Det finnes ingen nett for fjernvarmedistribusjon i kommunen. Det har imidlertid blitt utført en 
utredning for bruk av bioenergi og fjernvarme som konkluderer med at det finnes flere 
muligheter for utbygging av fjernvarme i kommunen [5]. De mest aktuelle stedene for 
fjernvarme er Tangen, Varden og Sunnaas / Nesoddtunet.  
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2.4.3 Andre energiformer 

På Nesodden og i nærområdet finnes det flere forhandlere av både fyringsolje, ved og pellets. 
Statoil har for eksempel et utsalg for fyringsolje i Fagerstrand, mens kommunen selger ved. 
Erfaring tilsier også at det finnes flere private forhandlere av ved, i tillegg til at flere har tilgang 
til skog og selvhogst. Det er også relativt enkelt å få tak i pellets i kommunen.  

2.5 Ressurskartlegging 

Kartleggingen av energiressurser i kommunen har som formål å tydeliggjøre kommunens 
handlingsrom. Nesodden har praktisk talt ingen lokal produksjon av energi, så alt må 
importeres. Ved å ta i bruk lokale og fornybare energiressurser kan man ikke bare spare 
klimaet, men det vil også øke forsyningssikkerheten samtidig som det kan bidra å styrke lokalt 
næringsliv.  

I dette kapitlet vil det bli gjort grove estimater over potensialet for de forskjellige fornybare 
energiressursene som er tilgjengelig innenfor kommunegrensene. Påvirkningsgraden til 
kommunen varierer imidlertid for de forskjellige ressursene. Det er for eksempel ikke så lett for 
kommunen å bygge ut vindkraft, ettersom kommunen ikke selv eier et kraftselskap. Men 
kommunen kan velge å etablere et eget selskap for forsyning av fjernvarme fra for eksempel 
varmepumper eller bioenergi. Eventuelt kan kommunen velge å lage en anbudsrunde for 
private aktører. Når det gjelder energifrigjøring i kommunal bygningsmasse er det kommunen 
selv som bestemmer hvor langt den skal gå. For bruk av solenergi (solfangere til oppvarming) 
og varmepumper kan kommunen gjennom arealplanlegging legge til rette for at disse 
energiressursene blir tatt i bruk også av private aktører.  

I dette kapitlet gis det også en kort beskrivelse av de forskjellige teknologiene. For mer 
utfyllende beskrivelser, samt en oversikt over nasjonale energiressurser henvises det til 
publikasjonen ”Fornybar Energi 2007” [4] (kan lastes ned fra www.fornybar.no). 

2.5.1 Energiressurser fra skogen 

Brutto balansekvantum (årlig tilvekst) i skogen i Nesodden kommune er på 9 694 fm3 mens 
det gjennomsnittlige uttaket de siste årene har vært på 5 395 fm3. Et grovt estimat over 
potensialet for tilgjengelig bioenergi fra skogen kan gjøres ved å se på differansen mellom 
brutto balansekvantum og gjennomsnittlig uttak, og samtidig legge til biomasse fra GROT 
(grener og topper). En slik beregning er gjort i tabellen nedenfor. Energiinnholdet i biomassen 
er beregnet til 1 763 kWh/fm3 basert på energiinnholdet til de forskjellige tresortene og 
forekomsten av disse (81 % gran, 11 % furu og 8 % lauvtrær). 

Det årlige energipotensialet i skogen i Nesodden kommune er estimert til ca 12 GWh/år, men 
dette er et veldig grovt estimat. Det er for eksempel ikke korrigert for uttak av ved til privat 
forbruk eller uregistrert salg nettopp fordi mengden av dette uttaket er ukjent. I hvilken grad 
det er mulig å hente ut hele potensialet er også avhengig av tilgjengeligheten til skogen og 
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eventuelle restriksjoner som følge av miljøkrav. Spesielt gjelder dette GROT, etter som uttak 
av GROT kan føre til forsuring og utarming av jordsmonnet. Store uttak av GROT kan også 
true biologisk mangfold.  

Tabell 2-4: Brutto energipotensial for energi fra skogen i Nesodden kommune. 

Skogressurser m3/år 
Energiinnhold 
[kWh/m3]  

kWh 

Brutto balansekvantum 
UB 

9 694 1 763 17 086 674 

Årlig uttak fasttømmer 5 395 1 763 9 509 244 
Årlig tilvekst GROT 2 583 1 763 4 552 786 
Årlig uttak GROT 0 1 763 0 
Rest til Bioenergi 6 882 1 763 12 130 216 

 

Når det gjelder prosjekter som er egnet til bruk av bioenergi i Nesodden kommune henvises 
det til rapporten ”Forprosjekt – bioenergi, Prosjektmuligheter i Nesodden Kommune” [5]. 

2.5.2 Bioenergi fra landbruket 

Bioenergi fra landbruket omfatter både halm og husdyrgjødsel. Halm kan benyttes i 
forbrenningsanlegg og varmeproduksjon, mens husdyrgjødsel kan benyttes i produksjon av 
biogass. I Norge er både halmforbrenningsanlegg og fermenteringsanlegg basert på 
husdyrgjødsel lite utbredt, men kan betraktes som et potensial f.eks tilknyttet gårdsanlegg.  

Når halm benyttes til energiformål benyttes normalt kun 30 % av den produserte halmen. 
Resten bør ligge igjen på jordet for å unngå utarming av jordsmonnet.  

I Nesodden kommune dyrkes både bygg, havre og hvete, og et overslag over mulig 
energipotensial fra denne produksjonen er vist i tabellen nedenfor. I beregningene er det 
antatt at det produseres totalt ca 350 kg halm per da, og at energiinnholdet i halmen er på 4 
kWh/kg.  

Tabell 2-5: Produksjon og potensial for energiutnyttelse av halm i Nesodden kommune. 

Halm daa kg/år Til energi [kg] Energi [kWh/år] 

Bygg 931 325 850 108 617 434 467 
Havre  871 304 850 101 617 406 467 
Hvete 2 025 708 750 236 250 945 000 
SUM 3 827 1 339 450   1 785 933 

Utvinning av biogass (metan) kan skje gjennom en prosess der husdyrgjødselen råtner 
(fermenteres) i tank uten tilgang på luft. Dermed utvinnes en metanrik gass som ofte benyttes 
til oppvarming. Metangass kan også brukes i en gassmotor for elektrisitetsproduksjon, men på 
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grunn av høye investeringskostnader forutsetter slik produksjon tilgang på relativt store 
gassmengder. 

I tabellen nedenfor er det gjort en overslagsberegning over potensialet for gassproduksjon fra 
husdyr i Nesodden kommune. Overslaget er basert på produksjonstall for husdyr gitt av 
landbrukskontoret og gjennomsnittlige tall for gassproduksjon fra de forskjellige 
husdyrsortene. 

Tabell 2-6: Antall husdyr i Nesodden kommune og potensial for energiproduksjon fra 
husdyrmøkk. 

Gjødseltype Ant. Dyr i Prod. 
Årlig energiprod.  

[kWh/år] 

Storfe 68 146 438 
Gris 33 8 846 

Høner 30 706 

SUM   155 990 

 

Fra landbruket er det samlede teoretiske potensialet for energiproduksjon på ca 1,9 GWh. 
Kommunen er avhengig av et godt samarbeid med landbruket dersom den ønsker å få 
realisert dette potensialet.  

2.5.3 Varmepumper 

Isolert sett er varmepumpeteknologien ikke en produksjonsteknologi for energi, men 
varmepumper gjør det mulig å utnytte lokale varmekilder som har for lav temperatur til at de 
kan benyttes direkte. Forenklet kan man si at varmepumpen ”løfter” temperaturen på 
varmekilden. Alle typer varmepumper må bruke energi (normalt elektrisitet) for å kunne 
produsere varme, og varmepumper ansees derfor mer som en energispareteknologi enn som 
en energiproduksjonsteknologi.  

Isolert sett er ressurstilgangen for varmepumper enorm, etter som varmepumper kan baseres 
på varme fra både luft, vann, jordvarme og grunnvann. I hvilken grad man kan benytte seg av 
varmepumper bestemmes mer av formålet og de nødvendige investeringskostnadene som 
medfølger for å tilpasse varmepumpen til bruksområdet, enn av tilgangen på lokale 
energikilder. Et anslag over varmepumpepotensialet på Nesodden kan derfor ikke gjøres uten 
at man gjør en vurdering av hvert enkelt prosjekt. Det er et for omfattende arbeid til å 
gjennomføres innenfor rammene av en overordnet plan. Isteden vil det i dette kapitlet bli gitt 
en kort beskrivelse av forholdene for varmepumper i Nesodden kommune. Det vil også bli gitt 
en kort beskrivelse av noen tekniske forutsetninger for bruk av varmepumper.  
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Forhold for varmepumper i Nesodden kommune 

Luft/luft-varmepumper er den typen varmepumpe som har størst utbredelse i Norge. For 
privathusholdninger er installering av denne typen varmepumper ansett for å være en av de 
mest lønnsomme enøk-investeringene. Luft/luft-varmepumper er best egnet på kystnære 
steder som Nesodden der utetemperaturen ikke blir alt for lav i løpet av vinteren. Helst bør 
ikke temperaturen være lavere enn ca minus 10 grader over lengre perioder av vinteren. Luft-
/luft-varmepumper er best egnet i mindre bygninger som eneboliger og rekkehus. Luft/luft-
varmepumper med luftfilter gir i tillegg bedre inneklima.  

Figur 2-3: Oversikt over energibrønner i Nesodden kommune. [Kilde: NGU, GRANADA] 

 

Vann/vann-varmepumper kan yte et større bidrag til energisparing enn luft/luft-varmepumper, 
men de er også forbundet med større investeringskostnader. Denne typen varmepumper kan 
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hente omgivelsesenergi både fra såkalte energibrønner (jordvarme / grunnvann) eller fjorder 
og innsjøer. I Nesodden kommune er det flere steder som er godt egnet til denne typen 
varmepumper. Kartet ovenfor viser for eksempel hvor det i dag er etablert varmepumper med 
uttak av grunnvarme.  

Nesoddens beliggenhet i forhold til Oslofjorden gjør at sjøvannsvarmepumper er spesielt 
aktuelt. Sjøens relativt stabile temperatur gjennom hele året gjør at denne typen varmepumper 
kan være svært effektive. Sjøvannsvarmepumper finnes i størrelser som passer for eneboliger 
og opp til store anlegg. Bærum Fjernvarme baserer for eksempel store deler av sin energi-
produksjon på sjøvannsvarmepumper.  Vannet må tas relativt dypt, >70 m, for at man skal 
unngå problemer med begroing. Alternativt kan man etablere en varmeveksler i sjøen. 

Tabell 2-7: Varmekilder for forskjellige varmepumper og forskjellige egenskaper knyttet til de 
forskjellige bruksområdene. [Kilde: www.fornybar.no] 

 

I tabellen ovenfor er vist en oversikt over forskjellige varmekilder som kan benyttes for 
varmepumper, sammen med egenskapene for de forskjellige varmepumpene. Tabellen er 
hentet fra ”Fornybar energi 2007”, som også kan lastes ned fra siden www.fornybar.no. 

Tekniske forutsetninger for bruk av varmepumper 

Effektfaktoren (virkningsgraden) til en varmepumpe er avhengig av flere faktorer, men én 
viktig faktor er forskjellen mellom temperaturen på varmekilden og ønsket temperatur hos 
mottakeren. Stor temperaturforskjell gir dårligere effektfaktor, og derfor er de fleste varme-
pumper designet for å gi lavere temperatur enn det man får fra for eksempel olje- eller 
biokjeler. For vannbårne systemer betyr dette at varmepumper ofte ikke er spesielt godt egnet 
til å erstatte oljekjeler, etter som denne typen vannbårne systemer typisk har en ut-temperatur 
på 80 °C (ofte kalt 80/60-nett). Ut-temperaturen på de fleste varmepumper er som regel ikke 
mer enn 55 °C. Dersom man likevel ønsker å bytte en oljekjel med en varmepumpe er det 
derfor nødvendig å enten oppgradere det vannbårne systemet, eller redusere varmebehovet 
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ved for eksempel etterisolering. En annen mulighet er å benytte seg av en olje- eller elkjel for 
leveranse av spisslast.  

I vannbårne systemer med gulvvarme er temperaturnivået mye lavere (ca 35°C) og denne 
typen systemer passer derfor svært godt sammen med varmepumper.  For nye 
byggeprosjekter kan man legge til rette for lavtemperatursystemer tidlig i prosjekteringsfasen 
slik at forholdene ligger til rette for varmepumper helt fra starten av.  

Luft/luft-varmepumper avgir varme til inneluften og for at denne typen systemer skal virke 
tilfredsstillende er det viktig at det er god luftsirkulasjon i bygget. Mindre bygninger med åpne 
løsninger passer derfor godt til denne typen varmepumper.  

2.5.4 Solvarme 

Energi fra sola kan omvandles til både elektrisitet med et solcellepanel og til varme ved hjelp 
av en solfanger. Varmen kan utnyttes til oppvarming av bygg, først og fremst de med 
vannbårne varmeanlegg. Lokal energiutredning i Nesodden påpeker et potensial for bruk av 
sol til energiformål men sier ikke noe om hvor stor grad dette faktisk benyttes. Nesodden er en 
solrik kommune og sol som energiform bør være en mulighet som kan utvikles f.eks til 
oppvarming av tappevannsforbruk sommerstid, oppvarming av svømmebassenger etc. og 
som energiform for hytter. 

Figur 2-4: Prinsippskisse for et solfangeranlegg. [Kilde: www.fornybar.no] 
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I prinsippskissen ovenfor er det vist hvordan solenergi kan benyttes til både bolig- og 
tappevannsoppvarming. På Nesodden vil man typisk kunne anta at et solfangeranlegg vil 
kunne produsere 400 – 450 kWh per kvadratemeter solfangerareal i året, men dette tallet 
varierer både med type solfanger, bruksmønster og -område og lokale skyggeforhold. Som en 
illustrasjon kan det sies at hele kommunens stasjonære energiforbruk ville kunne bli dekket 
dersom solfangere dekket hele kommunen.  

Som for varmepumper er også solfangere best egnet til oppvarming av bygninger med 
lavtemperatursystemer for vannbåren varmedistribusjon. Etter som solinnstrålingen varierer 
sterkt gjennom året må anlegget kombineres med en annen varmekilde som for eksempel 
bioenergi, varmepumpe eller elektrisitet.  

Det er enklest å få til gode løsninger når prosjektering av solfangeranlegget gjøres samtidig 
med prosjekteringen av bygget hvor det skal benyttes. Solfangeranlegg passer derfor best i 
nye bygninger. Solfangeranlegg passer også godt i bygninger med høyt tappevannsbehov. 
Eksempler på slike bygninger er alders- og pleiehjem, sykehus, idrettshaller og 
svømmeanlegg.  

Et eksempel på et bygg hvor det kan være aktuelt med denne typen energiforsyning kan være 
utvidelsen på Nesoddtunet. Her kan man både utforme det vannbårne systemet til å benytte 
lave temperaturer samtidig som det vil være høyt tappevannsbehov. For øvrig bør solvarme 
vurderes utredet i alle nye bygninger på Nesodden. 

2.5.5 Vindkraft 

Vindkraft produseres av vindturbiner som er plassert på høye tårn og utstyrt med en som 
oftest 3-bladet rotor. Tårnet må dels være høyt for at rotoren skal komme godt klar av bakken, 
men dessuten er vindforholdene normalt mye bedre et stykke over bakkenivå. På Nesodden 
vil det sannsynligvis være fornuftig å ha så høyt tårn som mulig, 100-130 m, og en stor rotor 
for å fange opp mest mulig av energien i vinden. En vindturbin i klasse II eller III (egnet for 
områder med relativt beskjedne vindforhold) vil for eksempel da ha en rotordiameter på ca. 
80-110 m. 

Vindkraft på Nesodden? 

Hver vindturbin vil ha en installert effekt på ca. 2-3 MW og produsere kanskje rundt 3-6 
millioner kWh/år, avhengig av tårnhøyde, plassering og hva vindforholdene i Nesodden faktisk 
viser seg å være. Med et gjennomsnittlig årsforbruk per husstand på 20.000 kWh, så betyr det 
at en enkelt vindturbin alene vil kunne forsyne omtrent 150-300 gjennomsnittlige boliger med 
elektrisk kraft. Et mindre vindkraftverk på for eksempel 3 turbiner vil således kunne forsyne 
rundt 450-900 husstander. Det er et godt utbygget lokalt høyspentnett på 22 kV på Nesodden, 
og tilknytting av et vindkraftverk vil derfor trolig kunne gjøres til en forholdsvis lav kostnad.  
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Et slikt vindkraftverk vil måtte plasseres godt eksponert i forhold til vinden, det vil si relativt 
høyt på en åsrygg med ca. 500 m avstand mellom hver turbin, og gjerne samtidig nær fjorden. 
Med Nesoddens topografi og bebyggelse synes det ikke mulig å velge en lokalitet nær sjøen 
og derfor vil de mest egnete lokaliteter finnes på de høyeste åsrygger ca. 180-200 moh inne 
på Nesoddlandet. Man bør prøve å unngå steder med høy og tett skog fordi skogen da vil 
påvirke vindforholdene negativt, men innflytelsen fra skog kan til en viss grad kompenseres 
med større tårnhøyde.  

Hva som egentlig kan være en egnet lokalisering for et vindkraftverk med inntil 6 vindturbiner 
på Nesodden kan først avgjøres etter en nærmere sjekk av terreng og vegetasjon koplet 
sammen med kommunens arealplan og informasjon om framtidige planer for boligutbygging 
og om befolkningens bruk av utmarka i kommunen. Vindforholdene vil først kunne estimeres 
med større presisjon når det er utarbeidet et vindatlas som også omfatter denne delen av 
landet. Før en eventuell investeringsbeslutning tas må det uansett gjennomføres vindmålinger 
på stedet, noe som koster ca. en halv million kroner.  

Hvis man antar at det på Nesodden installeres vindturbiner med generatoreffekt på ca 2 MW 
og at driftstiden er på ca 1 700 timer i året, vil hver enkelt turbin kunne produsere ca 3,4 GWh 
i året. Driftstiden utgjør imidlertid en stor utsikkerhet da denne kun kan bestemmes gjennom 
vindmålinger på det aktuelle stedet, men det er rimelig å anta at den vil være på mellom 1 500 
og 2 000 timer årlig.  

Et forsiktig overslag over vindkraftpotensialet i Nesodden kommune viser at det kan være 
mulig å produsere ca 51 GWh årlig. Denne energimengden tilsvarer ca 20 % dagens totale 
stasjonære energiforbruk. 

Vindturbiner utgjør kanskje den største muligheten for lokal kraftproduksjon på Nesodden. I 
dag leter vindkraftbransjen etter steder med maksimal vind, og de aller fleste prosjekter er 
lokalisert nær kysten fra Lindesnes til grensen mot Russland. Mesteparten av forbruket skjer 
imidlertid i Østlandsområdet, og det kan være svært fornuftig å øke andelen av lokal 
kraftproduksjon. Økt lokal kraftproduksjon vil både bidra til bedre forsyningssikkerhet og 
mindre miljøbelastning fra kraftoverføringsledninger.  

Vindkraftpotensialet på Nesodden er som nevnt ikke utredet, og det vil være opp til 
kommunen om man ønsker denne muligheten nærmere undersøkt. Kommunen kan også 
velge å avvente til det foreligger en regional plan. Eventuelt kan kommunen ta initiativ til at det 
utredes en slik plan.  

Nesodden ligger midt i pressområdet for Osloregionen. Derfor vil hensynet til LNF-områder, 
eventuelt markagrense og grøntområder være tungtveiende, både når det gjelder 
naturinngrep, visuell effekt og verdien av uberørt natur.  
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2.5.6 Avfall og slam 

Biologisk materiale i avfall og slam kan benyttes til gassproduksjon i en prosess der det 
biologiske materialet råtner uten tilgang på luft. Gassen som dannes har typisk et metan-
innhold på mellom 60 og 70 %. Brennverdien på denne gassen er således ca. 60 – 70 % av 
tilsvarende volum naturgass. Likevel kan gassen gjøre nytte for seg både i kjøretøyer som er 
bygget for gassdrift og til varme- og elektrisitetsproduksjon.  

I Nesodden kommune er det innført kildesortering for papir, farlig avfall, glass og metall. Papir 
hentes hos husholdningene, mens det er etablert returpunkter for øvrige fraksjoner. Verken 
plast eller våtorganisk avfall sorteres ut. Husholdningsavfallet (restavfallet) går i dag til såkalt 
energigjenvinning, dvs forbrenning tilknyttet fjernvarme utenfor kommunen. Det 
interkommunale avfallsselskapet FolloRen er ansvarlig for avfallshåndteringen i Nesodden 
kommune. 

Husholdningsavfallet inneholder ca 35 % våtorganisk avfall (biologisk avfall) som kan brukes 
til gassproduksjon. FolloRen har planer om å nyttiggjøre seg denne fraksjonen i et 
biogassanlegg som skal bygges i Ås kommune. Prosjektet har fått navn ”Kretsløp Follo” og i 
tillegg til biogassanlegget skal det også bygges et anlegg for sortering av husholdningsavfall. 
Sorteringsanlegget skal kunne sortere ut matavfall som skal gå til gassproduksjon. Resten vil 
som i dag bli sendt til forbrenning. I biogassanlegget skal det også tilføres husdyrgjødsel for å 
øke gassproduksjonen. Gassen skal brukes i det kommende fjernvarmeanlegget i Ås og 
eventuelt også i kjøretøyer. Foreløpig er det ikke tenkt at slam skal behandles i anlegget, men 
det er mulig at det på sikt vil bli laget en egen produksjonslinje for slambehandling. 

Etter at avfallet har gått gjennom råtnetanken sitter man igjen med en såkalt biorest som er 
godt egnet som gjødsel. Denne gjødselen skal gjøres tilgjengelig for lokale bønder som 
erstatning for kunstgjødsel. Mer informasjon om prosjektet finnes her: 
http://www.folloren.no/kretsloep-follo.102892.no.html  

FolloRen har ikke eksakte tall for hvor mye av estimert gassproduksjon som kan tilskrives 
Nesodden kommune. De har heller ikke kunne opplyse hvor mye avfall og slam som hentes 
fra kommunen. Det er derfor ikke gjort estimater for gasspotensialet fra våtorganisk avfall eller 
slam fra Nesodden kommune. Etter som FolloRen allerede har planer for utnyttelse av denne 
ressursen er det heller ikke sannsynlig at det vil bli gassproduksjon fra slam og avfall i 
Nesodden kommune.  

2.5.7 Energiforbruk i kommunal bygningsmasse 

I tabellen nedenfor er energiforbruket i noen utvalgte kommunale bygninger vist og 
sammenlignet med gjennomsnittstall fra Enovas bygningsnettverk. Tallene for bruksareal og 
energiforbruk er gitt av Akershus Enøk og Inneklima som følger opp energiforbruket for 
kommunen. Energiforbrukstallene inkluderer både olje og elektrisitet og de er 
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temperaturkorrigert fra faktisk forbruk i 2007 til normalt Nesodden-klima. Tallene fra Enova er 
korrigert til lokalt Nesodden-klima. 

Tabell 2-8: Totalt og arealspesifikt normalforbruk av energi i kommunale bygninger i 
Nesodden kommune. 

Bygning 
Bruksareal 

[m2] 

Temp. kor. 
Forbr 

[KWh/år] 

Arealspesifikt 
[kWh/m2/år] 

Enegibehov ihht 
Enova 

[kWh/m2/år] 

Sparepot. 
[kWh/år] 

Alværn Skole 5 074 806 654 159 180   

Bakkeløkka skole 
og flerbrukshall 

6 080 928 353 153 180   

Berger Skole 3 295 760 233 231 180 166 322 

Bjørnemyr Skole 2 713 571 789 211 180 82 782 

Fjellstrand skole 3 266 503 995 154 180   

Jaer Skole 2 000 327 611 164 180   

Myklerud Skole 3 526 699 462 198 180 63 915 

Nesoddtangen 
Skole 

4 180 766 199 183 180 12 771 

Nesoddt. Skole 
Gymbygg 

979   - 257   

Tangenåsen Ung. 
Skole (bygg a + b) 

1 520 344 507 227 224 3 932 

Nesoddtunet 8 100 2 072 936 256 266   

Bergertoppen 630 145 255 231 248   

Blomsterveien 
Barnehage 

169 45 880 271 212 10 033 

Bjørnemyr 
Barnehage 

238 104 756 440 212 54 273 

Fagerstrand 
Barnehage 

288 64 782 225 212 3 694 

Kongleveien 
Barnehage 

323 93 624 290 212 25 112 
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Munkestien 
Barnehage 

470 85 971 183 212   

Oksval Barnehage 372 42 572 114 212   

Vestsiden 
Barnehage 

394 113 105 287 212 29 533 

Nesoddhallen 2 068 417 025 202 224   

Nesodden 
Brannstasjon 

1 852 342 207 185 365   

SUM 47 537 9 236 917 194   452 367 

 

I tabellen ovenfor er det beregnet årlig normalforbruk per kvadratmeter (gitt i kWh/m2) for hvert 
enkelt bygg. I kolonnen til høyre for denne er tallene fra tilsvarende bygninger i Enova sitt 
bygningsnettverk gitt. En sammenligning mellom disse tallene kan ofte gi en god indikasjon på 
forbruksnivået i det aktuelle bygget. I kolonnen helt til høyre er det beregnet mulig innsparing i 
energiforbruk, for de bygningene som har et høyere forbruk enn Enova-statistikken, sett i 
forhold til om forbruket var det samme som gjennomsnittet til Enova. 

Det har vært gjennomført ENØK-tiltak i kommunen siden midt på 80-tallet. Det ble i 2003 
gjennomført en tilstandskontroll av en rekke kommunale bygg, og basert på dette ble det 
utarbeidet en plan med konkrete ENØK-tiltak. Det er planlagt tiltak for å spare ca 1 GWh/år. 
Dette er et samarbeid mellom kommunen og Enøksenteret Akershus AS, og det gis 
økonomisk støtte fra Enova. Varme- og Miljøteknikk AS er entreprenøren for 
gjennomføringen. Arbeidet har blitt forsinket i forhold til opprinnelige planer, dels pga 
manglende budsjettbevilgninger i kommunen og dels pga stor arbeidsbelastning hos Varme- 
og Miljøteknikk AS, men teknisk avdeling i kommunen regner med at disse tiltakene nå kan bli 
gjennomført i løpet av 2008. 

2.6 Oppsummering av energikartlegging 

Figur 2-5 viser et søylediagram over de tilgjengelige fornybare energiressursene i Nesodden 
kommune. Det totale energipotensialet er vurdert til ca 66 GWh, noe som utgjør noe mer enn 
en fjerdedel av kommunens totale energiforbruk. Det største potensialet finner vi i vindkraften, 
men dette er som tidligere nevnt knyttet til store usikkerheter. Vindkraft kan imidlertid bidra 
svært positivt til både fornybar energiproduksjon og forsyningssikkerhet i kommunen. Vindkraft 
har imidlertid vist seg å være kontroversielt i Norge, til tross for at vindparkene så langt har 
blitt reist på steder med lav befolkningstetthet. Det kan derfor være lurt å se nærmere på 
denne muligheten, men prosjektet bør ha støtte hos lokalbefolkningen og grunneierne.   
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Figur 2-5: Tilgjengelige fornybare energiressurser i Nesodden kommune. 
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Den nest største energikilden er bioenergi fra skogen. Denne energikilden er mindre 
kontroversiell og dessuten er det allerede utredet flere prosjektmuligheter i kommunen [5]. 
Dessuten vil større utnyttelse av skogressursene kunne føre til oppbygging og styrking av 
lokal næringsaktivitet. Det vil derfor være svært fornuftig å utrede disse mulighetene nærmere.  

Ellers er mulighetene for produksjon fra fornybar energi sparsomme i Nesodden kommune. 
Det er imidlertid svært viktig å ikke glemme at Oslofjorden utgjør en tilnærmet uuttømmelig 
kilde til varme brukt sammen med varmepumper. På samme måte er årlig solinnstråling på 
Nesodden høyere enn det totale stasjonære energiforbruket. Energipotensialet for bruk av 
solenergi og varmepumper er tett knyttet til både bruksområder og de enkeltstående 
prosjektene. Det derfor svært vanskelig å estimere det overordnede energipotensialet disse to 
energikildene representerer uten å gjøre detaljerte utredninger. Men begge mulighetene bør 
vurderes videre som hhv energisparetiltak og til varmtvannsproduksjon i offentlige og private 
bygg.  
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Tabell 2-9: Oversikt over fornybare energikilder i Nesodden kommune. For alle kildene er det 
estimert hvor stor utslippsreduksjon av klimagasser som kan oppnås dersom energikildene tas 
i bruk. 

Ny energiproduksjon / energifrigjøring 
Red. i klimagassutslipp 

[tonn CO2-ekv.] 

Energikilde KWh/år GWh/år ift elektr. ift oljefyring 

Vannkraft 0 0,0 0 0 
Vindkraft 51 000 000 51,0 48 171 16 457 
Biogass fra husdyr 155 990 0,2 147 50 
Bioenergi fra halm 1 785 933 1,8 1 687 576 
Bioenergi fra skog 12 130 216 12,1 11 457 3 914 

Biogass fra kloakkslam 0 0,0 0 0 

Biogass fra våtorganisk 
avfall 

0 0,0 0 0 

Energifrigjøring i kom. bygg 452 367 0,5 427 146 

SUM 65 524 506 66 61 890 21 143 

 

Tabell 2-9 viser det totale energipotensialet for de forskjellige fornybare energikildene i 
Nesodden kommune. I de to kolonnene til høyre er det også beregnet hvor mye 
klimagassutslipp som kan spares dersom energikildene utnyttes fullt ut. Beregningene er 
utført med bakgrunn av tallene som fremgår i kapittel 8. Det gjort beregninger for både 
elektrisitet basert på kullkraft og for oljefyring, for å vise variasjonene i utslippsmengdene som 
er forbundet med de forskjellige kildene. At norsk energiforbruk kan knyttes til 
kullkraftprodusert elektrisitet, forklares med at dette er marginalproduksjonen i Europa og at 
Norge er en del av dette kraftmarkedet. Et mer utførlig forklaring er gitt i kapittel 8. 
Klimagassutslipp knyttet til elektrisitetsforbruk skjer for øvrig utenfor kommunen, og de 
fremkommer derfor ikke i SFTs klimagassregnskap. De kan således betraktes som indirekte 
klimagassutslipp.  

Som vi ser av Tabell 2-9 vil man kunne redusere de globale klimagassutslippene med ca 
62 000 tonn årlig dersom man utnytter de lokale fornybare energiressursene fullt ut og dersom 
de erstatter elektrisitet. Det er 20 000 tonn mer enn den mengden SFT har estimert for 
Nesodden i 2006. Dersom de samme energiressursene erstatter oljefyring vil man tilsvarende 
kunne redusere utslippene med ca 21 000 tonn årlig.  
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Tabell 2-10: Oversikt over fornybare energikilder i Nesodden kommune, unntatt vindkraft, 
vindkraft og biogass. For alle kildene er det estimert hvor stor utslippsreduksjon av 
klimagasser som kan oppnås dersom energikildene tas i bruk.  

Ny energiproduksjon / energifrigjøring 
Red. i klimagassutslipp 

[tonn CO2-ekv.] 

Energikilde KWh/år GWh/år ift elektr. ift oljefyring 

Biogass fra husdyr 155 990 0,2 147 50 
Bioenergi fra halm 1 785 933 1,8 1 687 576 
Bioenergi fra skog 12 130 216 12,1 11 457 3 914 

Energifrigjøring i kom. Bygg 452 367 0,5 427 146 

SUM 14 524 506 15 13 719 4 687 

 

I Tabell 2-10 vises de samme tallene som for Tabell 2-9, unntatt vindkraft. Energikilder uten 
potensial er heller ikke vist. Av tabellen ser vi at det er totalt ca 15 GWh med fornybare 
energiressurser tilgjengelig i Nesodden kommune, når vindkraften ikke tas med. Dersom 
denne energien tas i bruk vil man kunne redusere klimagassutslippene med ca 13,5 tusen 
tonn CO2 – ekvivalenter i forhold til om energien erstatter norsk marginalelektrisitet. I forhold til 
olje reduseres utslippene med ca 4 700 tonn CO2 - ekvivalenter.  

Regnestykkene som er vist ovenfor kan naturligvis ikke uten videre tolkes som oppnåelige 
mål, da det ikke foreligger noen gode estimater på kostnadene for å ta disse ressursene i 
bruk. Men de illustrerer på en god måte hvordan bruk av lokale energiressurser kan yte et 
positivt bidrag til reduksjon av klimagassutslipp. En må heller ikke glemme at utstrakt bruk av 
lokale energikilder produsert i små enheter (såkalt distribuert produksjon) bidrar til drastisk 
bedret forsyningssikkerhet og reduserte tap i distribusjonssystemer.  

3 Transport  

3.1 Biltrafikk 

En del av biltrafikken fra sør mot Oslo, som totalt lå på 74 167 i 2006 (sammenliknet med 
60 170 i 1995), omfatter biltrafikk fra Nesodden. Hovedveier på Nesodden er riksvei 156 og 
157. Biltrafikken langsetter disse veiene har steget kraftig de siste 15 år (se tabell under). 
Utbedring av innfartsparkeringene (se 3.2.) samt bildelingsordninger (se 3.3) kan potensielt ta 
av noe av trykket i veksten i biltrafikken. 

Tabell 3-1: Årsdøgntrafikk RV 156 og 157 

Vei Tellepunkt Ådt 1993 Ådt 2008 Vekst [%] 
RV 156 Hasle 2999 5776 93 
RV 156 Flateby 3520 7747 120 
RV 157 Alvern 2452 4209 72 
RV 157 Flaskebekk 4502 8269 84 
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3.2 Kollektivtilbud 

Kollektivsystemet på Nesodden, knytter boligene i kommunen sammen med et regionalt 
arbeidsmarked, hvor Oslo er det sentrale knutepunkt. Hovedtransportåren til og fra Oslo er 
Nesoddbåtene fra Aker brygge til Nesoddtangen, som blir supplert av rute 716 (Lysaker – 
Nesoddtangen) under rushtiden. Sistnevnte betjener spesielt pendlertrafikk for næringsliv som 
ligger langsetter E18 på Oslo/Akershus vest. 

Trafikken med Nesoddbåtene har gått opp med 8,0 % siden 2004, mens avgangene er 
uendret. Pasasjertallene er på det høyeste siden 1990. 

 

Kilde: PROSAM rapport 162 

Nesoddbåtene koresponderer med SL rutene 611, 612, 622 og 631 som dekker Nesodden og 
andre Follo-kommuner ved videre transport. Ved siden av dette har SL 543 (buss) fra 
Skøyen/Jernbanetorget til Torneveien/Seiersten 4 avganger i døgnet med 101 reisende pr. 
døgn (Prosam 2006).  

Mulighetene for å knytte intern transport til kollektivsystemet bør styrkes i takt med 
utbyggingen på Nesodden, for eksempel ved etablering av flere innfartsparkeringer og et 
ringbusstilbud. Dette vil kunne gi en klimagevinst gjennom reduserte utslipp fra bil. Tabellen 
nedenfor viser antall innfartsparkeringer som eksisterer p.d.d. på Nesodden. 
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Tabell 3-2: Oversikt over parkeringsplasser for pendlere på Nesodden 

Parkeringsplass Antall plasser 

Nesoddtangen 75 

Berger stadion 78 

Flaskebekk 30 

Skoklefald/Steinerskolen 140 

Skoklefald gård 20 

Varden 28 

 

Utvidelse av kollektivtilbud med båt langsetter Nesodlandet og Follo, og eventuelt med knuter 
til regionene på vestsiden av fjorden vil også kunne avlaste biltrafikk. Videre er det viktig at 
gang og sykkelveinettet tilrettelegges slik at en får et sammenhengende system som legger til 
rette for å bruke sykkel som framkomstmiddel til arbeid og fritidssysler. 

3.3 Bildeling 

Kollektivtransporten dekker de fleste strekninger hvor det foretas mange personreiser. På 
strekninger med få reiser er tilbudet ofte svært begrenset eller helt fraværende. I slike tilfeller 
er bildeling (bilkollektiv) en ordning som kan tilfredsstille individuelle reisebehov. De viktigste 
fordelene med bilkollektiv er at det er billigere enn å eie egen bil samtidig som det bidrar til 
reduserte klimagassutslipp. 

Bildelingsordninger kan variere i størrelse, fra et fåtall personer som deler en enkelt bil og opp 
til store nasjonale og internasjonale nettverk. Et av de største bilkollektivene i verden i dag er 
”Mobility” i Sveits (www.mobility.ch). Dette nettverket har 2 000 biler fordelt på 1 050 
forskjellige steder over hele Sveits. Kundene bestiller bilen over internett og henter den selv 
på den stasjonen hvor bilen står plassert. Bilen åpnes med en elektronisk nøkkel og leveres 
på samme sted som den hentes. Alle kostnader er inkludert i leieprisen og faktureres i ettertid. 
I tillegg er Mobility integrert med kollektivsystemet slik at man finner biler på alle knutepunkt 
for kollektivtrafikk. Kundemassen består av alt fra personkunder til bedrifter og kommuner.  

I Norge er det etablert bilkollektiv i Trondheim, Stavanger, Bergen og Oslo. Oslo Bilkollektiv 
BA har mer enn 1 000 husstander og bedrifter som medlemmer er dermed det største 
bilkollektivet i Norge og Skandinavia. Alle bilkollektivene i Norge samarbeider, slik at det er 
mulig å leie bil også i andre byer.  
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Oslo Bilkollektiv har nylig opprettet et bilkollektiv i Stavanger etter avtale med Stavanger 
kommune. En slik løsning kan også være aktuell for Nesodden kommune. Med sin store andel 
dagpendlere ligger forholdene til rette for at et bilkollektiv vil kunne fungere på Nesodden. 
Mange dagpendlere har ikke behov for bil til daglig, og for dem vil et bilkollektiv både være 
rimeligere og enklere enn å eie egen bil. 

Nesodden kommune bør derfor utrede mulighetene for å få etablert bildelingsordninger i 
kommunen, enten i egen regi eller i samarbeid med Oslo Bilkollektiv. Man bør også vurdere å 
integrere bildelingsordninger i nye boligprosjekter og i tilknytning til tettsteder og 
trafikknutepunkter. Deler av kommunens egen bilpark bør også kunne knyttes til en slik 
ordning. Ved å la kommunale biler være tilgjengelige for bildeling vil kommunen kunne 
redusere egne utgifter, ettersom kostnadene til drift vil fordeles mellom kommunen og 
brukerne av bildelingsordningen.  

3.4 Kommunal transport 

I utførelsen av de kommunale tjenestene er det ofte behov for transport. Det kan f.eks. være 
transport av personell i forbindelse med hjemmesykepleien eller transport av varer i 
forbindelse med intern drift. Klimagassutslippene som genereres av denne transporten har 
direkte sammenheng med transportmengden og typen kjøretøy som benyttes. Ønsker man å 
redusere klimagassutslippene fra egen transport må derfor både transportmengde (logistikk) 
og kjøretøyene evalueres.  

Logistikk 

I mange tilfeller vil en mer effektiv organisering av logistikken for vare- og persontransport 
kunne bidra til reduksjon av både kostnader og klimagassutslipp. I hvilken grad det er et 
forbedringspotensial og størrelsen på dette kan kun bestemmes gjennom en analyse av 
kommunens transportsystem.  

Kjøretøy 

For å kunne redusere klimabelastningen fra egne kjøretøy bør man ha mest mulig 
klimavennlige kjøretøy i sin bilpool. Det finnes mange faktorer som skal evalueres i denne 
sammenhengen, og det foregår en diskusjon mellom forskjellige fagmiljøer i forhold til 
klimavennlighet av forskjellige typer kjøretøy. Det kan dermed være vanskelig å orientere seg 
om hvilke alternativer som bør foretrekkes. Derfor er det for tiden et kriteriesett for innkjøp av 
personbiler under utarbeidelse i regi av Innkjøpspanelet. Når kriteriesettet er ferdig utarbeidet 
vil det bli tilgjengelig på Innkjøpspanelets hjemmesider; www.innkjopspanelet.no. Inntil videre 
kan figuren nedenfor tjene som et utgangspunkt for valg av miljøvennlige kjøretøy.  
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Figur 3-1: Energiforbruk (MJ/100km) og klimautslipp (g CO2/km) for forskjellige 
drivlinjeteknologier i kjøretøy [10] 
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I figuren ovenfor er resultatene av beregninger av energiforbruk og klimautslipp for forskjellige 
drivlinjer i kjøretøy. Som figuren viser er elektriske kjøretøy både svært energieffektive i tillegg 
til at de slipper ut lite CO2 (CO2-utslippene er avhengige av strømkilden).  

For øvrig bør det nevnes at drivstoffutgiftene for en el-bil er vesentlig lavere enn for en bensin- 
eller dieselbil. Tabellen nedenfor viser en beregning av driftsutgiftene til de forskjellige 
kjøretøyene. Antagelsene som er gjort i beregningene er også vist i tabellen.  

Tabell 3-3: Virkningsgrader og energikostnader for el-biler, bensinbiler og dieselbiler. 
Virkningsgraden gjelder for energikonvertering til fremdrift. For el-bilen er virkningsgraden til 
ladesyklusen for batteriet inkludert. 

Kjøretøy Drivstoffpris  Energiinnhold Virkningsgrad Kostnad [kr/kWh] 

El-bil 0,80  [kr/kWh] -  80 % 1,00 

Bensinbil 13,-   [kr/l] 9,1 [kWh/l] 20 % 7,15 

Dieselbil 13,-   [kr/l] 10,1 [kWh/l] 30 % 4,30 

 

Ser man klimagassregnskap og drivstoffutgifter i sammenheng er det mye som taler for at 
elektriske biler bør inkluderes i den kommunale bilparken. Flere kommuner på Romerike 
(Aurskog-Høland, Rælingen, Lørenskog og Skedsmo) har sett denne fordelen med el-biler og 
har innledet et forsøksprosjekt sammen med Think!. I dette prosjektet skal hjemmehjelpen 
benytte elektriske biler fra Think! [11]. På bakgrunn av argumentene ovenfor anbefales det at 
kommunen utreder muligheten for bruk av elektriske biler neste gang bilparken skal fornyes. 
Det anbefales også at Nesodden kommune kontakter kommunene som deltar i prosjektet for 
informasjon om brukserfaringer fra prosjektet. Det vil også være viktig å sørge for at brukerne 
av el-biler er motiverte for å bruke dem. 

4 Lokale klimagassutslipp 

De fleste menneskelige aktiviteter medfører utslipp av klimagasser. Det vi selv gjør fører som 
oftest til utslipp der og da. Når vi konsumerer eller bruker en vare, kan man si at vi indirekte gir 
opphav til utslippene som var forbundet med produksjonen av varen. Slike utslipp skjedde et 
helt annet sted og til et helt annet tidspunkt enn der varen ble brukt/konsumert.  For å skille 
mellom disse ulike utslippene benyttes ofte begrepene direkte og indirekte klimagassutslipp.  

I denne energi- og klimaplanen vil i første rekke behandle direkte klimagassutslipp fra lokale 
aktiviteter i Nesodden kommune, men det vil også bli vist hvordan økt fornybar energi-
produksjon lokalt kan føre til reduserte klimagassutslipp utenfor kommunegrensene. 
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Figur 4-1: Totale utslipp av klimagasser i Nesodden kommune i 1991 og 2006. 
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Figur 4-2: Sektorvise klimagassutslipp for Nesodden kommune i 2006. 
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De to figurene ovenfor viser at det både har vært en generell vekst i klimagassutslippene fra 
Nesodden kommune og at den største andelen av utslippene kan tilskrives transportsektoren. 
I 2006 stod trafikken for hele 74 % av de totale utslippene av klimagasser. I perioden 1991 til 
2006 har de totale klimagassutslippene økt med ca 13 %.  

Noe av forklaringen til den store utslippsveksten finner vi i tabellen nedenfor. Den viser 
trafikktellinger på fire forskjellige punkter på hhv RV 156 og RV 157, og vi ser at økningen i 
årsdøgntrafikk (Ådt) er på mellom 72 og 120 %.  
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Tabell 4-1: Trafikktellinger på RV 156 og RV 157 i Nesodden kommune. Kilde: Statens 
Vegvesen. Tall i Ådt – årsdøgntrafikk. 

Vei Tellepunkt Ådt 1993 Ådt 2008 Vekst [%] 
RV 156 Hasle 2999 5776 93 
RV 156 Flateby 3520 7747 120 
RV 157 Alvern 2452 4209 72 
RV 157 Flaskebekk 4502 8269 84 

 

Tabell 4-2: Detaljert oversikt over sektorfordelte klimagassutslipp i Nesodden kommune.  

 

Tallene for utslipp av klimagasser som er vist i figurene og tabellen ovenfor er hentet fra SFT 
sin klimakalkulator. Disse tallene har varierende grad av nøyaktighet og de er heller ikke 
gjenstand for årlig oppdatering. For trafikkutslipp er tallene ganske nøyaktige på riksveinivå 
etter som de er basert på trafikktellinger og gjennomsnittlige utslippstall for norske kjøretøy. 
For kommunale veier gjøres det ikke trafikktellinger, slik at usikkerheten i transportutslippene 
er større for kommuner med stor andel kommunale veier.  

Utslipp fra landbruket beregnes ut fra dyrket areal og husdyrproduksjon og ansees å være 
beheftet med relativt store feilmarginer. Landbruksutslippene påvirkes av klima, gjødsels-
intensitet og type dyrefor, faktorer som det er vanskelig å skaffe detaljert kjennskap til. 
Gjennomsnittsbetraktninger, som fordelingsnøkkelen er bygget på, kan derfor gi store feil når 
de brukes i en lokal setting.  
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Utslippstallene fra stasjonær sektor har litt lavere nøyaktighet, fordi man ikke har detaljert 
oversikt over hvilke oppvarmingsløsninger som benyttes i private husholdninger.  

Usikkerheten i utslippstallene som er vist ovenfor betyr at SFTs beregninger for kommunale 
klimagassutslipp ikke alltid fanger opp konsekvensene av lokale tiltak. Dersom kommunen 
ønsker å måle konsekvensene av gjennomførte tiltak mer nøyaktig, må kommunen få 
utarbeidet en egen statistikk over klimagassutslippene. 

 

5 Fremtidig utvikling i kommunen 

5.1 Planlagt utvikling i kommunen 

Nesodden kommunesenter 

Det skal bygges et flerbrukshus med ungdomsskole, administrasjonsbygg, bibliotek og 
kulturhus på ca 12500 kvm. Bygget skal prosjekteres samlet, men bygges i flere trinn.  

Det ble våren 2008 vedtatt en reguleringsplan for området Tangenåsen. 

Reguleringsplanen omfatter også en del av riksveien som skal bli miljøgate mellom 
kommunesenteret og kjøpesenteret, og en strekning sørover mot Flaskebekkrysset. Noe areal 
nord for kommunesenteret er regulert til bolig og kontor. 

I forslag til reguleringsbestemmelser er det tatt inn følgende avsnitt om ENØK: 
”Oppvarming/avkjøling el anlegg, VVS, skal sees i sammenheng med utviklingen av området i 
sin helhet også for tilstøtende områder. Det skal være muligheter for flere energibærere for 
energiforsyningen. ENØK- løsningene skal dokumenteres ved rammesøknaden.” 

Tangen sentrum nærsenter  (Norgesgruppen) 

Kjøpesenteret skal utvides og oppgraderes. I tillegg reguleres areal til boligformål. Det 
planlegges 75 boliger og ca 13000 kvm kontor og forretning (i dag ca 8000 kvm kontor og 
forretning). 

Det ble sommeren 2008 vedtatt en reguleringsplan for dette området, som grenser til området 
der Nesodden kommunesenter skal etableres.  

Samme bestemmelse om ENØK ligger i denne planen. Det skal inngås en utbyggingsavtale 
mellom kommunen og Norgesgruppen. Denne vil etter all sannsynlighet inneholde en 
intensjon om å samarbeide om miljøvennlige energiløsninger.  
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Utbygging av boliger Varden (Vardentoppen as) 

Det planlegges ca 200 boliger i området der kommunehuset ligger i dag, samt på et areal 
lengre syd.  

Utbygging Nesoddtunet 

Det er vedtatt at Nesoddtunet sykehjem skal utvides med inntil 24 plasser, og prosjektet er 
innarbeidet i budsjett og økonomiplan. Planlagt ferdigstillelse i slutten av 2010.  

Omregulering av område og fortetting bygningsmasse Sunnaas 

Det planlegges en endret bruk av bygningsmassen, hvor man ønsker å omregulere området 
lengst sør til boligformål (ikke tilknyttet sykehusets drift). Man ønsker å ruste opp resterende 
bygningsmasse og bygge til noe mer (fortette i nord).  

Planlagt ferdigstillelse er ikke kjent. 

Barnehage Skoklefald 

Det planlegges barnehage med 8 avdelinger på Skoklefald (innkjøring fra Kapellveien). 
Byggeprogram er vedtatt av kommunestyret og reguleringsplan ble 1. gangsbehandlet juni 
2008. Planlagt ferdigstillelse høsten 2010. 

Munkerud næringsområde 

Et område på ca 200 mål som kommunen eier, skal reguleres til næringsformål. Oppstart av 
regulering ble kunngjort i mai 2007. Kommunen ønsker å legge til rette for næringsetablering i 
området. Kommunen ser for seg en gradvis etablering av ulike mindre industri-/ lager- og 
kontorvirksomheter som sannsynlig fremtidig utvikling. En slik utvikling vil også medføre 
utbygging av offentlig og privat infrastruktur som veg, anlegg for vann, avløp, el og tele/data i 
området.  

Fristaten Svestad 

Det er planlagt et kurs og konferansesenter på Svestad brygge, med ca. 22 000 kvm 
konferansesenter og nærings- og kontorarealer. Reguleringsplanen er vedtatt. Status/ 
fremdrift på prosjektet hos utbygger (Fristaten as) utover dette er ikke kjent.  

Spro havn (Nordre Spro) 

Kommunen har behandlet et privat forslag til reguleringsplan, og dette er nå lagt ut til offentlig 
ettersyn. Planforslaget omfatter 300 boliger, næringsareal, båthavn, barnehage med mer. 
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Omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede 

Det planlegges etablering av flere boliger for psykisk utviklingshemmede i kommunen. Det er 
vedtatt at det skal bygges omsorgsboliger og et dag- og aktivitetssenter i et område på 
Berger. I tillegg er det aktuelt å lokalisere omsorgsboliger til et annet sted på Nesodden, f.eks 
Fagerstrand.   

Omsorgsboliger for eldre Haugen-tomten (tomt ved Fjellstrand skole) 

Det planlegges 12-15 omsorgsboliger for eldre. Målgruppe og organisering er under utredning.  

Andre boligprosjekter 

Persilengen, 47 boliger: Reguleringsplanen vedtatt og prosjektet igangsatt.  

Jørgen Berners vei, 60 boliger. Reguleringsplan er 1.gangsbehandlet i planutvalget høsten 
2008. Status og fremdrift etter dette er ikke kjent. 

Nytt sykehjem 

Kommunestyret har bedt om en utredning om nytt sykehjem ”sør i kommunen”. Samtidig har 
planavdelingen planlagt å utarbeide en kommunedelplan for Fagerstrand-området. Flere 
detaljer er ikke på plass på nåværende tidspunkt. 

Sandvold 

Det tidligere sykehjemmet Sandvold skal utvikles til et kultur- og næringssenter. Dette vil ikke 
innebære utbygging av et større areal, men økt aktivitet kan føre til et større energibehov enn 
det har vært de siste årene.  

5.2 Estimert energiforbruk i planlagte byggeprosjekter 

I tabellen nedenfor er det overslag over energibehovet til nye byggeprosjekter i Nesodden 
kommune. For noen av prosjektene er bruksarealet ukjent og det har derfor ikke vært mulig å 
beregne energiforbruket, men prosjektene er allikevel tatt med i tabellen av hensyn til 
helheten.  
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Tabell 5-1: Oversikt over fremtidige byggeprosjekter i Nesodden kommune. For hvert enkelt 
prosjekt er det gjort overslag over energiforbruket.  

Sted Prosjekt- /bygningsnavn 
Bygningskategori 

(TEK '07) 
Bruksareal 

[m] 

Totalt 
energibehov 
[kWh/år] 

Tangenåsen Nesodden kommunesenter Kontorbygg 15 000 2 475 000 

Tangenåsen Tangen Nærsenter, forretning Forretningsbygg 13 000 3 055 000 

Tangenåsen Tangen Nærsenter, boliger Boligblokk 6 000 720 000 
Varden Vardentoppen AS Boligblokk 12 000 1 440 000 
Håkonskastet Utvidelse av Nesoddtunet Sykehjem 1 300 305 500 

Sunnås Utvidelse av Sunnås Sykehus Sykehus    

Skoklefald Skoklefald barnehage Barnehager 1 600 240 000 
Munkerud Næringspark Lett ind. Verksteder 15 000 2 775 000 

Svestad Fristaten Svestad Kontorbygg 22 000 3 630 000 

Nordre Spro Spro Havn, Boliger Boligblokk 30 000 3 600 000 

Nordre Spro Spro Havn, Næringsareal Kontorbygg 4 000 660 000 

Berger Omsorgsboliger / Dagsenter Boligblokk 1 200 144 000 

Fjellstrand Haugen Omsorgsboliger Småhus 1 200 162 000 

Tangen Jørgen Berners vei Boligblokk 4 000 480 000 
Sør i kommunen Nytt Sykehjem Sykehjem 8 000 1 880 000 
Fjellstrand Persilengen / Marikloppa Småhus 3 500 472 500 
Fjellstrand Skoleveien Småhus 2 800 378 000 
SUM     140 600 22 417 000 

 

Energibehovet i bygningsmassen er beregnet med utgangspunkt i ”Forskrift om krav til 
byggverk og produkter til byggverk” (TEK 07) [6]. I forskriften er det gitt rammekrav som 
beskriver maksimalt tillatt netto energibehov for bygninger i 13 forskjellige kategorier, og det er 
disse rammekravene som er lagt til grunn for beregningene. Overslagsberegningen for 
energiforbruket som er gitt ovenfor må ansees som foreløpig, etter som det kreves endelige 
arkitekttegninger for å kunne gjøre en detaljert energiberegning. 

En realisering av prosjektene med kjent bruksareal vil medføre et økt energibehov på ca 22 
GWh per år. Denne energimengden tilsvarer en økning på ca 10 % i forhold til dagens 
stasjonære energiforbruk. I tillegg kommer de prosjektene hvor det enda ikke er fastsatt 
utbyggingsareal.  

Økningen i energiforbruket kan skaffes til veie gjennom; 

• økt overføring gjennom eksisterende infrastruktur (lokalt kraftnett, med eventuelle 
forsterkninger)  
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• økt lokal energiproduksjon fra bioenergi, varmepumper, solfangere eller en 
kombinasjon av disse 

• frigjøring av energiforbruk i eksisterende bygningsmasse i kommunen 

• svært strenge krav i forhold til energiforbruk i ny bygningsmasse 

• en kombinasjon av punktene ovenfor 

Kartet nedenfor viser hvor i kommunen de planlagte utbyggingsprosjektene er lokalisert, og 
dermed også hvor økningen i energiforbruket vil finne sted. Som vi ser er de største 
prosjektene nord og vest i kommunen. For å skaffe nok energi frem til disse byggeprosjektene 
må det gjøres investeringer, og det kan bli nødvendig å også oppgradere kraftnettet. Det 
gjelder enten det er snakk om å oppgradere kraftnett, øke lokal energiproduksjon eller frigjøre 
energi i eksisterende bygningsmasse. Det er derfor svært viktig at kommunen vurderer 
energiforsyningen samtidig som det jobbes med planregulering og byggesaksbehandling. Aller 
helst bør kommunen ha en strategi for hvordan energispørsmål skal behandles i nye 
byggesaker.  



 

  
 

 

 
 
 
 
 
40 

 
 
 

 
 
Energi- og klimaplan for Nesodden kommune 

  

 

 



 

  
 

 
 

 
 
 
 
Energi- og klimaplan for Nesodden kommune 
 

41 
 

 
 

 

Byggeprosjektene som er vist i kartet ovenfor innebærer ikke kun økt energiforbruk, men også 
økt transportbehov. Således er det en fordel at mesteparten av prosjektene er på vestsiden av 
Nesodden, etter som økt behov i persontrafikk delvis kan fanges opp av et styrket 
kollektivtilbud på strekningen Fagerstrand – Nesoddtangen. Det blir også lettere å forsvare en 
utbygging av gang/sykkelvei, noe som ikke eksisterer langs hele strekningen i dag. 
Klimagassutslippene fra transportsektoren er den største utslippskilden i Nesodden i 

dag, og det er derfor helt nødvendig å vurdere transportløsninger i sammenheng med 

utbyggingene som er planlagt, og annen arealplanlegging.  

Erfaringer fra andre land og mindre forsøk i Norge viser at det er mulig å oppnå redusert 
utslipp fra transport ved å sette samen pakker av areal og transportplantiltak. Kombinasjoner 
av flere tiltak og virkemidler gir synergieffekter (CIVITAS 2007, Statsbygg 2008). 

5.3 Prognoser for fremtidig energibruk  

I ”Lokal energiutredning for Nesodden kommune (2007)” er forventet utvikling av energibruk i 
kommunen estimert. Prognosen er for samlet stasjonært forbruk fram mot 2016 (se figur 
under). 

 

Kilde: Energi 1 Follo/Røyken og COWI (2007) 

I prognosen for dette studiet er det forutsatt en årlig økning på 0,8 %, som er basert på en mer 
langsiktig utvikling ved å se snittet i vekst over flere år. 
 
Prognosen bygger på den utviklingen en har sett fram til i dag. Hvis det blir en økt 
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satsing på energieffektivisering og fornybar energi, kan man forvente at veksten vil avta. Blant 
annet vil da andelen biobrensel øke på bekostning av petroleumsprodukter og elektrisitet. 

5.4 Fremtidsscenarioer 

5.4.1 Innledning 

REAM er et analyseprogram for varme- og energiforbruk på kommunalt og regionalt nivå. 
Programmet er utviklet av PROFU (Sverige) og IFE (Institutt for Energiteknikk, Norge) og det 
ble lansert i år. Programmet er et verktøy som kan brukes til å sette opp relativt enkle 
fremskrivninger av energi- og varmeforbruk for en kommune eller en region.  

REAM kan ikke benyttes til å beregne fremtidig energiforbruk, men kan benyttes til å estimere 
sammensetningen av energiforsyningen. Løsningsmetoden baserer seg på at et angitt 
energibehov skal tilfredsstilles til minst mulig kostnad. I denne beregningen angis tilgjengelige 
sluttbrukerteknologier i den aktuelle kommunen. Eksempler på sluttbrukerteknologier er 
fjernvarme, vedovner, panelovner og varmepumper. For hver teknologi må alle kostnader 
angis i tillegg til virkningsgrad og teknisk levealder. Videre må det legges beskrankninger for 
hvor stor andel av det totale energiforbruket som kan leveres fra de forskjellige 
sluttbrukerteknologiene.  

Resultatene fra REAM-beregningene må sees i lys av antagelsen om et perfekt marked. Det 
betyr at fremskrivningene representerer et mulig fremtidsscenario dersom alle aktører i 
markedet kun handler på grunnlag av pris. Det tas dermed ikke hensyn til andre faktorer som 
komfort, ”idealisme”, moter osv. Fremskrivningene fra REAM er derfor best egnet til å vise 
enkelte trender i utviklingen. REAM er derimot svært godt egnet til å se på virkninger av 
mulige tiltak for å snu utviklingen man har i dag. I REAM kan man for eksempel studere 
virkningen av økonomiske støtteordninger, avgiftsendringer eller endringer i råvarekostnader.   

5.4.2 Inndata og forutsetninger 

REAM krever en relativt stor mengde inndata for å kunne beregne utviklingen i energibruk 
over tid. Man legger inn data for forbruk, priser og utslippsmengder for ulike energikilder. 
Siden programmet lager en prognose for fremtiden, må man legge inn forventet prisdata for 
de ulike energikildene.  

For elektrisitet har vi valgt å benytte prisdata for fremtidskontrakter på strøm levert i Norden 
(Nordpool). Disse kontraktene strekker seg kun frem til 2013, mens scenarioene beregnes 
frem til 2020. For strømprisene fra 2012 til 2020 har vi antatt at prisen øker med 3 % per år. 

Råvareprisene for de forskjellige energiråvarene og deres utvikling i modelleringsperioden er 
vist i figuren nedenfor.  
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Figur 5-1: Energipriser forenergiråvarene som er benyttet i REAM beregningnene 
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• For ved brukte vi data fra Norsk Ved1 som ble prisjustert fremover i tid med 3 prosent 
inflasjon i året. Det ble antatt at 20 % av veden kommer fra egen hogst, og dermed er 
gratis. 

• Klimagassutslipp fra elektrisitetsproduksjon er basert på norsk energimiks, og etter 
som det importeres noe kullkraft vil dette medføre noe klimautslipp fra 
elektrisitetsforbruk. Denne faktoren er satt til 2,60 g/MJ.  

• Teknisk levetid av anleggene varierer fra 15 til 20 år. 

• Det antas at alle forbrukere av fyringsolje og uprioritert kraft har installert vannbåren 
varme. 

Løsningsalgoritmen i REAM minimaliserer de totale kostnadene for energiforsyningen. I denne 
betraktningen vil derfor investeringskostnader, driftskostnader og levetid spille en viktig rolle 
ved siden av energikostnadene for de forskjellige energiråvarene. I modelleringen er det 
derfor lagt inn investeringskostnader og virkningsgrader for de forskjellige teknologiene. For 
de fleste teknologiene er det benyttet kostnadsdata fra ENOVAs kjøpsveiledere eller prislister 
fra forskjellige teknologileverandører. I REAM behandles investeringskostnadene som globale 
konstanter i beregningene. Erfaringstall fra arbeid med energikonverteringsprosjekter viser 
imidlertid at kostnadene kan variere mellom de forskjellige prosjektene. Spesielt gjelder dette 

                                                 

1 Bransjeorganisasjon for norske vedforhandlere. 
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for bioenergi og varmepumper i større prosjekter. Et eksempel på hva som menes med et 
stort prosjekt i Nesodden kommune er det nye kommunesenteret på Tangen.  

5.4.3 Scenarioer 

I denne energi- og klimaplanen er REAM benyttet til å se på mulige utfall dersom 
tiltaksplanene som angår stasjonært energiforbruk i kap 7 realiseres. For å tydeliggjøre 
forskjellen er det etablert to scenarioer. Det første scenarioet illustrerer et mulig utfall dersom 
utviklingen fortsetter som før, og dette scenarioet blir derfor kalt ”Uten Tiltak” (UT). I det andre 
scenarioet er tiltak fra tiltaksplanene lagt inn i modellen, og dette scenarioet kalles ”Med Tiltak” 
(MeT). Begge scenariene modelleres frem til 2020. I begge scenarioene beregnes kun 
stasjonært forbruk og det skilles mellom energi til oppvarming og driftselektrisitet. Begrepet 
driftselektrisitet benyttes for å understreke at dette er elektrisitet som ikke kan erstattes av 
andre energikilder. 

Felles for begge scenarioene er kostnadsdataene og antagelsene som er oppgitt i kap 5.4.2. I 
scenarioet for Med Tiltak er det gjort følgende antagelser, basert på mål og tiltak fra kap 7 

• Forbruket av ikke-fornybar energi er redusert med 50 % i kommunal eksisterende 
bygningsmasse i 2015 sett i forhold til 2007 

• Energiforbruket i nye kommunale byggeprosjekter er redusert med 20 % i forhold til 
nye TEK (07) 

• Kommunen har arbeidet aktivt for omlegging fra panelovner til vannbåren varme. 

• Kommunen slutter å benytte seg av utkoblbar kraft og går over til andre energikilder 

• Administrasjonssenteret bygges med flisbasert fjernvarme og tilkobles Tangensenteret 
og omkringliggende bygninger og står ferdig i 2012.  

• På Varden bygges det et fjernvarmenett i forbindelse med boligbyggingen og dette står 
ferdig i 2014.  

• Kommunen arbeider aktivt for å informere kommunens innbyggere om fornybar energi 
og ENOVAs støtteordninger.  

 
 

5.4.4 Totalt energiforbruk 

For estimering av totalt energiforbruk i stasjonær sektor fremover i tid har både statistiske data 
fra Lokal energiutredning for Nesodden 2007 [1] blitt benyttet sammen med estimert 
energiforbruk som følge av fremtidige byggeprosjekter (kap. 5.2).  

Nedenfor vises utviklingen av energiproduksjon i kommunen gjennom den modellerte 
tidsperioden. Med produksjon menes her både import av energi i form av elektrisitet og 
varmeproduksjon i bygningsmassen. Det betyr at den energien som bl.a. produseres av 
varmepumper og bioenergianlegg er inkludert.  
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Figur 5-2: Totalt energiforbruk fordelt på driftselektrisitet og oppvarming i Nesodden kommune 
frem til 2020.  

 

Figuren ovenfor viser utviklingen av det totale energiforbruket i Nesodden kommune fordelt på 
oppvarming og driftselektrisitet. Figuren viser at det er en jevn økning av energibehovet, og 
kikker man litt nærmere på tallmaterialet ser man at forbruket samlet øker med ca 28 % i 
perioden. Det totale forbruket i 2020 er på 291,9 GWh, hvorav 185, 8 GWh går til oppvarming. 
Scenarioet for Med Tiltak ser tilnærmet identisk ut og er derfor ikke vist her. Den eneste 
forskjellen er at det totale forbruket i 2020 er 1 GWh lavere enn for UT - scenarioet. Denne 
forskjellen kan tilskrives innskjerpelser i energikravene for nye kommunale byggeprosjekter.  

 

5.4.5 Sektorfordelte oppvarmingsløsninger 

Forskjellen mellom de to scenarioene blir tydeligst når man kikker nærmere på 
sluttbrukerteknologiene. Med sluttbrukerteknologier menes her teknologier som produserer 
varme i boliger. Eksempler på slike teknologier er varmepumper, panelovner, pelletskaminer, 
osv. Figur 5-3 viser utviklingen for sluttbrukerteknologiene for begge scenarioene. Av 
plasshensyn er begge figurene forminsket, men trendene er fortsatt tydelige.  

0

40

80

120

160

200

240

280

320

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

Heating
ElectricityG

W
h



 

  
 

 

 
 
 
 
 
46 

 
 
 

 
 
Energi- og klimaplan for Nesodden kommune 

  

 

Figur 5-3: Oppvarmingsløsninger i husholdningssektoren for UT – scenarioet (venstre) og 
MeT-scenarioet (høyre) 

 

Som det fremgår av figuren ovenfor medfører begge scenarioene en nedgang i bruken av 
panelovner, men for MeT-scenarioet (høyre) går utviklingen betydelig raskere. I begge 
scenarioene ser det ut til at panelovnene (mørk rosa farge) hovedsakelig erstattes med 
varmepumper (gul, oransje og lilla). Vedforbruket (blå) holder seg relativt stabilt gjennom hele 
perioden, og det kan se ut som om vann/vann-varmepumper (lilla) bidrar lite til å forsyne nye 
boliger. Det er også mest sannsynlig etter som denne typen løsninger krever vannbårne 
systemer. Vannbårne systemer er billigere å ta i bruk i nye byggeprosjekter.  

Usikkerheten i beregningene må antas å være relativt høy, etter som kommunen både har 
begrensede påvirkningsmuligheter og fordi beregning av respons på holdningskampanjer i 
seg selv er svært komplisert. Det er imidlertid sannsynlig at flere vil benytte seg av 
miljøvennlige oppvarmingsteknologier hvis de har god kjennskap til både teknologien og 
støtteordningene som finnes.  

Figur 5-4: Sluttbrukerteknologier for industri og bergverkssektoren for begge scenarioene. 
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Figuren ovenfor viser hvilke sluttbrukerteknologier som blir benyttet i industri og 
bergverkssektoren. Utviklingen er lik for begge scenarioene og derfor vises kun en figur her. 
Figuren viser at det nesten utelukkende er i nye byggeprosjekter i denne sektoren fornybar 
energi tas i bruk. I dette tilfellet er det utelukkende vann/vann-varmepumper som benyttes, 
men som nevnt tidligere kan det være praktiske årsaker som gjør at andre løsninger velges. I 
REAM velges den til enhver tid billigste teknologien, selv om det kan være marginale 
kostnadsforskjeller mellom teknologiene. Den viktigste konklusjonen som kan trekkes ut av 
modelleringen av denne sektoren er at fornybare energikilder primært vil bli valgt i nye 
industribygninger, mens det må jobbes mer aktivt for å omlegging av eksisterende bygninger. 

Figur 5-5: Sluttbrukerteknologier for primærnæringen for begge scenarioene 

 

De to scenarioene gir tilnærmet identiske løsninger for primærnæringen, og derfor vises kun 
figuren til UT – scenarioet her. Årsaken til dette er at primærnæringen er storforbrukere av 
både olje og uprioritert kraft (se definisjoner). Oljen brukes sannsynligvis som reserveløsning 
ved kraftutkobling, og oljeforbruket er dermed koblet til kraftforbruket. Uprioritert kraft er billig 
etter som nettleien er svært lav, og så lenge kraftprisene er lave er det ikke noe incentiv til å 
gå over til andre løsninger. Det forklarer hvorfor utviklingen er identisk for de to forskjellige 
scenarioene.  

Energiforbruket i primærnæringen i Nesodden kommune domineres fullstendig av gartneriene 
Schrader og Tormod Strand. Schrader er den største enkeltstående forbrukeren med nesten 
12 GWh/år. Begge gartneriene har blitt kontaktet og spurt om det er aktuelt med alternativ 
oppvarming løpet av arbeidet med energi- og klimaplanen. Begge har uttrykt et ønske om å gå 
over til enten varmepumper eller bioenergi, men de har poengtert at dette ikke vil skje før det 
er økonomisk lønnsomt. Tormod Strand har i tillegg lagt vekt på at bioenergi er uaktuelt på 
grunn av dårlig kapasitet på veistrekningen til hans gartneri.  
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Figur 5-6: Sluttbrukerteknologier i tjenesteytende sektor uten tiltak. 

 

Figur 5-7: Sluttbrukerteknologier i tjenesteytende sektor dersom tiltak iverksettes. 

 

Figur 5-6 og Figur 5-7 viser hvilke sluttbrukerteknologier som tas i bruk i tjenesteytende sektor 
i de to forskjellige scenarioene. Figur 5-7 viser at det uten tiltak tilsynelatende ikke er noe 
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incentiv for å konvertere fra panelovner til andre energikilder eller til å fase ut oljeforbruket. 
Den samme figuren viser også at varmepumper er et fornuftig valg i nye byggeprosjekter, etter 
som nesten hele forbruksveksten leveres med denne teknologien.  

Figur 5-6 viser at tiltakene om utfasing av oljeforbruket og uprioritert kraft fører til større 
forbruk av fornybare energikilder. Samtidig vil en realisering av fjernvarmeprosjektene på 
Tangen og Varden føre til kraftig vekst i bioenergiforbruket (flis). Varmepumper (vann/vann) 
tas i bruk i større omfang enn for Ut-scenarioet. Utskifting av panelovner med vannbåren 
varme kan være omfattende og kostbart, og prosessen er derfor tidkrevende. Men av figuren 
ser vi at denne teknologien erstattes med andre fornybare teknologier.  

5.4.6 Energiforsyning 

Energien som går med til å produsere energimengden som er vist i Figur 5-2 forsynes av 
forskjellige energikilder og råvarer. Figur 5-2 viser energietterspørselen, mens de to figurene 
nedenfor viser energimengden som trengs (energiforsyning) for å tilfredsstille etterspørselen. 
Forskjellen mellom energietterspørsel og energiforsyning er virkningsgraden til de forskjellige 
sluttbrukerteknologiene.  I de to figurene nedenfor vises sammensetningen og totalforbruket 
av de forskjellige energikildene for de to scenarioene.  

Figur 5-8: Sammensetning av energiforsyningen for UT-scenarioet 
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Figur 5-9: Sammensetning av energiforsyningen for scenarioet for Med Tiltak 

 

Den mest åpenbare forskjellen mellom Figur 5-8 (UT) og Figur 5-9 (MeT) er at det totale 
forbruket av energi reduseres dersom det iverksettes tiltak. Forskjellen mellom de to 
scenarioene utgjør ca 22 GWh, dvs ca 9 % av dagens forbruk. En viktig forskjell er dessuten 
at energiforbruket ser ut til å stabilisere seg i MeT-scenarioet, og det til tross for at det i 
perioden skjer en kraftig utbygging i perioden. Dette kan delvis forklares med at det totale 
energiforbruket er lavere for MeT-scenarioet enn for UT-scenarioet, men den viktigste årsaken 
er at energien brukes mer effektivt. For begge scenarioene er elektrisitetsforbruket høyt, men 
for MeT - scenarioet brukes elektrisiteten i en større grad i varmepumper. På denne måten 
kan det leveres mer varme samtidig som elektrisitetsforbruket holdes stabilt.  

Figurene viser også at gjennomføring av tiltakene i kap 7 kan føre til lavere olje- og uprioritert 
kraftforbruk. Dette forbruket erstattes av flis og varmepumper.  

5.4.7 Utslipp til luft – lokalt og globalt 

I figuren nedenfor vises utviklingen av CO2 – utslipp fra stasjonært energiforbruk i de to 
scenarioene. Det er interessant å se at scenarioet som viser utviklingen Uten Tiltak med fører 
en slags stabilisering av CO2 – utslippene. Det skyldes sannsynlig vis at nye byggeprosjekter 
oppføres med miljøvennlige energiløsninger. Figuren viser også at de totale utslippene 
reduseres dersom det gjennomføres tiltak. Ser man nærmere på tallmaterialet (ikke vist her) 
fremgår det at utslippsreduksjonen man kan oppnå med tiltakene tilsvarer ca 28 %, sett i 
forhold til 2006. 
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Figur 5-10: Totale CO2-utslipp som følge av stasjonært energiforbruk for begge scenarioene. 
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Det er også gjort beregninger for lokale utslipp av NOx, og det viser seg at disse utslippene er 
like for begge scenarioene. Dette kan sannsynligvis forklares med at iverksetting av tiltakene 
medfører at oljeforbruket delvis erstattes med bioenergi. Begge to medfører utslipp av NOx, 
og dermed reduseres ikke de totale utslippene.  

5.4.8 Oppsummering av fremtidsscenarioer 

REAM – modelleringen har vist at tiltakene innenfor energisektoren som er gitt i kap 7 vil være 
i stand til å snu utviklingen i en positiv retning. Anslagsvis vil utslippene fra stasjonær sektor 
kunne reduseres med ca 28 % i perioden. Et annet viktig resultat av modelleringen er at 
tiltakene vil medføre mer utstrakt bruk av klimavennlige sluttbrukerteknologier. På denne 
måten vil man kunne stabilisere det totale stasjonære energiforbruket på dagens nivå, til tross 
for ekspansiv utbygging.  

Modelleringen har også vist at det innenfor enkelte sektorer kan være vanskelig å påvirke 
utviklingen. Spesielt gjelder dette primærnæringen og industri- og bergverkssektoren. For 
disse sektorene er påvirkningsmulighetene for kommunen begrensede, slik at utviklingen i 
større grad påvirkes av nasjonale rammevilkår og internasjonal konkurranse. For å kunne 
oppnå gode resultater i disse sektorene er det derfor viktig at kommunen jobber sammen med 
aktørene, slik at man kan integrere energi- og miljøhensyn i planarbeid og komme frem til 
løsninger som er forenlige med forretningsdrift og klimavennlighet.  
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Det er viktig å være oppmerksom på at modellering av fremtidsscenarioer naturlig nok har en 
grad av innebygget usikkerhet. Det er derfor ikke tallmaterialet som sådan som er interessant, 
men heller trenden på utviklingen i de respektive scenarioene. Det at scenarioet som tar for 
seg tiltakene fra kap 7 gir en såpass tydelig trend i positiv retning, viser at tiltakene bidrar til 
reduserte klimagassutslipp.  

5.4.9 Tilpasning til klimaendringer 

Ciens har levert en rapport (2007) som studerer tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen. 
Klimamodellene er tydelige på at det kan forventes mer intense regnskyll over korte perioder i 
regionen, som kan føre til regnflomsepisoder samt lokale oversvømmelser og flommer. Faren 
for ras kan også økes enkelte steder, da faren for ras øker markant dersom mer en 8 % av 
årsnedbøren kommer i løpet av ett døgn. Flom- og raskartlegging samt gjennomføring av 
tiltak, vil da måtte gjennomføres på relevante områder på Nesodden. Økt nedbørsintensitet 
kan også påvirke: 

• Framkommelighet på veier, sykkel og gangstier p.g.a. flom 

• Økte materielle skader på infrastruktur og bygninger 

• Påvirke drikkevannsforsyningen (økt farge til overflatevann, økt risiko for smittestoffer) 

• Større utfordringer for avløpshåndteringen, særlig i tettbebygde områder på Nesodden 

For å møte de fremtidige klimaendringene må tiltak rettes inn mot disse utfordringene. Ved 
siden av overnevnte utfordringer vil også økt havnivå og høyere intensitet av springflo påvirke 
Nesoddens sjønære bebyggelse og infrastruktur. Dette vil bl.a. innbefatte Nesoddtangen og 
foreslåtte Spro Havn, hvor tilpassninger om nødvendig må vurderes.  

5.5 Mulige kretsløpstilnærminger til lokal utbygging og 
næringsutvikling 

For fremtidig lokal utbygging og næringsutvikling på Nesodden bør en i større grad basere seg 
på kretsløpsbaserte tilnærminger og teknologi.  

Kretsløpsteknologi defineres som teknikker og prosesser for lønnsom, lokal behandling av 
avfall og avløp med utnyttelse av gråvann for vannsparing, resirkulering av næringsstoffer og 
vann, samt energigjenvinning. Kretsløpsteknologi gir nye muligheter for bærekraftige løsninger 
på miljøutfordringer knyttet til vann, avløp, avfall og energi innenfor bl.a. kommunalsektoren, 
både i by - og landområder. Kretsløpsteknologi har fokus på miljøvennlig ressursforvaltning og 
lønnsomhet gjennom bruk av naturbaserte, desentraliserte systemer for behandling av vann, 
avfall, avløp og energi. Intensjonen med disse systemene er redusert forbruk, resirkulering og 
gjenbruk av vann, resirkulering av næringsstoffer til gjødselbruk samt utnyttelse av biomasse 
og spillenergi og er således relevant i en energi- og klimaplan. 
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Et pilotstudie på området er gjort for FolloRen i regi av UMB (2007). Hensikten var å utrede 
muligheten av å bygge et anlegg for behandling av den organiske delen av lokalt avfall for: 

• Energiutnytting av avfallet lokalt (anaerob prosessering av avfallet som gir biogass)  
• Tilbakeføring av næringsstoffene i behandlet avfall til matproduksjon (nedbryting av 

avfallet slik at det er egnet som gjødslingsprodukt) 
 

Beregnet produsert biogass for dette anlegget er 10 GWh, og foreslås bruk til brenning i det 
lokale fjernvarmeanlegget til Ås BioEl. Bruk av husdyrgjødsel i anlegget vil redusere utslipp av 
drivhusgasser fra landbruket. Tilføring av bioresten til jorda vil medføre erstatning for innkjøp 
av fosfor og nitrogen. Tilsvarende anlegg bør utredes for Nesodden, og defineres som tiltak 
som kan gi en tilsvarende klimagevinst.  

6 Kommunale virkemidler for energi- og klimaarbeid 

6.1 En kommunes rolle som tilrettelegger 

Reduksjon i klimagassutslippene i Nesodden må gjennomføres både gjennom en langsiktig 
planlegging og konkrete, tidsavgrensede prosjekter som skaper omstilling og ny praksis. 

Klimautfordringen krever en omstilling i alle sektorer, som betyr at det må utvikles nye 
løsninger og ny praksis. Kommunen har mange muligheter til å lede og tilrettelegge for dette 
utviklingsarbeidet, både som myndighet og gjennom det administrative apparatet. En del 
eksempler og forslag til hvordan kommunen kan være en aktiv pådriver for endring er 
presentert under, i tillegg til de tradisjonelle og formelle virkemidlene. 

6.1.1 Arealplanlegging og utbygging  

Kommunens egne, tradisjonelle virkemidler er først og fremst knyttet til kommunal planlegging 
og myndighet etter plan- og bygningsloven. 

Som arealplanmyndighet kan kommunen legge til rette for et konsentrert utbyggingsmønster, 
som fremmer bruk av kollektivtransport og fjernvarme. Gode, varierte tjenestetilbud i 
nærmiljøene, et trivelig sentrum med sosiale møteplasser og godt utbygd gang- og 
sykkelveinett er også svært viktige tiltak som kan bidra til at folk reiser mindre ut av 
kommunen i fritida og reduserer bilbruken for daglige gjøremål. 

Våren 2008 legger Regjeringen fram en lovproposisjon til ny plan- og bygningslov som åpner 
for å kunne ivareta flere miljøhensyn gjennom planlegging. I det nye lovforsalget er det 
hjemmel til å utarbeide energi- og klimaplaner som en kommunedelplan, noe som vil styrke 
det formelle grunnlaget for implementering og oppfølging av planen. Kommunedelplanen skal 
ha en handlingsdel som sier hvordan tiltakene skal følges opp. Kommunen kan så inngå 
avtaler om oppfølging av tiltakene med andre offentlige myndigheter eller private. 
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Forslaget til ny planlov gir også kommunen nye muligheter til å innføre fjernvarme i nye bygg 
og utbyggingsområder. I tillegg til å pålegge tilknytning til fjernvarmeanlegg, kan kommunene 
nå kreve at det legges til rette for vannbåren varme i nybygg. Dette kravet kan fastsettes både 
som en generell planbestemmelse til kommuneplanens arealdel og som regulerings-
bestemmelser. Det kan videre lages rekkefølgebestemmelser til reguleringsplanene som 
sikrer at fjernvarme er på plass før utbyggingen gjennomføres. Utbygging av fjernvarmeanlegg 
krever som før konsesjon (over 10 MW), men gjennomføring av utbyggingen kan sikres i 
utbyggingsavtaler.  

Kommunen kan også unnta fra tilknytningsplikten, dersom det er dokumentert at 
oppvarmingen kan løses mer miljøvennlig på annen måte. Det er opp til kommunens skjønn 
om unntaksadgangen skal benyttes. Kommunen vil blant annet kunne legge vekt på hensynet 
til utbygging av fjernvarme i området. 

Nye bestemmelser for byggesaksbehandlingen legger økt vekt på kommunens tilsyn og det 
innføres krav om uavhengig kontroll. 

I ny teknisk forskrift av 2007 er det stilt krav om tiltak for å oppnå økt energieffektivitet. 
Forskriften setter rammer for maksimalt energibehov i ulike typer bygg som skal overholdes. 
Det stilles videre krav om at alle bygninger skal utformes slik at omtrent halvparten, og 
minimum 40 prosent, av varmebehovet kan dekkes av annen energiforsyning enn elektrisitet 
og fossile brensler. Dette gjelder både varme til luft og til varmtvann. Typiske løsninger for å 
oppfylle kravet kan være varmepumper, nær- og fjernvarme, solfangere, biokjel, 
pelletskaminer og vedovner. 

Energibehovet i nye bygg er avhengig av mange faktorer, ikke bare tekniske installasjoner. 
Blant annet kan orienteringen av byggene i landskapet og andre tilpasninger til lokalklima ha 
stor betydning. For å fremme virkelig energieffektive løsninger i nye byggeprosjekter, kan 
kommunen ta en pådriverrolle og styre utbygger gjennom en kombinasjon av veiledning, 
avtaler og krav.  

I forbindelse med regulering av nye områder kan kommune sørge for at det utarbeides et 
helhetlig miljø- eller kvalitetsprogram. Kommunen kan ta ledelsen for dette selv, eller utfordre 
prosjekteier til å komme opp med et program som presenterer fremtidsrettede og gjennom-
arbeidede miljøløsninger for utbyggingen. Programmet kan også brukes som underlag for 
arkitektkonkurranser.  

For et boligfelt kan et kvalitetsprogram beskrive tiltak som 

• skånsom innplassering i landskapet og orientering av byggene slik at de får mest mulig 
solinnstråling og passiv oppvarming 

• miljøvennlig oppvarmingsløsninger   

• krav til materialbruk og isolasjon 

• mål/ forventninger til maksimal energibruk 
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• krav til maksimal boligstørrelse 

Miljømål og kvalitetskrav til utbyggingen kan så fastsettes i reguleringsbestemmelser og 
forhandles inn i utbyggingsavtaler.  

Det finnes mange eksempler på miljø- eller kvalitetsprogram som har lagt ambisiøse rammer 
for ny utbygging. Blant annet gjelder dette for utbyggingen av Pilestredet Park i Oslo og 
Fornebuområdet i Bærum. Miljøoppfølgingsprogrammet for Fornebu-utbyggingen er vedtatt 
som vedlegg til kommunedelplanen og senere reguleringsplaner. Alle rammesøknader om 
utbygging skal i henhold til bestemmelsene innholde en redegjørelse for hvordan målene i 
programmet er innarbeidet og oppfylt. Bærum kommune har selv utviklet et eget kvalitets-
system for oppfølging av alle miljømål og krav i sin plan- og byggesaksbehandling. 

6.1.2 Miljøvennlig transport 

Forslag til ny planlov gir kommunen utvidet mulighet til å legge til rette for miljøvennlig 
transport, blant annet ved bruk av parkeringsrestriksjoner. Den nye loven styrker også 
grunnlaget for regional planlegging (bl.a. samordnet transport og arealplan for Osloregionen). 
Fylkesdelsplaner erstattes med regionale planer, som skal ha et handlingsprogram og kan ha 
bestemmelser om arealbruk som er juridisk bindende for kommunene og private.  

Regionalt samarbeid kan ha fokus på ulike deler av transportmarkedet, som f.eks skole-
transport, transport til nytteområdene i regionen, godstransport og pendling. En langsiktig 
strategi for å begrense bilbruk må sikre eller utvikle et tilstrekkelig kundegrunnlag for båt eller 
buss som alternativ. Dette må skje både gjennom konsentrert utvikling rundt tettstedene og 
samordnet planlegging av kollektivtilbudet i regionen. Et sammenhengende gang- og 
sykkelveinett bør planlegges for kommunen, spesielt i relasjon til arbeids- og skoletransport 
samt friluftsliv. Samtidig bør kollektivsystemet sørover i kommunen forbedres, spesielt til 
områder med dårlig tilknytning. Fergetrafikk langsetter Nesoddlandet bør vurderes som en 
løsning relatert til dette, med bl.a. tilløp til planlagte Spro Havn og Fagerstrand. 

Kommunen kan også legge til rette for økt bruk av miljøvennlige kjøretøyer som elektriske 
biler og biodrivstoff. For elektriske kjøretøyer blir ofte kort rekkevidde / batterikapasitet nevnt 
som et problem, og mange foretrekker derfor tradisjonell kjøretøysteknologi som bensin og 
diesel. Men isolert sett er ikke kort rekkevidde hovedproblemet for elektriske kjøretøyer, men 
problemet er heller at det er langt mellom hver ladestasjon. De fleste bilreiser er nemlig godt 
innenfor elbilens rekkevidde. Dersom kommunen sørger for utbygging av ladestasjoner på 
utvalgte steder som kjøpesentre, parkeringsplasser for pendlere og andre godt besøkte 
steder, vil det bli vesentlig mer attraktivt for kommunens innbyggere å benytte elektriske biler. 
I dag finnes det flere eksempler på kommuner som har en bevisst strategi for utbygging av 
slike parkeringsplasser. Den samme problemstillingen gjelder for biodrivstoff. Dersom det ikke 
finnes biodrivstoff på bensinstasjonene i Nesodden, er dette heller ikke et alternativ for 
kommunens innbyggere. 
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6.1.3 Landbruk, jordbruk og skogbruk 

Av Nesoddens totale areal på 61 km2 er kun 5,3 km2 i drift for jordbruk mens produktivt 
skogareal er på 37 km2. Mesteparten av Nesoddens skogområder brukes imidlertid til og 
forvaltes for friluftsliv. Jordbruket på Nesodden er fokusert rundt korndyrking (hvete, bygg og 
havre) samt produksjon av slaktegriser (SSB og SLF 2006). 

Klimagassutslipp fra veitrafikken utgjør det største bidraget til kommunens samlede utslipp. 
For det totale klimaregnskapet for kommunen er imidlertid også binding av CO2 i skog og 
jordsmonn helt avgjørende. 

Det totale klimagassregnskapet for landbruket er komplisert, og det er vanskelig på kort sikt å 
planlegge med utslippsreduserende tiltak. 

SFT har i sin tiltaksanalyse fokusert på tre tiltak: 

• Senking av nitrogeninnholdet i fôr og forbedret foring av alle husdyr 

• Redusert nitrogengjødsling av jordbruksareal 

• Biogassproduksjon ved anaerob nedbrytning av gjødsel og våtorganisk avfall (se 
kapittel 5.5 om kretsløp) 

Lavutslippsutvalget anbefalte på sin side å fokusere på metangassinnsamling, både fra 
landbruk og avfallsdeponier, og mente ellers at det var vanskelig å få til større 
utslippsreduksjoner fra landbruket.  

En ny rapport fra INA2 konkluderer blant annet med at reduksjon av klimagassutslipp innen 
denne sektoren og optimering av opptak av CO2 i skog og jordsmonn krever både 
kunnskapsutvikling og utvikling av nye driftsformer, og at det er behov for økt samarbeid 
mellom brukerne, dvs næringen, og forskningsmiljøene.  

På grunnlag av anbefalingene fra denne rapporten blir i 2008 iverksatt et nasjonalt 
utviklingsprogram for klimatiltak i jordbruket. Videre kunngjorde Landbruks- og matminister 
Terje Riis-Johansen på en pressekonferanse 11.6.2008 at det skal lages en egen 
stortingsmelding om klimatiltak i landbrukssektoren [7]. Planen skal være ferdig om et år og 
det skal fokuseres på følgende tiltak: 

• Binding av karbon gjennom bærekraftig skogbruk og økt bruk av tre 

• Utslipp og binding av klimagasser fra jordbruket og i matsektoren 

                                                 
2 Klimagasser og bioenergi fra landbruket - kunnskapsstatus og forskningsbehov , Universitetet for miljø- og biovitenskap,Institutt for 
naturforvaltning, 2007, Ina fagrapport 11 
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• Økt satsing på bioenergi  

• Konsekvenser for landbruket av klimaendringene, og tiltak for tilpasning til endringer i 
klimaet 

Som det fremgår er det et utviklingsarbeid å komme opp med en klimastrategi for landbruket i 
Nesodden. Det vil være nødvendig med både mer kunnskap og tid og ressurser til innovasjon 
og næringsutvikling. Kommunen kan ta en pådriverolle ved å legge til rette for et samarbeid 
mellom aktørene og jobbe aktivt for å få etablert forsknings – og utviklingsprosjekter i 
kommunen. Naturlig partnere i dette vil blant annet være Innovasjon Norge og UMB (se også 
kapittel 5.5). Det vil også være naturlig å se på mulighetene for å knytte seg opp til det 
nasjonale utviklingsprogrammet for klimatiltak i jordbruket. 

6.1.4 Miljøvennlig energibruk 

Kommunen har et ansvar hva gjelder bruk av økonomisk og miljøvennlig (ny fornybar) 
varmeenergi. Det er sterke føringer i dagens samfunn for dette, og nåværende regjering har 
lagt klare føringer og målsettinger i Soria Moria erklæringen og Statsbudsjett for 2007. 

En kommune er en normalt en stor eier (og drifter) av bygningsmasse og har dermed stor 
påvirkning hva gjelder strategi og føringer om miljøriktig og fremtidsrettet bruk av varmeenergi. 
En kommune har m.a.o. en betydelig påvirkningskraft for at det tilrettelegges for ny fornybar 
energi. 

I.h.t. Plan og Bygningslovens §. 26, heter det:  

”Ved regulering kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser om utforming og 
bruk av arealer og bygninger i reguleringsområdet. Bestemmelsene kan sette vilkår for 
bruken eller forby former for bruk for å fremme eller sikre formålet med reguleringen. 
Det kan også påbyes særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen. Det 
kan ikke fastsettes bestemmelser om vannføring eller vannstand. Bestemmelser etter 
første ledd bør angi minst lekeareal pr. boenhet og nærmere regler for innhold og 
utforming av slike arealer.” 

I praksis, og slik et stadig økende antall kommuner praktiserer denne paragrafen, sier man:  

”Utbyggeren plikter å bekoste utført utredning om spørsmål om bruk av vannbåren 
nær-/fjernvarme i nærings-/industriområde. Utredningen skal forelegges 
kommunestyret som tar standpunkt til om nær- / fjernvarmeanlegg skal etableres. 
Bestemmer kommunestyret at dette skal skje, er utbygger forpliktet til å ta med et slikt 
anlegg som en del av utbyggingskostnadene i området og til å ta med forpliktelse til 
bruk av denne varmekilden i kjøpekontrakt med tomtekjøpere”. 

I Energiloven §. 5-1 (konsesjon for fjernvarmeanlegg) heter det: 
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”Fjernvarmeanlegg kan ikke bygges eller drives uten konsesjon. Det samme gjelder 
ombygging og utvidelse av fjernvarmeanlegg. Departementet kan fastsette hvor stor 
ytelse eller hvor mange abonnenter et fjernvarmeanlegg skal ha for at denne 
bestemmelsen kommer til anvendelse. Departementet kan fastsette at denne 
bestemmelsen ikke får anvendelse på fjernvarmeanlegg som forsyner offentlige 
institusjonsbygg, større forretningsbygg, industriell virksomhet, borettslag eller 
boligsameier.” 

Norges Vassdragsvesen (NVE) skriver følgende i sine retningslinjer: 

”Et fjernvarmeanlegg er konsesjonspliktig etter energiloven § 5-1 hvis begge følgende kriterier 
er oppfylt: 

• anlegg som forsyner eksterne forbrukere (energiloven § 1-3) 

• anlegg som har en ytelse over 10 MW (forskrift til energiloven § 5-1)” 

Med eksterne brukere menes andre brukere enn selskapet som produserer varmenergien. 
Energiloven åpner også for at anlegg under 10 MW kan søke konsesjon. 

Er det først gitt en konsesjon kan et fjernvarmeselskap, med henvisning til Plan og 
Bygningsloven § 66a, søke en kommune om å vedta tilknytningsplikt. 

6.1.5 Innkjøp av varer og tjenester 

På lik linje med alle andre aktører i markedet har Nesodden kommune frihet til selv å velge 
hvem den ønsker å kjøpe varer og tjenester av. Kommunen kan derfor gjennom bruk av 
strenge miljøkrav i sine innkjøpsbetingelser påvirke næringslivet i retning av mer klimavennlig 
drift.  

Miljøverndepartementet har etablert et nasjonalt panel for miljøbevisste innkjøp 
(Innkjøpspanelet) som har fått i oppdrag å utvikle miljøkriterier for offentlige innkjøp. Stiftelsen 
GRIP (Grønt i Praksis) er sekretariat for panelet. Kriteriene som utarbeides offentliggjøres på 
internett (www.innkjopspanelet.no) og kan fritt benyttes av Nesodden kommune.  

Stortingsmelding 26 (2006 – 2007) av 4. mai 2007 om Regjeringens miljøpolitikk og rikets 
miljøtilstand legger retningslinjer for staten vedrørende miljøansvar ved innkjøp av varer og 
tjenester, og oppfordrer samtidig kommunal og fylkeskommunal virksomhet å iverksette 
tilsvarende, bl.a. ved innføring av miljøledelsessystemer og stille miljøkrav ved innkjøp av 
miljøbelastende produkter. 

6.2 Lokal næringsutvikling 

Kommunal næringspolitikk omfatter både tiltak rettet direkte mot bedrifter og tilrettelegging av 
lokal infrastruktur og gode velferdstilbud. Direkte tiltak mot bedrifter kan for eksempel være 
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hjelp til nettverksbygging og kompetanseheving eller tilbud om rimelige tomter/leiepriser for 
bedrifter som ønsker å flytte til kommunen. Subsidierte tjenester og smidig saksbehandling fra 
kommunens side er andre elementer som kan være viktige for næringslivet. For mange 
bedrifter er det imidlertid like viktig at kommunen kan tilby attraktive boområder og et godt 
velferdstilbud for de ansatte.  

6.2.1 Bioenergi 

Gjennom innkjøp av tjenester kan kommunen også bidra til oppbygging av lokalt næringsliv. I 
forhold til bioenergi kan Nesodden kommune gjennom kjøp av bioenergi basert på flis bidra til 
oppbygging av lokalt næringsliv knyttet til bioenergi. En realisering av prosjektene som er 
beskrevet i rapporten ”Forprosjekt – bioenergi, Prosjektmuligheter i Nesodden Kommune” [5] 
vil gi bidra til en slik styring.  

Med kommunen som en stor kunde kan bioenergiselskapene bygge seg opp og etter hvert 
også tilby bioenergi til private kunder. Samtidig vil det skje en kompetansebygging både 
innenfor bioenergi og tilknyttede virksomheter som for eksempel VVS-tjenester og skogbruk.  

Næringsutvikling knyttet til flisproduksjon er et viktig element og vi tar med noen betraktninger 
om hvordan lokal flisproduksjon kan etableres.  

Rundvirke anbefales soltørket i naturen. Her ser vi to alternative modeller enten ved at 

• trevirket tørkes desentralisert ved skogsbilvei eller oppsamlingsplasser lokalt. At man 
da flishugger dette på stedet etter behov og kjører flisen direkte til bioenergisentralen, 
flislager eller til et mellomlager. 

• virket samles på en felles terminal for flishugging og mellomlagring av flis før denne 
fraktes til brensellager ved energisentralen.  

Dette vil normalt redusere fuktinnholdet fra ca. 55 % til 35 % ved om lag 6 mnd. liggetid. Om 
man da velger å samle rundtømmeret på en brenselterminal for soltørking hvor også 
flishuggingen finner sted, eller om man velger å samle rundtømmeret ved skogsbilvei for så å 
la det soltørke for deretter å flishugge på stedet, er et pris og logistikkspørsmål for en 
brenselleverandør. Det er viktig å påse at flisen etter hugging ikke legges på fuktig mark men 
tildekkes, fortrinnsvis under letak, for å hindre opptak av fuktighet etter soltørking. 

Fuktighetsredusering fra 55 % til 35 % har positive effekter. For det første øker brennverdien 
på flisen. For det andre minsker risiko for dannelse av sopp- og muggsporer og varmgang i 
flishaugen. Sopp- og muggsporer kan ha negative helsemessig virkninger, og varmgang kan 
gi effekttap ved at den kjemiske nedbrytningen av brenselet igangsettes. Flis med 35 % 
fuktighet kan håndteres i forskjellige lagringsvolum, og benyttes av flere 
forbrenningsteknologier. Frakt fra flishuggingsterminal til forbruk blir således et håndterbart 
logistikkspørsmål avhengig av størrelse på kjel og valg av siloløsning. 
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Ved bruk av / investering i flishugger er det viktig at man velger en teknologi som behersker 
hugging også av tynnere virke (kratt, kvist o.l). 

6.3 Holdningsskapende arbeid 

Holdningsskapende arbeid er først og fremst et virkemiddel for å aktivisere og påvirke 
befolkningen og aktører i kommunen til å gjennomføre tiltak som i denne sammenheng kan 
bidra til å redusere energiforbruk og klimautslipp. Det er flere måter å iverksette dette på, som 
diskuteres i følgende underkapitler.  

6.3.1 Arbeid mot private med vannbåren varme 

I Nesodden kommune er det registrert totalt 379 adresser i kommunens register over 
oljetanker. Registeret inneholder både private aktører (privatpersoner og selskaper) og 
kommunens egne anlegg. Fyringsolje brukes som regel i vannbårne systemer eller kaminer 
(parafin). For begge tilfellene kan kommunens register over oljetanker benyttes til målrettet 
arbeid for konvertering fra fossile energikilder til fornybare energi. Kommunens utslipp av 
klimagasser fra fossil oppvarming utgjør ca 15 % av kommunens totale utslipp, og en utfasing 
av fossil oppvarming vil kunne yte et vesentlig bidrag til utslippsreduksjoner. Flere positive 
konsekvenser av utfasing av fossil oppvarming er reduserte utslipp av nitrøse gasser og 
redusert risiko for forurensing av jordsmonn fra utette oljetanker.  

Registeret inneholder både privat og offentlig eide oljetanker. De oljetankene kommunen selv 
eier, har kommunen selv myndighet til å fase ut. Men påvirkningsmulighetene overfor privat 
eide oljetanker er dessverre ikke like store. Derfor kan være fornuftig å sende ut målrettet 
informasjon om konverteringsmuligheter fra fossil til fornybar energi til private eiere. Dette bør 
gjøres sammen med informasjon om offentlige støtteordninger, som for eksempel ENOVA. 
Kommunen kan også vurdere å opprette en kommunal støtteordning, som enten bidrar med 
investeringsstøtte eller rådgivningstjenester fra en kvalifisert konsulent eller kommunalt ansatt.  

Eiere av oljetanker utgjør en spesielt interessant gruppe i forbindelse med bruk av fornybare 
energikilder. I mange tilfeller benyttes fyringsoljen til oppvarming av vannbårne systemer, og 
det er da relativt enkelt (teknisk) og økonomisk attraktivt å erstatte oljekjelen med en 
varmepumpe eller en pelletskjel. Solfangere kan også inkluderes i kombinasjon med 
varmepumper eller pelletskjeler. I de tilfellene hvor det benyttes oljekaminer (som regel et 
supplement til panelovner) kan disse erstattes av pelletskjeler.  

 

6.3.2 Arbeid mot kommunens innbyggere 

Holdningsskapende arbeid er viktig i forhold til å påvirke utviklingen på de områdene hvor 
kommunen ikke selv har direkte myndighet gjennom lover og forskrifter. I denne typen arbeid 
er det dessuten svært viktig at kommunen går foran med et godt eksempel, hvis ikke er det 
stor fare for at virkningene av arbeidet uteblir. Dersom kommunen for eksempel ønsker at flest 



 

  
 

 
 

 
 
 
 
Energi- og klimaplan for Nesodden kommune 
 

61 
 

 
 

 

mulig bedrifter i Nesodden skal bli miljøsertifisert gjennom Miljøfyrtårn - ordningen, må 
kommunen sørge for at den selv blir sertifisert, og aller helst bør miljøfyrtårnsertifisering etter 
hvert være et kvalifikasjonskrav ved innkjøp.  

Energi- og klimaplanen kan tjene som et godt utgangspunkt for informasjon om det 
kommunale arbeidet for å redusere utslippene av klimagasser. Både høringsrunden og den 
politiske behandlingen kan benyttes til å bevisstgjøre kommunens innbyggere på 
problemstillingen. Når planen er endelig vedtatt bør det avholdes en energi- og klimadag som 
gjerne kan legges til en allerede etablert markedsdag. På denne dagen bør hovedtrekkene i 
den vedtatte energi- og klimaplanen presenteres for innbyggerne. Det bør også gis anledning 
for ideelle organisasjoner og leverandører av miljøvennlige produkter til å markedsføre seg. 
Slik kan kommunens innbyggere få anledning til å orientere seg om hvilke energi- og 
klimabesparende tiltak som kan være aktuelle for dem. 

Statlige støtteordninger for miljøvennlig energi 

I 2006 ble det innført en tilskuddsordning for alternativ oppvarming og elektrisitetssparing i 
husholdninger. Denne blir nå videreført av regjerningen og støttefondet får tilført 100 mill 
kroner [8]. Støtteordningen administreres av ENOVA og søknad om støtte sendes inn via 
ENOVAs hjemmesider (www.minenergi.no)  

ENOVAs støtteordninger for privathusholdninger yter finansiell støtte til innkjøp av følgende 
teknologier: 

• Sentralt styringssystem for elektriske og / eller vannbårne varmeløsninger (4 000.-) 

• Pelletskamin (4 000.-) 

• Solfanger (10 000.-) 

• Varmepumper, gjelder kun luft/vann og vann/vann. (10 000.-) 

• Pelletskjel (10 000.-) 

Den finansielle støtten er på inntil 20 % av den totale investeringen, men begrenset opp til et 
maksimalbeløp som er angitt i parantes i listen ovenfor. For alle teknologiene som er 
beskrevet ovenfor er det utarbeidet kjøpsveiledere som kan lastes ned fra ENOVAs 
hjemmesider. Det er også utarbeidet kjøpsveiledere for teknologier som ikke støttes, men som 
ansees som viktige enøk-tiltak.  

Det er viktig at informasjon om denne støtteordningen kommer ut til Nesodden kommunes 
innbyggere. For kommunen utgjør ordningen et slags ”gratis” virkemiddel for å både å 
redusere energiforbruket i husholdningene, samt å vri forbruket i mer miljøvennlig retning. 
Nesodden kommune bør derfor gjøre seg kjent med ENOVAs støtteordninger for 
privathusholdninger og sørge for at denne informasjonen blir kjent blant kommunens 
innbyggere. For øvrig er det viktig at kommunen er kjent med de ordningene som kan være 
aktuelle for kommunen.  
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Holdningsskapende arbeid i skolene 

Holdningsskapende arbeid overfor barn og unge viser seg ofte å være et godt hjelpemiddel, 
spesielt når arbeidet drives gjennom undervisningen. Barn har ofte lett for å la seg engasjere, 
og dette engasjementet kan smitte over på foreldrene.  

ENOVA har utarbeidet et utdanningsprogram rettet mot grunnskolen med energi og klima som 
tema. Programmet har fått navnet Regnmakerne, og det tilbys egne (gratis) kurs for lærere 
sammen med kursmateriell. Utdanningsprogrammet er tilpasset lærerplanen med oppgaver 
og aktiviteter for de forskjellige undervisningsnivåene. Fagområdene som dekkes er: 

• Norsk 

• Kroppsøving 

• Musikk 

• Naturfag  

• Samfunnsfag 

• Matematikk 

• Geografi 

I tillegg er det etablert et nettsted, www.regnmakerne.no, hvor det finnes egne sider for barn 
og lærere. Via lærersidene kan man også melde seg på lærerkurs. En mer detaljert 
beskrivelse av opplegget finnes også i vedlegg 3.  

Det anbefales sterkt at kommunen tar i bruk Regnmakerskolen i alle kommunens skoler. 

I tillegg til Regnmakerne arbeider organisasjonen Miljøagentene (tidl. Blekkulf) med energi- og 
miljøtematikk rettet mot barn. Miljøagentene er en medlemsorganisasjon og har ikke spesielle 
programmer rettet mot skolen. Men Miljøagentene tar gjerne opp gruppemedlemmer som for 
eksempel skoleklasser eller barnehager. Mer informasjon om Miljøagentene finnes på 
nettstedet www.miljoagentene.no  

7 Foreslåtte mål og tiltaksplaner 

7.1 Innledning 

For at man skal oppnå en endring i positiv retning, er det viktig at datamaterialet fra 
analysedelen av planen tas videre i konkret handling. Denne delen av planen vil ta for seg det 
kommunale målarbeidet for temaene energi og miljø. Det vil foreslås helt konkrete 
målformuleringer med tilhørende handlingsplan. 
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7.2 Struktur for energi og klimamål 

Energi- og klimaplanen har et overordnet definert strategisk mål. Målarbeidet innenfor energi- 
og klimaplanlegging er videre inndelt i tre hovedkategorier. De tre kategoriene er som følger: 

1. Energi 

2. Klima 

3. Kommunal drift 

Under kategorien Energi menes både kommunens eget energiforbruk, men også miljøvennlig 
energiproduksjon i kommunen for øvrig, som bioenergi og fjernvarme. Under klimakategorien 
kommer tiltak spesielt innen transport. Under kommunal drift kommer tiltak som kommunal 
miljøstyring. 

Arbeidet med hvert fokusområde skjer på tre nivåer: 

• Strategisk mål 

• Kommunale mål (delmål) 

• Handlingsplan (tiltakspakker) 

Med strategisk mål menes det overordnede målet for det aktuelle fokusområdet. Det 
strategiske målet gir en overordnet retningslinje som skal følges over tid. Kommunale mål 
(delmålene) avledes fra det strategiske målet, og er mer konkrete, tidsfastsatte målsetninger. 
Handlingsplanen (tiltakspakkene) er det mest detaljerte nivået, og lister opp helt konkrete 
aktiviteter som må til for å oppnå delmålene og det strategiske målet. Aktivitetene/tiltakene i 
handlingsplanen bør ha en konkret tidsfrist, og en konkret ansvarshavende, slik at det blir 
lettere å følge opp arbeidet i ettertid.  

Aktivitetene er gitt en nummerering, der første siffer angir nummeret for fokusområdet, andre 
siffer angir delmålet den aktuelle aktiviteten hører til, og det siste sifferet angir nummeret for 
aktiviteten under det aktuelle delmålet. 

Energi- og klimaplanen vil ha status som temaplan, og den vil revideres hvert år. Revisjonen 
av planen vil foregå i tilknytning til det årlige budsjettarbeidet, da flere av målene og 
aktivitetene vil kreve en viss finansiell ytelse. 
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7.3 Overordnet mål for arbeidet med energi, klima og miljø 

Overordnet strategisk mål for arbeidet med energi, klima og miljø i kommunen: 

 
Nesodden kommune skal ha ambisiøse mål for effektiv utnyttelse av energiressursene, 
kutt i klimagassutslippene og miljøvennlig drift av kommunen. 
 

7.3.1 Overordnede tiltak 

Planverk 

Energi- og klimaplanens mål og tiltak skal gjøres gjeldende i alle overordnede planer, 
reguleringsplaner og virksomhetsplaner i kommunen. Energi- og klimaregnskap innarbeides i 
årsrapporter. 

Ledelse 

Det er et lederansvar på alle nivåer å implementere planen og sørge for nødvendig 
kompetanse i oppfølgingen av planen.  

Innføring i energi- og klimaplanen legges inn i folkevalgtopplæringen. 

Administrativ ressurs 

Det opprettes en stilling i kommunens regi. Stillingen er nødvendig for implementeringen av 
kommunens klima-, energi- og miljøplan og oppfølgingen av tiltak. Styringsgruppa mener det 
er nødvendig at stillingen inntjenes gjennom sin funksjon, og at tiltakene som gjennomføres vil 
innebære besparelser for kommunen. 

Informasjon/kommunikasjon 

Nesodden kommune skal etablere rutiner for løpende å holde seg orientert om nasjonale og 
fylkeskommunale tiltak og forslag for energi- og klimagassreduksjon, samt tilskuddsordninger.  

Kommunens innbyggere, husholdninger og næringsliv skal gjennom hensiktsmessige 
informasjonstiltak bli informert om relevante klimagass- og energireduserende tiltak. Dette kan 
skje gjennom: 

• Interaktivt nettsted under kommunens hjemmesider 

• Fysisk distribusjon av egnet informasjonsmateriell 

• Bruk av lokale medier 

• Dialog med velforeninger, boligsamvirker, ideelle foreninger, næringsliv 

• Aktivitetsdager 
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Nesodden kommune skal årlig avholde en energi- og klimadag (første gang i 2009). Her skal 
kommunen informere om sine resultater og prosjekter innenfor energi- og klimaarbeidet og få 
tilbakemeldinger og råd fra innbyggere, organisasjoner og næringsliv. 

• Det nedsettes en arrangementskomité for å organisere arbeidet med dette 
arrangementet 

• Tema på denne dagen kan være informasjon om kommunens miljøarbeid generelt og 
mer spesielt, kollektivtrafikk, sykkelfremmende tiltak, energiøkonomisering i 
husholdningene og næringsbygg, klimagassreduserende tiltak i landbruket og mer 
overordnede klimapolitiske foredrag. 

• Prisutdeling for miljøforslag til kommunen som har vist seg gode.  

Energi- og klimarådgiveren har det løpende ansvaret for å iverksette og koordinere disse 
informasjons- og kommunikasjonstiltakene. 

7.4 Satsningsområde energi 

Strategisk mål for satsningsområde energi: 

 
Nesodden kommune skal spare kostnader og det ytre miljøet gjennom å redusere eget 
energiforbruk i henhold til følgende kommunale mål: 
 

Kommunale delmål Handlingsplan 

1. a) Nesodden kommune skal 
redusere forbruket av ikke-
fornybar energi med 50 % i 
egen eksisterende 
bygningsmasse i 2015 sett i 
forhold til 2007. 

1. b) Forbruk av energi i egne 
nybygg skal være i henhold til 
strengeste krav til offentlige 
bygg. 

A1.1.1 Nesodden kommune skal iverksette de 
Enøk - tiltakene som allerede er utredet 
i Samarbeid med Akershus Enøk og 
Inneklima innen utløpet av 2009. 

A1.1.2   Kommunen gjennomfører sentral 
driftsstyring i kommunale bygg og 
anlegg. 

A1.1.3 Energiforbruket i nye kommunale 
bygninger skal overoppfylle kravene i 
TEK 07 med minimum 20 %. Der det er 
mulig skal bygningene bygges etter 
passivstandard. 

A1.1.4 Kommunen skal innføre bruk av 
livsløpskostnadsanalyser (LCC) for alle 
egne nybygg og rehabiliteringer innen 
utløpet av 2009. 
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Kommunale delmål Handlingsplan 

A.1.1.5  Nesodden kommune skal utarbeide et 
årlig energiregnskap. 

A1.1.6 Kommunen skal redusere 
energiforbruket i gatebelysning og 
annen offentlig belysning 

2. Vedrørende energikilder: 
Nesodden kommune skal bidra 
til og tilrettelegge for en økt 
satsning på bio- og solenergi og 
grunnvarme i kommunale bygg, 
næringsbygg og større private 
bygg.  

A1.2.1 Nesodden kommune skal kommunisere 
informasjon om enøk-tiltak, 
lavenergiboliger, passivhus og 
miljøvennlige energiløsninger til alle 
potensielle utbyggere i kommunen 
innen august 2009. 

A1.2.2 Nesodden kommune skal utarbeide et 
kvalitetsprogram som ivaretar energi- og 
klimaspørsmål i nye hytte- og 
boligområder. I tillegg bør det 
utarbeides en mal for utbyggingsavtaler 
hvor energi- og klima blir ivaretatt.  

A1.2.3 Nesodden kommune skal følge opp 
eiere av oljetanker for å få dem til å 
bytte ut olje med bioenergi / 
varmepumpe, evt knytte seg til 
kommende FV-nett. 

3. Vedrørende energibærere: 
Nesodden kommune skal 
tilrettelegge for at fjernvarme 
basert på ikke-fossilt brensel blir 
anvendt i kommunale bygg, 
næringsbygg og private boliger. 

A1.3.1   Det tas kontakt med aktuelle grunneiere 
av skog i Nesodden kommune med 
tanke på eventuelle avtaler for 
leveranse av kortreist energi i form av 
biomasse til fjernvarmeproduksjon. Det 
tas også kontakt med Universitetet for 
miljø- og biovitenskap og de andre 
kommunene i Follo-regionen om mulig 
samarbeid med tanke på etablering av 
et produksjonsanlegg for pellets i 
regionen. 

4. Nesodden kommune skal 
opplyse om og tilskynde til 
miljøvennlig og mer effektiv 

A.1.4.1  Oljefyring skal fases ut i alle kommunale 
bygg slik det er formulert i klimaforliket. 
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Kommunale delmål Handlingsplan 

energibruk i private boliger og 
næringsbygg i kommunen, 
deriblant en utfasing av 
oljefyring.  

5. Nesodden kommune skal 
gjennom bruk av lokale medier, 
informasjonsutsendelser, 
nettsted og aktivitetsdager 
informere kommunens 
innbyggere om klimavennlig 
energibruk, energieffektivisering 
og andre relevante klimatiltak 
for kommunens innbyggere.  

A1.5.1 I løpet av 2009 skal alle skoler i 
Nesodden kommune bli 
regnmakerskoler.  
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7.5 Satsningsområde klima 

Strategisk mål for satsningsområde klima 

 
Nesodden kommune skal gjennom målrettede reduksjoner av klimagassutslippene 
aktivt bidra til at den nasjonale målsettingen om klimanøytralitet blir realisert innen 
2030. 
 
 

Kommunale delmål Handlingsplan 

1. Nesodden kommune skal redusere 
de totale klimagassutslippene fra 
kommunen med  

• 10 % i 2009, sett i forhold 
til 2006. 

• 40 % i 2020, sett i forhold 
til 2006. 

• 60 % i 2030, sett i forhold 
til 2006. 

 

 

2. Nesodden kommune skal delta 
aktivt i nettverket ”livskraftige 
kommuner” og eventuelt andre 
nettverk 

A2.2.1  Nesodden kommune skal delta 
aktivt i nettverket ”livskraftige 
kommuner” og eventuelt andre 
nettverk  

3. Nesodden kommune skal bidra til 
at landbruket deltar aktivt med 
klimagassreduserende tiltak i 
kommunen. 

A2.3.1 Nesodden kommune skal involvere 
og samarbeide med 
landbrukskontoret og bondelaget på 
Nesodden. 

4. Nesodden kommune skal legge til 
rette for at sykkeltrafikkandelen av 
persontransporten dobles fra 
dagens nivå innen 2015. 

A2.4.1 Beregning av kommunens 
sykkeltrafikkandel settes i gang i 
løpet av 2009 

A2.4.2 I løpet av 2009 skal det etableres en 
handlingsplan for å klare en 
fordobling av sykketrafikken innen 
2015 

A2.4.3  Innen 2015 skal det være 
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Kommunale delmål Handlingsplan 

sammenhengende sykkelveier langs 
de viktigste transportaksene i 
kommunen.  

A2.4.4 Nesodden kommune skal innføre en 
ordning hvor de ansatte kan få 
sykkelgodtgjørelse i stedet for 
bilgodtgjørelse. 

A2.4.5 Nesodden kommune skal tilby 
bedriftssykler og el-biler, eventuelt 
som en del av en bildelingsordning, 
til de ansatte som har behov for 
dette i forbindelse med arbeidet.  

A2.4.6 Etablering av sykkelparkering ved 
holdeplasser og barnehager, som 
Kongleveien og Skoklefall. 

5. Nesodden kommune skal legge til 
rette for at kollektivtrafikkandelen 
innen kommunen skal dobles fra 
dagens nivå innen 2015. 

A2.5.1 Beregning av kommunens 
kollektivtrafikkandel settes i gang i 
løpet av 2009. Det skal fokuseres 
spesielt på mulighetene for forbedret 
tilbud til pendlere. Det skal arbeides 
aktivt for flere pendler-p-plasser, 
spesielt på vestsiden.  

A2.5.2 Nesodden kommune skal ta opp 
mulighetene for forenkling av 
takstsonesystemet på Nesodden 
med Ruter. 

A2.5.3 Nesodden kommune skal i størst 
mulig grad sørge for at nye 
utbyggingsfelt for boliger tilpasses 
eksisterende traseer for 
kollektivtrafikk. Det etableres en 
dialog med Ruter for å kartlegge og 
etablere nye traséer for 
kollektivtrafikk i tilknytning til 
planlagte nye utbyggingsfelt. 
Kommunen skal jobbe for at 
publikumsrettede statlige/ offentlige 
kontorer legges slik at man ikke 
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Kommunale delmål Handlingsplan 

trenger å kjøre bil.  

A2.5.4   Det arbeides for etablering av 
ringbussrute og bussruter til 
nabokommuner med sentrale 
funksjoner, i samarbeid med Ruter 
og andre aktører. 

A2.5.5 Det arbeides for vurdering av 
forlengelse av båtrutene både i 
vestfjorden og Bunnefjorden i 
rushtiden.  

6. Nesodden kommune skal bidra til 
at svanemerket biodrivstoff eller 
annet klimanøytralt drivstoff blir 
tilgjengelig i kommunen i løpet av 
2010. Dette skal oppnås gjennom 
dialog med 
bensinstasjonsselskapene og 
andre aktører. (Svanemerket 
biodrivstoff er ikke fremstilt av 
råvare som kommer fra kornsorter 
som hvete, mais eller ris) 

A2.6.1 I løpet av 2009 skal kommunen 
inngå dialog med 
bensinstasjonselskapene om at det 
skal settes opp minst en pumpe for 
Svanemerket bioetanol/biodiesel 
innen 2010. 

A2.6.2   Nesodden kommune tilrettelegger for 
opprettelse av ladestasjoner for el-
biler. 

A2.6.3 Kommunen innfører bruk av el-biler 
til eget bruk. 

7. Nesodden kommune skal legge til 
rette for at det etableres en ordning 
for bildeling på Nesodden. 

A2.7.1 Nesodden kommune skal utrede 
mulighetene for etablering av 
bilkollektiv i forbindelse med nye 
utbyggingsprosjekter. Kommunalt 
eide parkeringsplasser skal stilles til 
rådighet for bilkollektivet. Nesodden 
kommune skal i løpet av 2009 
henvende seg til relevante aktører 
for å få anlagt biloppstillingsplasser 
for bilkollektiv ved trafikk-
knutepunkter og tettbebygde 
områder.  

8. Nesodden kommune skal ha 
klimavennlig drift av egne bygg 

A2.8.1 Gjennomføre ENØK-tiltak. 
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7.6 Satsningsområde miljøvennlig drift av Nesodden kommune  

Strategisk mål for satsningsområde miljøvennlig drift av Nesodden kommune: 

 
Nesodden kommune skal redusere miljøbelastningen fra egne virksomheter ved å 
innføre miljøstyring i kommunen. 
 

Kommunale delmål Handlingsplan 

1. Nesodden kommune skal 
miljøsertifisere alle kommunale 
virksomheter i løpet av 2012 som 
miljøfyrtårn, ISO-sertifisering eller 
annen hensiktsmessig 
miljøsertifiseringsordning. 

A3.1.1 I løpet av første halvår 2009 skal 
minst to kommunale virksomheter ha 
startet arbeidet med å bli Miljøfyrtårn. 
For å redusere kostnadene for 
kommunen til et minimum benyttes 
egne ressurser som Miljøfyrtårn-
konsulenter. Som sertifisører søkes 
brukt kontakter i nabokommunene 
(Ås, Ski og Oppegård kommuner har 
godkjente sertifisører).  

2. Nesodden kommune skal legge 
om til et mer miljøvennlig forbruk 
ved å stille krav/kriterier til 
miljøsertifisering av leverandører 
av varer og tjenester, i henhold til 
statlige retningslinjer.  

A3.2.1 Når arbeidet med Miljøfyrtårn-
sertifiseringen av egne virksomheter 
er kommet godt i gang, skal det stilles 
strengere krav til 
miljøfyrtårnsertifisering av 
leverandører av varer og tjenester. 
Dette skal innarbeides i det generelle 
konkurransegrunnlaget. 

A3.2.2 Forbruket av papir reduseres med 
20% i løpet av 2009. 

A3.2.3 Kommunen må finne flere plasser for 
fullverdige mottakspunkter for 
kildesortering. 

3. Nesodden kommune skal 
fortløpende skifte ut den 
kommunale bilparken med 
lavutslippsbiler og el-biler. Alle 
kommunens biler skal gå på CO2-
fritt eller CO2-nøytralt drivstoff 
innen 2015. 

A3.3.1 Når en kommunal bil er moden for 
utskiftning, skal den erstattes med en 
bil som har lavest mulig CO2-utslipp 
(g/km). Det utarbeides en intern rutine 
for dette i løpet av 2009. 

A3.3.2 Gjennomføre kurs i miljøvennlig 
kjøring for kommunens ansatte 



 

  
 

 

 
 
 
 
 
72 

 
 
 

 
 
Energi- og klimaplan for Nesodden kommune 

  

 

4. Nesodden kommune skal 
arrangere en energi- og klimadag 
årlig, og første gang i 2009. 

 

5. Nesodden kommune skal teste ut 
og implementere klimaverktøy 
som beslutningsverktøy i 
planprosesser og 
byggesaksbehandling.  

A3.5.1 I løpet av 2009 skal det gjennomføres 
en studie av tilgjengelige klimaverktøy 
som kan benyttes til beslutningsstøtte 
i planprosesser og 
byggesaksbehandling. 

A3.5.2 Nesodden kommune skal, som et 
pilotprosjekt, benytte Statsbygg sitt 
klimagassverktøy 
(www.klimagassregnskap.no) til 
beslutningstøtte i utbyggingen av 
Nesodden kommunesenter på 
Tangen. 

 

8 Indikatorer for resultatmåling i energi- og klimaarbeid 

Som nevnt i kapittel 4 er det ikke sikkert at utslippsreduksjoner i klimagasser fra lokale tiltak i 
Nesodden kommune fanges opp av statistikken til SFT. Nesodden kommune må derfor selv 
gjøre beregninger dersom det er ønskelig å måle resultatene av gjennomførte tiltak. I dette 
kapitlet vil vi redegjøre for noen mulige indikatorer og metoder som kan benyttes. 

8.1 Indikatorer for satsningsområdet energi 

For en del av de foreslåtte tiltakene innenfor satsningsområdet energi kan det enten være 
komplisert å identifisere ”opplagte” indikatorer som kan benyttes for estimering av 
klimaeffekter, eller det må investeres mye ressurser i innsamling av data og beregninger. For 
denne typen tiltak kan andre indikatorer benyttes. Her er noen forslag: 

• I hvilken grad utbyggingsavtaler med miljø-/klimakriterier benyttes 

• I hvilken grad miljøkvalitetsprogram benyttes for utbygging av nye områder. 

• Konverteringsgrad fra olje til fornybare energikilder (privat / offentlig) 

8.1.1 Energifrigjøring i bygninger og redusert elektrisitetsforbruk 

Klimaet på jorden påvirkes av utslipp av såkalte klimagasser som CO2, metan osv. En stor del 
av våre utslipp av klimagasser relateres til produksjon av energi.  En stor del av energien igjen 
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benyttes til oppvarming eller nedkjøling av bygg. Vi skal her se nærmere på klimaeffekten som 
knyttes til bruk av forskjellige energibærere i produksjon av energi til varme og kjøling. 

Reduksjon av forbruk av el (eller økt produksjon av fornybar el) i Norge, vil føre til at mindre el 
produseres (i andre anlegg). Eksakt hvilke produksjonsanlegg som reduserer produksjonen vil 
avhenge av en rekke forhold, som for eksempel når på året det skjer, hvor stor etterspørselen 
er, eventuelle flaskehalser i transmisjonssystemet og marginal produksjonskostnad i ulike 
anlegg.  

Spørsmålet ”Hvor mye reduseres utslipp av klimagasser gjennom reduksjon av elforbruk (eller 
økt produksjon av fornybar el) i Norge?” har derfor ikke noe enkelt svar. For å få en realistisk 
oppfatning av dette må man gjennomføre modellstudier av kraftsystemet. 

SINTEF Energiforskning og NVE har studert dette spørsmålet med hjelp av samkjørings-
modellen [9], [12], som gir en forholdsvis detaljert beskrivelse av det nordiske kraftsystemet. 
Resultatet av arbeidet til NVE er at redusert elektrisitetsforbruk (eller økt produksjon av 
fornybar el) fører til en utslippsreduksjon på mellom 290 og 850 g CO2 per kWh. NVE legger til 
grunn at 600 g/kWh er en rimelig størrelse på utslippsreduksjonen som blir realisert om norsk 
kraftforbruk reduseres. I SINTEF Energiforsknings analyse ble det beregnet en gjennomsnittlig 
verdi på 526 g CO2 per kWh, basert på hydrologiske data fra de siste 75 årene. 

Dette tallet gjelder for endringer i dagens kraftsystem. Over tid vil kraftsystemet og 
etterspørselen etter kraft endre seg, og resultatet av en modellkjøring vil bli noe annerledes. 
Det antas vanligvis at gasskraft representerer den marginale kraftproduksjonen på 10 – 15 års 
sikt. Dette ville gi en utslippsreduksjon på 340 g CO2/kWh [12]. 

For tilfeller der bioenergi erstatter oljefyring kan utslippsfaktorene 0,386 tonn CO2/MWh 
benyttes for lettolje og 338 g CO2/kWh. 

For å forenkle beregningen av klimaeffekter knyttet til redusert forbruk av elektrisitet legger vi 
NVEs estimat for CO2 reduksjon til grunn, altså 600 g CO2/kWh. 
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Elektrisk kraftproduksjon basert på kull, ref Varmeinfo 

Basert på diskusjonen ovenfor anbefaler vi følgende faktorer til beregning av reduksjon i 
klimagassutslipp for prosjekter som medfører energifrigjøring i bygninger: 

Energifrigjøring i bygninger Innsparing [kg CO2/kWh] 
Redusert elektrisitetsforbruk 0,600 
Redusert oljeforbruk 0,386 
Redusert gassforbruk 0,218 

Faktorer for beregning av klimagassreduksjoner ved energifrigjøring i bygninger og redusert 
kraftforbruk.  

8.2 Indikatorer for satsningsområdet klima 

For satsningsområdet klima, er det foreslått prosentvise utslippsreduksjoner. Kontroll av 
måloppnåelse for disse målene kan gjøres ved å utarbeide et eget kommunalt klimaregnskap 
som benyttes ved siden av SFT sine beregninger. Som nevnt tidligere er det knyttet en 
usikkerhet til SFT sine beregninger, men tallene for 1991 bør benyttes som referanse da dette 
er det offisielle referanseåret. I et kommunalt klimaregnskap kan følgende faktorer benyttes til 
å beregne utslippsreduksjoner: 

• Reduserte klimagassutslipp i egen bilpark (basert på innkjøp av drivstoff) 

• Reduserte klimagassutslipp fra energifrigjøring i egen bygningsmasse (basert på 
tabellen i kap 8.1.1) 

• Reduserte klimagassutslipp som resultat av beregninger med Statsbyggs 
klimagassverktøy (www.klimagassregnskap.no)  
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Øvrige indikatorer som kan benyttes der klimaeffekten er komplisert å tallfeste: 

• Tellinger av sykkeltrafikk 

• Kollektivtrafikkandel i kombinasjon med totalt belegg på ruter i og gjennom Nesodden 
kommune. 

• Andel kommunalt ansatte som har deltatt på klimakurs, eller vært involvert i arbeid 
med kommunens energi- og klimaplan. 

• Antall p-plasser for pendlere og belegg av disse.  

8.3 Indikatorer for satsningsområdet kommunal drift 

Resultatmåling for dette området kan gjøres med følgende indikatorer: 

• Andel driftsenheter som er miljøsertifisert 

• Andel anbudsrunder med miljø-/klimakriterier 

• Andel av miljøbiler i egen bilpark  

• Andel kommunale nybygg som er bygget etter LCC-kriterier 

• Reduserte klimagassutslipp som følge av ENØK-tiltak i kommunens egen 
bygningsmasse. 

 

Definisjoner 

CO2 – ekvivalent: Det finnes flere gasser som bidrar til drivhuseffekten på jorda. Eksempler 
på slike gasser er metan og lystgass. De forskjellige gassene yter større eller mindre bidrag til 
drivhuseffekten, og for å kunne sammenligne de forskjellige drivhusgassene regner man om 
bidraget fra en gitt drivhusgass til en ekvivalent mengde CO2. Når man kjenner 
drivhuseffekten fra en gass (for eksempel lystgass) kan man beregne hvor stor mengde CO2 
dette tilsvarer. Man snakker da om CO2-ekvivalenter.  

Stasjonær sektor: Når man snakker om energiforbruket til stasjonær sektor, gjelder dette 
forbruket til stedsbundne installasjoner, som for eksempel boliger, næringsbygg, 
gatebelysning, osv.  

Mobile kilder: I SSBs klimastatistikk omfatter begrepet mobile kilder alle utslippskilder som er 
mobile. Eksempler på slike kilder er personbiler, lastebiler, traktorer, gressklipper osv.  

Avlut: er et restprodukt fra papirindustrien. Avlut inneholder store mengder biologisk 
restmateriale og betraktes på mange måter som en energikilde. Norge har en stor 
papirindustri og avlut inngår derfor som en naturlig kategori i SSBs energistatistikk.  
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kWh / MWh/ GWh: er benevninger på energimengder. 1 kWh tilsvarer et energiforbruk av 1 
kW i én time. En MWh tilsvarer 1 000 kWh, mens en GWh tilsvarer 1 000 000 kWh. 

Uprioritert kraft: er kraftforbruk som kan kobles fra nettet dersom det blir mangel på kapasitet 
for overføring av kraften. Kjøpere av uprioritert kraft får kraftig redusert nettleie. Det tilbys 
utelukkende til store forbrukere av kraft som har egen reservekapasitet til rådighet. En typisk 
kunde vil ha et vannbårent oppvarmingssystem som kan forsynes både fra en elektrisk kjel og 
fra en oljekjel. I mange tilfeller kan nettleverandøren fjernavkoble elektrokjelen.  
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