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Forord 

I forbindelse med behandling av Stortingsmelding nr 34 (klimameldingen, 2007) ble det inngått et 

klimaforlik på tvers av de fleste partiene på Stortinget, med mål om at Norge skal være karbonnøytral 

senest i 2030. For å nå dette målet, kreves det betydelig innsats både nasjonalt og lokalt. Kommunene 

kan bidra med en rekke virkemidler og tiltak knyttet til at de er politiske aktører, tjenesteytere, 

myndighetsutøvere, eiendomsbesittere og har ansvar for planlegging og utvikling av gode levesteder.  

Staten har oppfordret kommunene til å utarbeide lokale energi- og klimaplaner som et bidrag til at 

Norge når sine utslippsmål. Ringsaker kommune vedtok i formannskapssak 52/2008 å utarbeide en 

slik plan. Energi- og klimaplanen for Ringsaker kommune er utarbeidet som en kommunedelplan etter 

plan- og bygningsloven. Planen beskriver kommunens energi- og klimautfordringer, status for 

energibruk og utslipp av klimagasser, mål og tiltak for å redusere energiforbruk og klimagassutslipp. I 

tillegg foreslås det forebyggende tiltak for hvordan en kan tilpasse seg en situasjon med økt 

temperatur, økt vind og økt fare for flom og ras.  

Formannskapet i Ringsaker oppnevnte en styringsgruppe for planarbeidet. Styringsgruppa har bestått 

av følgende personer:  

Kåre Korsveien (AP), leder  

Oluf Maurud (Krf) 

Svetlana Johnsen (FrP) 

Mari Gjestvang (Sp) 

Edel Karin Joløkken (SV) 

Sjur Johannes Alhaug (V) 

Ole Berg (Ringsakerlista) 

Siv Kilskar (H) 

 

I tillegg inviterte styringsgruppa to representanter fra ungdommens kommunestyre, Ingrid Nordhagen 

og Sina Ødegård, til å delta på sine møter. Plan- og næringssjefen har ivaretatt sekretariatsfunksjonen.  

Konsulentfirmaet New energy performance AS (NEPAS) ble leid inn som faglig bistand til 

utarbeiding av planens statusdel. Tallmaterialet i planen er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB, 

2006), Statens forurensningstilsyn (SFT, 2006) og Lokal energiutredning (Eidsvia Energi, 2007). 

 

Energi- og klimaplanen ble vedtatt av kommunestyret i Ringsaker i møte 6.10.2010, sak 59/2010. 
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Sammendrag 

I St.meld. nr. 34 (2006-2007) ”Norsk klimapolitikk” er det anslått at 20 prosent av Norges utslipp av 

klimagasser er knyttet til kommunale virkemidler og tiltak. Kommunen kan særlig påvirke utslipp fra 

stasjonær energibruk, landbruk, avfallsfyllinger og transport, og på denne måten bidra til at Norges 

totale utslipp av klimagasser reduseres.  

Prognoser viser at klimaet endres med økning i gjennomsnittstemperatur og økt nedbør og vind. For de 

neste to tiårene forventes en økning i gjennomsnittstemperaturen med 0,2 grader per tiår uansett hvilke 

klimagassreduserende tiltak som settes i verk. Dette skyldes et allerede stort utslipp av klimagasser. I 

Norge vil innlandet mest sannsynlig få høyere temperaturstigning enn resten av Sør-Norge, og spesielt 

er det antall mildværsdager på vinteren som vil øke. På Østlandet vil man kunne oppleve et økt antall 

flom- og skredtilfeller, som kan opptre på steder som ikke tidligere har vært utsatt. Flommer kan 

forventes på andre tidspunkter av året, sammenlignet med dagens snøsmelteflommer. 

Kartleggingen av energiforbruket i Ringsaker viser at det totale forbruket var på 1125 GWh i 2006. 

Transportsektoren sto i 2006 for 37 prosent av det totale energiforbruket. Deretter følger 

husholdninger (27 prosent), industri (18 prosent), tjenesteyting (13 prosent) og til slutt primærnæring 

(4 prosent). Transportsektoren er den eneste sektoren som har en jevn økning i energiforbruket hvert 

eneste år i perioden 2000-2006. I de øvrige sektorene svinger energiforbruket gjennom perioden.  

Klimagassutslippene i Ringsaker var på totalt 226 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2006. 49 prosent av 

klimagassutslippende kom fra transportsektoren, 40 prosent fra prosessutslipp i landbruk og 

avfallsdeponier, og 11 prosent fra stasjonær forbrenning i husholdninger, industri m.fl. Utslippene har 

totalt sett hatt en netto økning på 14 prosent i perioden 1991-2006. Både transportutslipp og 

prosessutslipp har økt i perioden, mens utslipp fra stasjonær forbrenning har gått ned. 

Innen 2020 har Ringsaker kommune som mål å redusere klimagassutslippene med 20 prosent av totalt 

utslipp i 2006. Dette betinger at bruk av fossilt brensel til oppvarming fases ut uten at 

elektrisitetsforbruket økes vesentlig, at utslipp av klimagasser fra landbruket reduseres med 15 prosent 

og at utslipp fra transportsektoren reduseres med 15 prosent. For å nå reduksjonsmålet skal det i tillegg 

settes i verk tiltak for å binde CO2 ved å øke tilveksten i skogbruket og øke bruken av tre som 

byggemateriale. 

Det er foreslått tiltak for reduksjon av energiforbruk og klimagassutslipp innenfor kommunale bygg og 

anlegg, husholdninger, landbruk, øvrig næringsliv og transport.   

Ringsaker kommune skal prioritere fornybar energi, energieffektive og klimavennlige løsninger i egen 

bygningsmasse. Overfor husholdningene og næringslivet skal det satses på informasjon og 

holdningsskapende arbeid innen energisparing og alternativ energibruk, avfallshåndtering og transport. 

Tiltakene som er foreslått for å redusere utslipp fra transportsektoren, har alle som mål å redusere bruk 

av privatbil. Mange av tiltakene er knyttet til arealplanlegging, for eksempel fortetting av byer og 

tettsteder, bygging av flere gang- og sykkelveger og bedre tilrettelegging for kollektivtransport.  

For å redusere utslippene av metan og lystgass fra landbruket, må det settes i verk tiltak både innenfor 

husdyrhold og jordbruk bl.a. endret fôring og fôrsammensetning, redusert bruk av kunstgjødsel og 

optimal bruk av husdyrgjødsel, redusert jordpakking, god drenering, redusert jordarbeiding, valg av 

vekster mm. Økt skogplanting og ungskogpleie, og optimalisering av skogsdrifta vil bidra til økt 

binding av CO2. Bruk av tre som byggemateriale bidrar til å lagre CO2. 

For å oppnå resultater i klimadugnaden kreves innsats fra hele Ringsakersamfunnet. Ved å 

gjennomføre de beskrevne tiltakene, synes det realistisk å kunne nå en reduksjon av det totale 

klimagassutslippet med 10 prosent. For å nå målet om 20 prosent reduksjon av klimagassutslippet, 

kreves det i tillegg økt satsing og virkemiddelbruk i regional og statlig energi- og klimapolitikk, samt 

økt satsing på transportmidler (elbiler, hybridbiler, tog mv.) med reduserte klimagassutslipp. 

For de neste to tiårene forventes en oppvarming med 0,2 grader per tiår uansett hvilke 

klimagassreduserende tiltak som settes i verk. Samfunnet må tilpasse seg disse endringene, og 

kommunene har mange virkemidler knyttet til dette. Det er i planforslaget foreslått en rekke tiltak 
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innenfor områdene helse, bygningsmasse, arealplanlegging, infrastruktur, landbruk og biologisk 

mangfold, som skal gjøre at Ringsaker står bedre rustet til å møte de kommende klimaendringene. I 

tillegg forutsettes at regionale og statlige myndigheter bidrar med sine tiltak og virkemidler for å møte 

klimaendringene. 
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DEL I  STATUS 

1. Bakgrunn 

FNs klimapanel (IPCC) har lagt fram en betydelig dokumentasjon om at jordens klima er i endring, og 

det er bred enighet om at den menneskeskapte økningen i konsentrasjonen av drivhusgassene 

karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O) og ozon (O3), har ført til at 

gjennomsnittstemperaturen på jorden har økt.  

1.1 Internasjonale mål og forpliktelser  
Kyotoavtalen eller Kyotoprotokollen, er en internasjonal avtale fattet i desember 1997, som trådte i 

kraft 16. februar 2005 etter å ha blitt ratifisert av 127 land. Avtalen innebærer at 37 industrilands 

utslipp av klimagasser skal reduseres med 5,2 prosent i forhold til 1990-nivå fram til perioden 2008–

2012. Klimaforskerne har uttalt at reduksjonen på 5,2 prosent, som ble vedtatt i Kyotoavtalen, på langt 

nær er tilstrekkelig til å forhindre farlige menneskeskapte klimaendringer. På Bali-konferansen i 

desember 2007 oppnådde de 190 medlemslandene i FNs klimakonvensjon (UNFCCC) enighet om å 

begynne forhandlinger om en ny avtale som skal erstatte Kyotoavtalen. Den nye avtalen er planlagt og 

tre i kraft fra 2012. Avtalen skal avgjøre hvor store utslippskuttene må være og hvordan de skal bli 

fordelt. Den skal blant annet inneholde ordninger for teknologioverføring til utviklingsland, for vern 

av regnskog og kompensasjonsordninger for land som blir sterkt rammet av klimaendringer. 

1.2 Nasjonal og regional energi- og klimapolitikk 
Gjennom Kyotoprotokollen har Norge forpliktet seg til å ikke øke utslippene av klimagasser med mer 

enn 1 prosent fra 1990 til 2008-2012, men i perioden 1990-2006 økte utslippene med 8 prosent. 

Dersom det ikke blir innført nye klimatiltak, vil utslippene i 2010 sannsynligvis ha økt til 22 prosent 

over Norges forpliktelser etter Kyotoavtalen. 

I forbindelse med behandling av Stortingsmelding nr. 34 (2006-2007) ”Norsk klimapolitikk” har et 

flertall av partiene inngått et klimaforlik, som innebærer at Norge skal være karbonnøytralt senest i 

2030. Det er også enighet om at Norge skal overoppfylle Kyotoavtalens utslippsforpliktelse med 10 

prosent ved å gjennomføre utslippsreduserende tiltak i andre land, særlig utviklingsland. 2/3 av de 

totale utslippskuttene skal gjøres i Norge. I nevnte stortingsmelding er det anslått at 20 prosent av 

Norges utslipp av klimagasser er knyttet til kommunale virkemidler og tiltak. For å bidra til at Norge 

når sine utslippsmål, oppfordres kommunene til å utarbeide lokale energi- og klimaplaner. 

Utarbeidelse av en energi- og klimaplan er i samsvar med prioriteringene i kommunens årsbudsjett for 

2008 der det heter: ”Miljø settes klarere på dagsorden. I 2008 startes arbeidet med å utarbeide en ny 

miljøplan for Ringsaker kommune. Planen vil inkludere arbeidet med lokal klimahandlingsplan. Det 

legges også til rette for økt administrativ innsats på området på sikt”.  

Energi- og klimaplanen er utarbeidet samtidig som fylkesdelplan for samordnet miljø-, areal- og 

transportplanlegging (SMAT) er revidert. Evaluering av gjeldende fylkesdelplan viser at det er liten 

måloppnåelse for temaene miljø og transport. Disse temaene har derfor særlig fokus i den nye planen.  

Hedmark fylke har utarbeidet en energi- og klimaplan som ble vedtatt i september 2009. Planen har 

som målsetning at Hedmark skal være klimanøytrale innen 2030. Dette skal oppnås gjennom bl.a. 

utslippsreduksjoner innenfor transport, landbruk og stasjonær forbrenning, karbonbinding i skog og 

satsing på bioenergi. 

1.3 Virkemidler i energi- og klimapolitikken 
Det er nødvendig med lokale tiltak og initiativer for å nå de ambisiøse målene som er satt nasjonalt og 

internasjonalt. I St. medl. nr 34 trekkes plan- og bygningsloven fram som et av de viktigste og mest 

langsiktige klimavirkemidlene kommunene har. Den nye planloven trådde i kraft 1.7.2009. 

Intensjonen med loven er at den skal være et mer effektivt redskap i det kommunale klimaarbeidet. 

Energiloven og vegtrafikkloven nevnes også som relevante i denne sammenheng. 

Miljøfyrtårnordningen og ISO 14001-sertifisering trekkes fram som viktige mekanismer for å sikre 
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klimavennlige bedrifter og organisasjoner. Lokale energi- og klimatiltaksplaner er et annet viktig 

virkemiddel for kommunene. 

Kommunene er politiske aktører, tjenesteytere, myndighetsutøvere, eiendomsbesittere og har ansvar 

for planlegging og utvikling av gode levesteder. En kan særlig påvirke utslipp fra stasjonær 

energibruk, landbruk, avfallsfyllinger og transport, og på denne måten bidra til at Norges totale utslipp 

av klimagasser reduseres. 

1.4 Energi- og klimaarbeid i Ringsaker  
Gjennom kommunedelplanen ”Miljøvern og livskvalitet - lokal agenda 21” (2001) ble det bl.a. satt 

som mål at CO2-utslippene i Ringsaker kommune ikke skulle overskride 113 tusen tonn i 2005. Tall 

fra 2006 viser at CO2 -utslippene var 226 tusen tonn i 2005. Ringsaker kommune har i 

formannskapssak 52/2008 vedtatt å utarbeide en energi- og klimaplan med støtte fra Enova. Et av 

vilkårene for å motta støtte fra Enova, er at kommunen forpliktet seg til minimum 10 prosent 

utslippskutt av klimagasser innen 2020. 

Ringsaker kommune arbeider med tiltak for å redusere energiforbruk og klimagassutslipp innenfor en 

rekke områder som energisparing, avfallshåndtering, miljøvennlig innkjøp, reduksjon av forurensning, 

fysisk planlegging og forvaltning. Fokuset på disse områdene bør opprettholdes, samtidig som det 

settes fokus på nye miljøområder i kommunen.  

Ringsaker har satt krav til at alternativ energi skal utredes i alle større byggeprosjekter. Ringsaker 

kommune eier ca 193 000 m
2 
bygg og har et årlig energiforbruk på 32 200 000 kWh (32,2 GWh). I 

løpet av perioden 2007 – 2009 er 9 kommunale bygg på til sammen 21 626 m
2
 konvertert fra el/olje til 

bioenergi/varmepumpe (el/olje brukes fortsatt som spisslast). Innen 2012 skal ytterligere 7860 m
2
 

bygges/ombygges med bioenergi/varmepumpe (Brøttum ungdomsskole og Nes barnehage). Disse 

tiltakene gir en antatt reduksjon i energiforbruk på 7 GWh, tilsvarende brutto reduksjon i kommunens 

CO2-utslipp på ca 1040 tonn/år. 

Det er innarbeidet tre mill. kroner i økonomiplan 2009-2012 til ENØK-tiltak i eksisterende bygg. Et 

aktuelt tiltak kan være anskaffelse av et toppstyrt, sentralt driftsanlegg (SD-anlegg som styrer varme 

og ventilasjon), som gir kommunen bedre muligheter til å sikre god energistyring og optimal drift i 

større kommunale bygg.  

Fjernvarme er under utbygging i Brumunddal sentrum og det legges infrastruktur for fjernvarme på 

Stavsberg og Nydalen/Olrud. I mars 2010 ble det gitt konsesjon for utbygging av fjernvarmeanlegg i 

Moelv. Fjernvarmeutbyggingen i Moelv og Brumunddal kan ved full utbygging bidra til en reduksjon 

av CO2-utslippet med ca 1400 tonn CO2/år. I tillegg kan konkrete planer for utbygging av fjernvarme 

for næringsbyggene på Rudshøgda bidra til ytterligere reduksjoner av klimagassutslippene (potensial 

ca 5000 tonn CO2/år). 

Mange av de store industribedriftene har gjennomført tiltak for å redusere energiforbruk og 

klimagassutslipp. Eksempler fra TINE og Nortura viser at det er planlagt og delvis gjennomført tiltak 

som medfører at klimagassutslippet fra industrien i Ringsaker reduseres med 10 prosent (1000 tonn). 

Det er rimelig å anta at tiltak i øvrig næringsliv vil gjennomføre tiltak ofr å redusere energiforbruk og 

klimagassutslipp i størrelsesorden 5000 tonn CO2/år. 

Miljøfyrtårn er en miljøsertifiseringsordning for små og mellom store bedrifter. Ringsaker kommune 

har deltatt i ordningen siden 1998 og har sertifiserte 10 bedrifter. Det arbeides for å øke andelen 

sertifiserte bedrifter inkludert kommunale enheter. 

Ringsaker kommune har i en årrekke gjennomført kildesortering for både ordinære abonnenter og 

hytteabonnenter (med en egen gjenvinningsstasjon v/ Sjusjøen). Det interkommunale avfallselskapet 

Hias IKS har utarbeidet planprogram for revidering av avfallsplan for kommunene Hamar, Løten, 

Ringsaker og Stange. Et viktig element i planprogrammet er at avfallshåndteringens virkninger for 

klima skal synliggjøres i større grad enn i gjeldende avfallsplan. 

Innen for landbruksektoren arbeides det med oppfølging og rådgiving blant annet innenfor 

miljøplanlegging, bioenergi, gjødslingsplaner og skogskjøtsel. 
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2. Energi og klima 

2.1 Energi- og klimautfordringer 
Klima er gjennomsnittsvær over en lengre periode. Det avhenger av solinnstråling, solens intensitet, 

jordens bane, endringer i havstrømmer og konsentrasjon av drivhusgasser. Drivhuseffekten er ikke et 

nytt fenomen. Uten den naturlige drivhuseffekten ville jorda vært ca 33 °C kaldere. Menneskers 

aktiviteter har imidlertid økt konsentrasjonene av drivhusgasser, slik at drivhuseffekten har blitt 

forsterket. 

De forskjellige klimagassene har forskjellig virkning på klimaet. Det er også forskjellig hvor lenge 

utslipp av de ulike gassene fortsetter å påvirke atmosfærens sammensetning. CO2 har for eksempel en 

forholdsvis svak, men svært langvarig virkning på klimaet, mens metan har en langt kraftigere, men 

mer kortvarig virkning. Man har for enkelthetens skyld beregnet en felles skala slik at de ulike gassene 

kan sammenlignes. Den relative betydningen av ulike klimagasser beregnes ved hjelp av globalt 

oppvarmingspotensial. For CO2 settes det til 1. Andre stoffer gis en verdi ut fra den virkning 1 kg av 

stoffet har over en viss periode i forhold til 1 kg CO2. Derav begrepet CO2 - ekvivalenter.  

Det finnes ulike måter å produsere energi. Man kan benytte seg av fossile eller fornybare 

energibærere. Ved bruk av fossile energibærere benytter man seg av karbon som ikke er en del av 

dagens karbonsyklus. Dette fører til et ekstra bidrag av CO2 til atmosfæren, noe som medvirker til de 

klimaendringene som kan sees i dag. 

På globalt nivå skyldes økningene i konsentrasjonen av CO2 først og fremst bruk av fossile 

energibærere (olje, kull, gass) og avskoging i tropiske strøk. Økte konsentrasjoner av metan og 

lystgass skyldes i hovedsak landbruk. I Norge er CO2-utslipp fra transport, industri og 

petroleumsvirksomhet de viktigste kildene til klimagassutslipp. Andre viktige utslippskilder er 

landbruk, sjøfart og fiske, boligoppvarming og avfallsdeponering. 

2.2 Klimaendringer 
De siste 100 årene har jordens middeltemperatur økt med ca 0,74 °C. FNs klimapanel (IPCC) regner 

med at middeltemperaturen vil fortsette å stige med mellom 1,4 °C og 5,8 °C de neste 100 år, dersom 

det ikke gjennomføres tiltak for å redusere klimagassutslipp. Temperaturøkningen vil medføre at 

havnivået stiger og at faren for flom, tørke og ekstremvær øker. Utviklingsland som er mest utsatt for 

de negative virkningene av klimaendringer og har minst ressurser til å takle konsekvensene, vil 

generelt være mest sårbare. 

Det er stor treghet i klimasystemet, dvs. at for de neste to tiårene forventes en oppvarming med 0,2 

grader per tiår uavhengig av hvilke klimareduserende tiltak som settes i verk (figur 2.2 scenarie B1). 

Dette er virkningene av det som allerede er sluppet ut. Selv om man klarer å oppnå en tilstrekkelig 

reduksjon av klimagassutslippene, må samfunnet tilpasse seg klimaendringene.  

Figur 2.1 viser avvik fra den globale gjennomsnittstemperaturen i tiden 1961til 1990. Figur 2.2 

beskriver framtidens globale temperatur beregnet ut fra IPCCs scenarier for nivå av drivhusgasser i 

atmosfæren. De ulike scenariene for framtidig temperturøkning baserer seg på ulike antagelser om 

økonomisk vekst og forbruk. Disse er beskrevet nærmere i ordforklaringen (vedlegg 1). I de verst 

tenkte scenariene kan den globale gjennomsnittstemperturen øke med 6 °C innen 2100. 
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Figur 2.1: Dette er verdens lengste serie med global middeltemperatur basert på faktiske målinger. Den 

viser avvik fra den globale gjennomsnittstemperaturen i tiden 1961 til 1990. Siden 1950 har temperaturen økt 
med 0,7 grader. Kilde: Klima forklart/CICERO 
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Hvilke endringer som slår til og i hvor stor grad globalt sett, er usikkert. Prognosene forutsier at 

klimaet endres med økning i gjennomsnittstemperatur og mer nedbør og vind. Siden dette er en lokal 

utredning er det valgt å fokusere på lokale konsekvenser av klimaendringene.  

2.3 Konsekvenser av klimaendinger 
Ringsaker kommune har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 10 prosent innen 2020. 

Hva som vil skje med blant annet temperaturen og snødekket i Ringsaker innenfor dette forholdsvis 

korte tidsperspektivet, er svært usikkert.  

Innlandet vil mest sannsynlig få høyere temperaturstigning enn resten av Sør-Norge, og spesielt er det 

antall mildværsdager på vinteren som vil øke. Det kan bli hyppigere tilfeller av intens nedbør og 

kraftige stormer. Hedmark vil kunne oppleve et økt antall flom- og skredtilfeller, som kan opptre på 

steder som ikke tidligere har vært utsatt. Flommer kan forventes på andre tidspunkter av året, 

sammenlignet med snøsmelteflommene man er kjent med i dag. 

Figurene 2.3 til og med 2.5 viser scenarier for endring i temperatur, antall dager med snødekke og 

nedbør sammenlignet med normalen* fram til 2100. Framskrivingene legger scenario B2 tilgrunn 

(figur 2.2). Ut fra prognosene kan man forvente at årsmiddeltemperaturen vil stige med ca 3 °C, at 

antall dager med snødekt mark blir redusert med mellom 35-65 dager og at årsnedbøren øker med 

mellom 10 og 15 prosent i Mjøsområdet. Konsekvenser av dette vil bl.a. kunne bli hyppigere 

regnflommer om vinteren og høsten. Videre vil fryse-tine-situasjoner om vinteren opptre hyppigere. 

Om sommeren vil man kunne forvente mer tørke. Disse endringene i klimaet vil få innvirkning på det 

biologiske mangfoldet, jordbruket, drikkevannet, vann- og avløpssystemer, annen infrastruktur med 

mer.  
*normalen regnes ut fra årsgjennomsnittstemperarturen for årene 1960 til 1990 

Figur 2.2: Figuren beskriver framtidens globale temperatur beregnet ut fra IPCCs scenarier for nivå av 

drivhusgasser i atmosfæren. Grå skravering angir de 7scenarier som IPCC har simulert med komplette 

klimamodeller. Hvit skravering omfatter også enklere tilpasninger til alle scenariene som er beregnet. Til 

høyre angis variasjonsbredden (usikkerheten) ved år 2100 for hvert av de 7 scenariene. Antagelsene som er 

lagt til grunn i utarbeidelse av de 7 scenariene er beskrevet i ordforklaringen (vedlegg 1) Kilde: IPCC 

TAR, ESPERE 
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Figur 2.3 Viser forventet endring av temperatur fra perioden 1961-1990 til perioden 2071-2100 

for Mjøsregionen. Det er forventet at årsmiddeltemperaturen vil stige med ca 3° innen 2100.  
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Figur 2.4: Viser årsnormal for antall dager med snødekke i perioden 1961-1990 og forventet endring 

av antall dager med snødekke fra perioden 1961-1990 til perioden 2071-2100. Det forventes en 

reduksjon av antall dager med snødekke med mellom 35-65 dager for Mjøsområdet. 
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Figur 2.5: Viser normal nedbørsum for året og forventet prosentvis endring i normal årsnedbørsum 

fram til 2071-2100. Det forventes en økning i årsnedbørsum på mellom 10-15 % for Mjøsområdet. 

Figur 2.4: Viser årsnormal for antall dager med snødekke i perioden 1961-1990 og forventet 

endring av antall dager med snødekke fra perioden 1961-1990 til perioden 2071-2100. Det 

forventes en reduksjon av antall dager med snødekke med mellom 35-65 dager for 

Mjøsområdet. 



14 

 

Figur 3.1. Energiforbruk fordelt på sektorer. Forbruket innen mobilforbrenning (transport) og husholdninger 

er desidert størst med til sammen 64 % av totalt forbruk i 2006. 

3. Energiforbruk, energiressurser og klimagassutslipp 

Det norske energisystemet er i en særstilling sammenlignet med andre land i Europa og verden. I 

Norge har vi vært selvforsynt med ren, elektrisk kraft siden begynnelsen av det forrige århundre. Det 

forklarer bl.a. framveksten av den kraftkrevende industrien i Norge. Fordi tilgangen på vannkraft har 

vært så god, har det ikke blitt bygget ut infrastruktur for andre energibærere, som gass eller 

fjernvarme. Elektrisitet har vært vår viktigste energibærer, også til oppvarming. I 2005 dekket 

elektrisitet 51 prosent av vårt totale energibehov. Det er ikke lengre en selvfølge at Norge er 

selvforsynt med elektrisk energi. I 1996 var Norge for første gang netto importør av elektrisk kraft, og 

de siste årene har vi vekslet mellom å være netto eksportør og importør av kraft. 

3.1 Energisystemet i Ringsaker kommune 
Kartleggingen av energisystemet i Ringsaker viser at det totale energiforbruket i Ringsaker var på 

1125 GWh i 2006. Figur 3.1 viser energiforbruk fordelt på sektorer i perioden 2000-2006. 

Transportsektoren sto i 2006 for 37 prosent av det totale forbruket, og utgjør med det den største 

sluttbrukersektoren. Deretter følger husholdninger (27 prosent), industri (18 prosent), tjenesteyting (13 

prosent) og til slutt primærnæring (4 prosent). Transportsektoren er den eneste sektoren som har en 

jevn økning i energiforbruket hvert eneste år. I de øvrige sektorene svinger energiforbruket gjennom 

perioden.  
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Energiflyten i Ringsaker fra kilde til sluttbruker er illustrert i figur 3.2. Energiflyten er inndelt i 

produksjon og forbruk av bioenergi, vannkraft (elektrisitet) og fossil brensel. Energikildene til venstre 

er fordelt på lokale og importerte ressurser, for å tydeliggjøre i hvilken grad kommunen er selvforsynt 

med energi. Til høyre fordeles energien på sluttbrukere. Omlag 58 prosent av det totale 

energiforbruket stammer fra fornybar energiproduksjon, i hovedsak vannkraft. 

3.2 Lokale energiressurser 
Det er gjort rede for produksjon, distribusjon og forbruk av energi i kommunen i avsnittet over. I 

tillegg er det potensielle ressursgrunnlaget for fornybar energiproduksjon i kommunen kartlagt. Sett i 

sammenheng med den eksisterende energiproduksjonen vil en slik kartlegging tydeliggjøre det 

uutnyttede potensialet for fornybar energi i Ringsaker. Figur 3.3 viser resultatet av kartleggingen. 

Felles for alle energibærerne som er inkludert i beregningene, er at ressursgrunnlaget ikke er fullt 

utnyttet.  

Bioenergi representerer den største ressursen i kommunen. Det er her sortert i biomasse fra skog og fra 

jordbruksprodukter som halm og energivekster, samt biomasse fra husdyrgjødsel og 

husholdningsavfall. Det er spesielt på bioenergi fra halm og husdyrgjødsel det er mye å hente. Disse 

utnyttes i liten grad til energiformål i dag, fordi disse råstoffene utnyttes til andre formål. 

 

Figur 3.2. Viser energiflyten i Ringsaker fordelt på produksjon og forbruk (alle tall i GWh). 

Produksjonen er delt i lokale og importerte ressurser.  

PRODUKSJON FORBRUK 
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Figur 3.3 viser ressursgrunnlag og potensial for fornybar energiproduksjon i Ringsaker. Produksjonen er størst 

innenfor skog, mens potensialet er størst innenfor biomasse fra halm og energivekster. Ressursene for 

spillvarme og varmepumper er ikke kjent og er derfor angitt med spørsmålstegn. 
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Lokal produksjon av vannkraft er ikke fullt ut utnyttet. Når det gjelder spillvarme og varmepumper er 

det høyst usikkert hvor stort ressursgrunnlaget er, og størrelsen på disse søylene er anslått. Til sammen 

viser beregningene et samlet ressursgrunnlag for fornybar energi på 470 GWh (ekskl. varmepumper og 

spillvarme), hvorav kun 253 GWh utnyttes i dag. Til sammenligning var det stasjonære forbruket av 

energi på 769 GWh i 2006. 
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3.3 Klimagassutslipp 

3.3.1 Klimagassutslipp i Norge 
De samlede norske klimagassutslippene tilsvarte 53,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2008. 

Klimagassutslippene lå dermed 7,4 prosent over det nivået Norge har forpliktet seg til 

gjennom Kyotoprotokollen. Veksten i utslippene var sterkest midt på 1990-tallet, og skyldes veksten i 

olje- og gassvirksomheten og i transportsektoren i denne perioden. 

 

 

De tre største kildene til utslipp av klimagasser i Norge i 2008 var transportsektoren (ca. 32 prosent), 

petroleumssektoren (ca. 27 prosent) og industrisektoren (ca. 26 prosent). Transportsektoren omfatter 

her både landtransport, sivil og militær luftfart, skipsfart, fiskeri og andre mobile kilder. Landbruk stod 

for 8 prosent av utslippene i 2008, mens oppvarming av bygg og avfall stod for henholdsvis 3 prosent 

og 2 prosent av utslippene. Energiproduksjon (det vil si kraft og varme for salg i markeder) og bruk av 

fluorholdige forbindelser i produkter, stod begge for 1 prosent av de totale utslippene i 2008 

Figur 3.4: Historiske klimagassutslipp inkludert opptak fra LULUCF-sektoren (utslipp fra og opptak i skog og 

arealbruksendringer). Millioner tonn CO2-ekvivalenter. Kilder: Klimagassregnskap Statistisk sentralbyrå, Klima- 

og forurensningsdirektoratet og Norsk institutt for skog og landskap. 
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Klimagassutslippende i Hedmark fylke var på totalt 1 292 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2006. Av dette 

står transportsektoren for 56 prosent, prosessutslipp i landbruk og avfalldeponier for 34 prosent og 10 

prosent kommer fra stasjonær forbrenning i husholdninger, industri osv. Utslippene har totalt sett hatt 

en netto økning på 7,5 prosent i perioden 1991-2006. 

3.3.2 Klimagassutslipp i Ringsaker  
Klimagassutslippene i Ringsaker var på totalt 226 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2006. Figur 3.5 viser at 

i 2006 kom 49 prosent av klimagassutslippende fra transportsektoren, 40 prosent fra prosessutslipp i 

landbruk og avfallsdeponier, og 11 prosent fra stasjonær forbrenning i husholdninger, industri osv.  

 

 

Utslippene har totalt sett hatt en netto økning på 14 prosent i perioden 1991-2006. Både 

transportutslipp og prosessutslipp har økt i perioden, mens utslipp fra stasjonær forbrenning har gått 

ned, slik det er framstilt i figur 3.6.

 

Figur 3.6. Samlet klimagassutslipp (CO2-ekv.) i Ringsaker kommune fra 1991 til 2006 fordelt på sektorer. 

Ringsaker er den kommunen i Hedmark med størst utslipp målt i antall tonn CO2-ekvivalenter, men 

regnet pr. innbygger ligger Ringsaker nær gjennomsnittet for fylket. Sammenlignet med de fleste 

andre kommunene i fylket har Ringsaker en noe større andel av klimagassutslippene fra prosessutslipp 

i landbruket. Dette skyldes den omfattende jordbruksaktiviteten i kommunen. De relativt sett høye 

utslippene fra transportsektoren kan dels forklares med den høye andelen av gjennomgangstrafikk på 

E6 (anslått til å være 30 prosent av utslipp fra mobile kilder). 

Klimagassutslipp fra alle sektorer i 2006 – 

totalt 226 000 tonn CO2-ekv.  

Stasjonær  
forbrenning 

11 % 

Prosessutslipp 

40 % 

Mobile kilder 
49 % 

Figur 3.5. Prosentvis fordeling av klimagassutslipp i Ringsaker kommune i 2006.  
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4. Framtidsprognoser for energibruk og klimagassutslipp 

4.1 Framtidige utviklingsbaner for energibruk 
I den lokale energiutredningen for Ringsaker (2007) har Eidsiva Nett AS beskrevet en forventet 

økning i elektrisitetsforbruket på 1 prosent pr innbygger fram til 2016. Dette er basert på erfaringstall 

fra kommunen. Med utgangspunkt i den historiske utviklingen kan det lages en tilsvarende 

framskrivning for det samlede energiforbruket i alle sektorer. Figur 4.1 viser hvordan energiforbruket 

vil utvikle seg fram til 2025, dersom utviklingen siden årtusenskiftet fortsetter. Det forventes en årlig 

økning på rundt 2,5 prosent i primærnæring og industri, 0,2 prosent i husholdninger og en nedgang på 

0,3 prosent i tjenesteyting. Ser man på det stasjonære energiforbruket samlet, øker det i henhold til 

denne prognosen med rundt 1 prosent. Forbruket i transportsektoren øker med hele 3,5 prosent årlig, 

og er således den største bidragsyteren til den samlede forventede forbruksveksten.  

Figur 4.1 Prognose for energiforbruket i Ringsaker fram til 2025 fordelt på sektorer, dersom utviklingen siden 

årtusenskiftet fortsetter. 
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4.2 Framtidige utviklingsbaner for klimagassutslipp 
Dersom det ikke iverksettes tiltak for å begrense klimagassutslippene, forventes det i følge 

Transportøkonomisk institutt (TØI) at utslippene fra 1991 til 2020 vil øke med 25 prosent i Ringsaker. 

Fra 2005 til 2020 vil økningen utgjøre 15 prosent. Hovedårsaken til denne veksten er økte utslipp fra 

transportsektoren. I 2020 vil mobile kilder utgjøre om lag 60 prosent, landbruk 25 prosent og 

oljefyring 10 prosent av utslippet av klimagasser. Figur 4.2 viser prognose for utslipp av klimagasser i 

Ringsaker fram mot 2025 dersom det ikke iverksettes tiltak for å redusere utslippene. 

 

Figur 4.2 Prognose for klimagassutslipp i Ringsaker fordelt på kilder dersom utviklingen siden årtusenskiftet 

fortsetter. 

Figur 4.3 illustrerer ulike utslippsbaner for klimagassutslipp for Ringsaker. De er beregnet ut i fra 

tenkte reduksjonsmål på henholdsvis 10, 20 og 25 prosent, en stabilisering av 2006 nivå, samt 

prognose for klimagassutslipp uten tiltak.  

 

 

 

Figur 4.3. Alternative klimagassutslippsbaner for Ringsaker 
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DEL II  MÅL OG TILTAK 

5. Mål for energi- og klimaarbeidet i Ringsaker 2009-2020 

5.1 Langsiktige mål  
Ringsaker kommunes hovedmål er å redusere klimagassutslippene med 20 prosent i perioden 2006 - 

2020. Reduksjonsmålene legger til grunn tall fra 2006. Dette skal gjennomføres ved: 

I. REDUKSJON AV KLIMAGASSUTSLIPP 

 bruk av fossilt brensel til oppvarming reduseres med minimum 80 prosent innen 2020 uten at 

elektrisitetsforbruket økes vesentlig. 

 utslipp av klimagasser fra landbruket skal reduseres med 15 prosent. 

 utslipp fra transportsektoren skal reduseres med 15 prosent. 

II.  BINDING AV CO2 

 

 økt binding av CO2 gjennom økt tilvekst i skogen (potensial for binding av 30 000 tonn/år). 

 økt binding av CO2 ved bruk av tre som byggemateriale (potensial for binding av 1300 

tonn/år). 

 

5.2 Konsekvenser av reduserte klimagassutslipp 
Målsettingen er å redusere klimagassutslippet med 20 prosent innen 2020. Med utgangspunkt i tall for 

utslipp av klimagasser i 2006, må utslipp fra fossilt brensel i stasjonær forbrenning reduseres med 80 

prosent og utslippene fra prosesser i landbruket reduseres med 15 prosent. Videre må utslippene fra 

transportsektoren reduseres med 15 prosent, noe som tilsvarer en reduksjon til utslippsnivå i 2004. 

Stasjonær forbrenning 

For å nå reduksjonsmålet kreves det at det blir iverksatt en målrettet satsning på både 

energieffektivisering og omlegging til fornybar energi i alle sektorer. I utgangspunktet bør all bruk av 

fossil brensel opphøre, men det synes ikke realistisk å oppnå mer enn 80 prosent reduksjon innen 

2020. Utfasing av fossile energikilder skal ikke medføre vesentlig økning i elektrisitetsforbruket. Det 

forutsettes at både lokale og sentrale myndigheter legger føringer på utviklingen og tilrettelegger for 

en omlegging til økt bruk av (lokal) bioenergi (halmfyring, pellets og flisfyring), solenergi, lokal 

småkraft, grunnvarme og økt satsing på fjernvarme.  

Landbruk 

For å redusere utslippene fra landbruket, må det settes i verk tiltak både innenfor husdyrhold og 

jordbruk som er de største utslippskildene. Innenfor jordbruket må det til en satsing på god agronomi 

som bl.a. innebærer å stimulere til optimal bruk av gjødsel (husdyrgjødsel og kunstgjødsel), redusere 

jordpakking, god drenering, unngå nydyrking av myr med mer. For å redusere mengdene med nitrogen 

i husdyrgjødsla, kan produsentene optimalisere næringsinnholdet i fôret og metoder for fôring av 

husdyr.  

Det kreves betydelig utredningsarbeid for å kartlegge mulige tiltak og verifisere mulig 

reduksjonspotensial innenfor landbruket. Reduksjon av utslippene vil kreve stor innsats fra den enkelte 

jord- og skogbruker i samarbeid med både nasjonale, regionale og lokale instanser. 

Fra flere hold (bl.a. St.meld. 39, landbrukets klimamelding, og den tverrfaglige utredningen ”Klimakur 

2020”) blir skogens binding og lagring av CO2 framholdt som viktige virkemidler i klimapolitikken. 

Ringsaker har betydelige skogressurser og det antas at skogen i Ringsaker kommune kan binde store 

mengder CO2/år både ved netto tilvekst og ved å gjennomføre ytterligere tiltak som økt skogskjøtsel 

og planting.  
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Transportsektoren 

Transportsektoren bidrar med nær 50 prosent av det totale klimagassutslippet i Ringsaker. Det har 

vært en økning i utslippene fra trafikken på 22 prosent i perioden 1991 – 2006.  

Tall fra Transportøkonomisk institutt viser at minimum 30 prosent av trafikken i Hamarregionen er 

gjennomgangstrafikk. Det er antatt at andelen gjennomgangstrafikk i Ringsaker er høyere enn dette. 

Ringsaker kommune har begrensede muligheter til å påvirke utslippene fra gjennomgangstrafikken. 

Kommunens virkemidler er knyttet til tiltak på lokalvegnettet (vedlikehold), arealplanlegging 

(fortetting av byer og tettsteder), tilrettelegging for gående og syklende og tilrettelegging for økt bruk 

av kollektivtransport. I tillegg må kommunen satse på informasjons- og holdningsskapende arbeid for 

å endre befolkningens bruk av privatbil. Videre kan man anta en reduksjonseffekt av teknologisk 

utvikling av kjøretøy som slipper ut mindre CO2 enn dagens (mer energieffektive motorer, hybridbiler, 

elbiler, bruk av biodrivstoff mv.).  

15 prosent reduksjon tilsvarer stabilisering av utslipp fra transportsektoren på 2004-nivå. For å nå 

dette målet for transportsektoren, kreves det betydelig satsing og økt virkemiddelbruk fra regionale og 

nasjonale myndigheter, i tillegg til lokal innsats.  
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6. Tiltaksplan for reduksjon av energiforbruk og klimagassutslipp  

Tiltaksplanen er delt inn etter sektor. Videre er tiltakene delt inn i tre tiltaksgrupper avhengig av i 

hvilken grad Ringsaker kommune kan påvirke og gjennomføre tiltakene: 

 Tiltaksgruppe 1 er tiltak hvor Ringsaker kommune har egne virkemidler og kan gjennomføre 

tiltakene 

 Tiltaksgruppe 2 er tiltak hvor Ringsaker kommune ikke har virkemidler og selve 

gjennomføringen er forbeholdt husholdninger og privat næringsliv. Ringsaker kommune kan 

imidlertid være en aktiv part gjennom ulike informasjons- og holdnings skapende aktiviteter.  

 Tiltaksgruppe 3 er tiltak hvor Ringsaker kommune ikke har virkemidler, men hvor Ringsaker 

kommune kan påvirke fylke eller stat til å sette inn relevante virkemidler. 

6.1 Ringsaker kommune som organisasjon (stasjonær og mobil energibruk) 
I forbindelse med lokal energi- og klimaplanlegging er energiforbruket i den kommunale 

bygningsmassen spesielt interessant. Ringsaker kommune skal prioritere fornybar energi, 

energieffektive og klimavennlige løsninger i egen bygningsmasse. Det skal arbeides for at bruk av 

fossilt brensel (olje) som grunnlast og reservelast utfases innen 2020. 

Figur 6.1 beskriver energiforbruket i de kommunale byggene i Ringsaker. Det samlede forbruket var 

på 33 GWh i 2007. Av dette ble 86 prosent dekket av elektrisitet. Det var en kraftig økning i 

oljeforbruket i 2006 på bekostning av elektrisitet, sannsynligvis som en konsekvens av prisutviklingen. 

Bioenergi har dekket rundt 1,5 prosent av forbruket de siste årene. 

Figur 6.1 Energiforbruk i kommunale bygg i perioden 2004 – 2007 

Fjernvarme som kilde til oppvarming tilbys foreløpig ikke til eneboliger, men det foreligger planer for 

utbygging av fjernvarmenett som skal forsyne offentlige bygg, industrien og øvrig næringsliv i deler 

av kommunen (Moelv, Brumunddal, Rudshøgda og Nydal/Stavsberg). 
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Tiltak kommunal aktivitet Tiltaksgruppe Effekt Kostnad 

Legge til rette for fleksible 
energiløsninger fortrinnsvis 
med vannbåren varme, ved all 
nybygging og større 
rehabiliteringer 

1 Redusert energiforbruk* Investeringskostnad 
500 kr/m2 for 
vannbårent anlegg i 
kontorbygg/skole/ 
barnehage 

Arbeide for bruk av fornybare 
energikilder til oppvarming, 
herunder utfasing av fossilt 
brensel 

1 Reduksjon på ca 1040 
tonn CO2 /år * 

500 000 – 

1 400 000/anlegg 

som konverteres fra 

olje til biobrensel 

Gjennomføre energisparing og 
energiomlegging i eksisterende 
bygg og anlegg (ENØK) 

1 * 600 000/år 

Ivareta god energistyring 1 og 3** Optimalisert drift kan gi  
3-5 % reduksjon i 
energiforbruk 

 

Bruke fjernvarme der det ligger 
til rette for det 

1 Redusert energiforbruk og 
CO2-utslipp*** 

 

Øke bruk av tre i nybygg   1 Binding av CO2 i 
bygningsmateriale og 
redusert utslipp  

25 – 50 kr/tonn CO2 

Samordne avfallshåndtering og 
bedre kildesortering 

1 Redusert CO2utslipp  

Redusere interntransport 1 Redusert CO2utslipp  
*Reduksjon på ca 1040 tonn CO2 /år ved de tre tiltakene samlet (utfasing av olje og redusert el-forbruk) 

** Staten må påvirkes til å utarbeide verktøy for bedret måling av effekt av tiltak  

*** ca 1400 tonn CO2 /år for Brumunddal og Moelv, se tabell for øvrig næringsliv 

Innenfor byggesaksområdet er rammene gitt i sentrale lover og forskrifter. Særlig gjelder dette teknisk 

forskrift som bl.a. inneholder krav til energieffektivitet og energiforsyning i bygg. Nye og skjerpa krav 

trår i kraft fra 1.7.2010 og det er ventet ytterligere skjerpelser i årene som kommer. Kommunen har 

liten mulighet til å påvirke disse rammene, men skal føre tilsyn med at kravene blir ivaretatt ved 

prosjektering og utførelse av byggearbeidene. 

6.2 Husholdninger (stasjonær og mobil energibruk) 
Husholdningene står for om lag 1/3 av klimagassutslippet fra stasjonær forbrenning (oppvarming). 

Den viktigste energikilden i husholdningene er elektrisitet, deretter følger ved, parafin og olje. Det er 

et generelt mål å redusere energibruket i husholdningene og spesielt redusere bruk av fossile brensel. 

Det må stimuleres til å redusere avfallmengden og øke ombruk og gjenvinning av avfall fra 

husholdningene. For å nå målene om utslippsreduksjoner vil det kreve endringer i livsstil og 

handlemåte for folk flest. 

Tiltak husholdninger Tiltaksgruppe Effekt Kostnad 

Drive informasjon og 
holdningsskapende arbeid 
innen energisparing, 
avfallshåndtering og transport 

2 Økt bevissthet om tiltak 
for redusert 
energiforbruk, mer 
gjenbruk og resirkulering, 
redusert transport 

 

Stimulere til økt bruk av 
vannbåren varme i nybygg, 
bruk av fornybare energikilder 
og utfasing av fossilt brensel 

2 Redusert CO2 utslipp Investeringskostnader 
500 kr/m2 for 
vannbåren varme i 
enebolig 
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Stimulere til økt bruk av tre i 
nybygg 

2 Binder 700 tonn CO2/år 25 – 50 kr/tonn CO2 

Opprette kommunalt 
klimafond 

1 Stimulere til tiltak som 
reduserer energiforbruk 
og klimagassutslipp 

 

 

6. 3. Landbruk (stasjonær og mobil energibruk, prosessutslipp) 
I forhold til klimagasspørsmålet er optimalisering av skogbruket i Ringsaker sentralt både i forhold til 

skogen som en lokal ressurs for bioenergi og i forhold til CO2-binding. Det er antatt en netto binding 

ved naturlig tilvekst av 60 000 tonn CO2/år i Ringsakers skoger. En annen viktig faktor er 

prosessutslipp fra landbruket som i det alt vesentlige skyldes bruk av kunstgjødsel og metan fra 

fordøyelsesprosessen hos husdyr. Det er en målsetting å redusere utslippene av klimagasser fra 

landbruket og øke bindingen av karbon i jord og plantemateriale. Utfordringene knyttet til 

jordbruksdrift dreier seg ikke om å redusere jordbruksvirksomheten, men å finne tiltak som gir positiv 

effekt for klimagassutslippene. 

Tiltak landbruk Tiltaksgruppe Effekt Kostnad 

Sikre jord- og 
skogbruksarealer 

1 og 2 60 000 tonn CO2/år kan 
bindes ved netto tilvekst i 
skog. 

 

Stimulere til god agronomi * 2 Redusert utslipp av metan 
og lystgass 

 

Optimalisere 
næringsinnholdet i fôret og 
metoder for fôring av husdyr  

2 Redusert utslipp av metan 
og lystgass 

 

Stimulere landbruket til 
produksjon av bioenergi til 
bruk i egne 
gardsvarmeanlegg og til salg 

2 Redusert bruk av fossile 
energikilder, redusert bruk 
av elektrisitet 

 

Øke skogplanting og 
ungskogpleie, optimalisere 
skogsdrifta 

2 Binding av ca 30 000 tonn 
CO2/år  

150 kr/tonn CO2 

Redusere transportbehov i 
landbruket 

2 Redusert utslipp av CO2  

Stimulere til omlegging til 
økologisk landbruk 

2 Redusert utslipp av lystgass  

Øke bruk av tre i nybygg 2 Binder 600 tonn CO2/år   25 – 50 kr/tonn CO2 
*Med god agronomi menes redusert bruk av kunstgjødsel og optimal bruk av husdyrgjødsel, redusert 

jordpakking, god drenering, redusert jordarbeiding, optimalisering av pH, valg av vekster, vekstskifte med mer. 

6.4 Øvrig næringsliv (stasjonær og mobil energibruk, prosessutslipp) 
For å nå målsettingen om reduksjon av utslipp fra stasjonær forbrenning, må også de lokale 

industribedriftene bidra. I Ringsaker kommune er det flere industribedrifter med høyt energiforbruk. I 

Ringsaker står industrien for om lag 40 prosent av klimagassutslippende fra stasjonær forbrenning. En 

rekke virksomheter gjennomfører allerede effektive tiltak for å redusere energiforbruk og utslipp av 

klimagasser. Det må legges til rette for energieffektivisering og alternativ energioppdekning innenfor 

industri og næringsliv. Det må informeres og stimuleres for å begrense avfallsmengden og å redusere 

behovet for transport. Kommunens virkemidler overfor industrien er knyttet til å drive informasjon og 

holdningsskapende arbeid og gjennom arealplanleggingen. 
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 Tiltak øvrig næringsliv Tiltaksgruppe Effekt Kostnad 

Øke antall 
miljøfyrtårnsertifiserte* 
bedrifter 

1 Mer miljøvennlig drift, 
redusert energi forbruk, 
reduserte klimagassutslipp 

 

Drive informasjon og 
holdningsskapende arbeid 
innen energisparing, 
avfallshåndtering og transport 

2 Redusert energiforbruk, 
utfasing av fossile 
energikilder, bedre 
sortering og økt gjenbruk 
og reduserte 
avfallsmengder 

 

Stimulere til økt bruk av tre i 
nybygg 

2 og 3 Binder CO2 og redusert 
utslipp av CO2 

25 – 50 kr/tonn CO2 

Stimulere til tilknytning til 
fjernvarme der det ligger til 
rette for det 

2 og 3 redusert utslipp ca 1400 
tonn CO2/år 

Investeringskostnad 
ca 500 kr/m2 for 
vannbårent anlegg 

* Miljøfyrtårnsertifisering er en nasjonal sertifiseringsordning for små og mellomstore virksomheter der formålet 

er å heve miljøprestasjonen til virksomheten. Gjennom ei miljøanalyse i forkant av sertifiseringen gjennomgås 

følgende miljøtema: Internkontroll HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfalls- og 

utslippshåndtering, transport og klimaregnskap.  

6.5 Transport (mobil energibruk) 
Mobil forbrenning er kilden til nær halvparten av alt utslipp av klimagasser i Ringsaker. Det er antatt 

at 30 prosent av det totale utslippet kommer fra gjennomgangstrafikken, hvor kommunen har få/ingen 

virkemidler for å sette inn reduserende tiltak. 60 prosent av utslippene fra transportsektoren kommer 

fra lette kjøretøy (privatbiler). Det kreves en stor endring i innbyggernes holdninger til bruk av 

privatbiler for å nå reduksjonsmålene. I tillegg genererer næringslivet og hytteområdene i Ringsaker 

mye trafikk. Tiltakene som er foreslått har alle som mål å redusere bruk av privatbil. Det er imidlertid 

vanskelig å regne om effekten av tiltakene (for eksempel hvor mange vil velge sykkel framfor privatbil 

på kortere turer) til reduksjon i antall tonn CO2.  

Tiltak transport Tiltaksgruppe Effekt 

Nye boligområder legges til eksisterende 
tettsteder, bygdesentra, grender og 
roder 

1 Redusert behov for transport, redusert 
utslipp av klimagasser 

Legge til rette for at flere sykler og går på 
korte strekninger (3 km) 

1 og 3 Redusert transportbehov på kortere 
strekninger 

Legge til rette for økt kollektivtransport 1 (arealplanl.) 
og 3 

Mindre bruk av privatbiler, redusert 
utslipp av klimagasser 

Arbeide for å bedre parkeringsmuligheter 
i tilknyting til kollektivknutepunkt 

1 og 2 Økt bruk av kollektivtransport, 
redusert bilbruk, redusert utslipp av 
klimagasser 

Legge til rette for økt bruk av jernbane, 
inkludert høyhastighetsbane 

1, 2 og 3 Mindre bruk av privatbiler, redusert 
utslipp av klimagasser 

 

6.6 Vurdering av tiltak 
Ved å gjennomføre de beskrevne tiltakene der Ringsaker kommune har egne virkemidler, synes det 

realistisk å kunne nå en reduksjon av det totale klimagassutslippet med 10 prosent. For å nå målet om 

20 prosent reduksjon i klimagassutslipp, kreves det i tillegg økt satsing på energi- og klimaarbeidet på 

regionalt og nasjonalt nivå.  

Utfasing av minimum 80 prosent av fossile energikilder i Ringsaker i løpet av 10-12 år, synes 

gjennomførbart. Dette krever at det blir iverksatt en målrettet satsning på både energieffektivisering og 

omlegging fra fossile energikilder til fornybar energi i alle sektorer. Videre kreves det økte bidrag fra 
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statlig hold til utfasing av fossil brensel i industrien og til utbygging av nødvendig infrastruktur for 

fjernvarme i tettstedene. Økt satsing på mindre nærvarmeanlegg kan også være aktuelle tiltak som 

lokalt kan gi reduserte utslipp av klimagasser. 

Nær 90 % (79 000 tonn CO2) av det totale prosessutslippet i Ringsaker stammer fra landbruket. De 

største utslippskildene er metan og lystgass fra husdyrhold og lystgass fra dyrking av jord. Det er 

knyttet usikkerhet til utslippsfaktorer fra landbruket, også tallene for nasjonalt utslipp er usikre. Det er 

derfor vanskelig å sette opp tall for effekt av tiltak for CO2-reduksjon fra landbruket i Ringsaker. 

Utslipp av klimagasser fra landbruk er svært sammensatt og en reduksjon av utslippene vil kreve stor 

innsats fra den enkelte jord- og skogbruker. I tillegg kreves det økt satsing innenfor nasjonal, regional 

og kommunal virkemiddelbruk og landbrukspolitikk.  

Skogens binding og lagring av CO2 blir framholdt som viktige virkemidler i klimapolitikken. Det antas 

at skogen i Ringsaker binder ca 60 000 tonn CO2/år ved netto tilvekst. Potensialet for ytterligere 

binding av CO2 anslås til ca 60 000 tonn CO2/år, noe som kan oppnås ved økt skogskjøtsel og planting. 

Økte tiltak i skogbruket må sees i sammenheng med virkninger for bl.a. biomangfold og 

kulturlandskapet. En kan derfor anslå et realistisk potensial for CO2-binding på 30 000 tonn/år. 

Ringsaker kommune mener det er riktig å stimulere til økt skogskjøtsel og skogproduksjon for å øke 

bindingen av CO2, men også fordi skogbruket er en viktig produsent av biomasse til energiformål. 

Bruk av trevirke som byggemateriale i boliger, hytter og landbruksbygg, kan bidra til lagring av ca 

1300 tonn CO2/år. 

Forbruket i transportsektoren øker med hele 3,5 prosent årlig og er således den største bidragsyteren til 

utslipp av klimagasser. Det kreves en stor endring i innbyggernes holdninger til bruk av privatbiler for 

å nå reduksjonsmålene. Det er vanskelig å tallfeste effekten av de lokale tiltakene (bl.a. 

arealplanlegging, tilrettelegging for kollektivtransport, tilrettelegging for gående og syklende med 

mer), men dette er likevel viktige tiltak for å redusere utslippene.  

En stor andel av utslippene stammer fra gjennomgangstrafikk. For å nå reduksjonsmålet, er det 

påkrevet med økt satsing på kollektivtransport, herunder både buss og bane. Utbygging av 2-spors 

jernbane synes som et effektivt tiltak og utbygging av høyhastighetsbane blir også vurdert i denne 

sammenhengen. Dette vil gi økte muligheter for miljøvennlig transport av både personer og gods. 

Lokale og regionale busstilbud må bedres, samtidig som kommunen må legge til rette for funksjonelle 

og effektive kollektivknutepunkt. 

 

7. Klimatilpasning i Ringsaker kommune 

For de neste to tiårene forventes en oppvarming med 0,2 grader per tiår uansett hvilke 

klimagassreduserende tiltak som settes i verk. Samfunnet må tilpasse seg disse endringene, og 

kommunene har mange virkemidler knyttet til dette. Det foreslås en rekke tiltak innenfor områdene 

helse, bygningsmasse, arealplanlegging, infrastruktur, landbruk og biologisk mangfold, som skal gjøre 

at Ringsakersamfunnet står bedre rustet til å møte de kommende klimaendringene. I tillegg forutsettes 

det at regionale og statlige myndigheter bidrar med sine tiltak og virkemidler for å møte 

klimaendringene. 

Tiltakene deles inn i tre tiltaksgrupper avhengig av i hvilken grad Ringsaker kommune kan påvirke og 

gjennomføre tiltakene: 

 Tiltaksgruppe 1 er tiltak hvor Ringsaker kommune har egne virkemidler og kan gjennomføre 

tiltakene 

 Tiltaksgruppe 2 er tiltak hvor Ringsaker kommune ikke har virkemidler og selve 

gjennomføringen er forbeholdt husholdninger og privat næringsliv. Ringsaker kommune kan 

imidlertid være en aktiv part gjennom ulike informasjons- og holdningsskapende aktiviteter.  

 Tiltaksgruppe 3 er tiltak hvor Ringsaker kommune ikke har virkemidler, men hvor Ringsaker 

kommune kan påvirke fylke eller stat til å sette inn relevante virkemidler. 
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7.1 Helse 
Flere av helseeffektene som forventes å komme ligger en del år fram i tid, og det er antatt at 

utfordringene vil komme gradvis.  

Utfordringer: 

Det antas en økt forekomst av patogener f. eks. flått med boreliabakterie (forårsaker boreliose 

hos mennesket), økt forekomst av vannbåren smitte i badevann og mulig smitte gjennom 

urent drikkevann. 

Tiltak Tiltaksgruppe 

 Bedre kunnskap om sårbarhet og helseeffekter 

 Overvåke utviklingen i helseskader og sykdommer som følge av endringer i 

klima og vær 

 Gjøre beredskapsvurderinger for akutte situasjoner, f.eks flom og ras 

3 

 

1 og 3 

1 

7.2 Bygningsmasse 
Utfordringer: 

Mildere vintre kan forlenge vekstsesongen for råte og sopp, gi økt risiko for fuktskader og kan øke 

risikoen for insektangrep. Det kan forventes økt risiko for oversvømmelser av avløpssystem og 

kjellere, økt frostsprenging, økt snølast og økt risiko for ras og skred i utsatte områder. Det vil være 

behov for å revurdere byggtekniske standarder slik at de er tilpasset et endret klima. Det vil bli økt 

behov for vedlikehold av eldre hus og kulturminner. 

Tiltak Tiltaksgruppe 

 Drive holdningsskapende arbeid overfor planleggere, utbyggere etc. 

 Drive aktivt vedlikehold av kommunens bygg 

 Ha økt fokus på håndtering av overflatevann også i mindre bo- og 

næringsområder 

2 

1 

 

1 

7.3 Arealplanlegging 
Utfordringer: 

Økt forekomst av ekstremværsituasjoner, endrede grunnforhold pga utvasking og varierende 

vannføring vil sette nye krav til arealplanlegging. Det vil være viktig med tilstrekkelig fokus på risiko 

og sårbarhet ved planlegging av ny utbygging. 

Tiltak Tiltaksgruppe 

 Gjennomføre konsekvensutredninger og risiko-sårbarhetsanalyser i 

forbindelse med arealplanlegging 

 Bruke hensynssoner der det er nødvendig  

 Etablere og opprettholde grønnstruktur, spesielt langs elver og bekker  

 

1 

1 

1 og 2 

7.4 Drikkevannforsyning 
7.900 husstander har kommunal vannforsyning og ca 5000 husstander har privat vannforsyning. 

Kommunen har ni vannverk. Furnes og Sjusjøen får vann fra henholdsvis Hias og Lillehammer 

vannverk. De kommunale vannverkene bruker grunnvann som vannkilde der dette er mulig, og det 

arbeides med å forbedre hygieniske barrierer. 

Utfordringer: 

Overflatevannkilder og private brønner er mest utsatt for forurensning. Kraftig regnfall og snøsmelting 

(flom) kan tilføre vannkildene økte mengder av forurensning. Senere eller manglende islegging i store 

innsjøer kan medføre lengre sirkulasjonsperioder. Redusert lagdeling i dype innsjøer vil gi redusert 

effekt av dypvannsinntak som hygienisk barriere. Det kan forventes flere oppblomstringer av 

giftproduserende blågrønnalger, eventuelt andre ”nye arter”. 
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Tiltak Tiltaksgruppe 

 Bruke grunnvann som vannkilde 

 Ha tilfredsstillende hygieniske barrierer for drikkevann 

 Drive kontinuerlig utbedring av ledningsnettet 

1 

1 

1 

7.5 Avløps- og overvannshåndtering 
Utfordringer: 

Kraftig nedbør vil føre til at utette avløpssystemer får tilført økte mengder fremmedvann med økt fare 

for forurensning (kloakkutslipp, overløp). Underdimensjonerte overvannssystemer vil føre til økt 

skade ved flom. 

Tiltak Tiltaksgruppe 

 Drive kontinuerlig overvåking, utbedring og sanering av ledningsnettet 

 Stille strengere krav til dimensjonering av nyanlegg 

 Øke kontrollen av privat ledningsnett (industri, husholdninger) 

1 

1 og 3 

1 og 2 

7.6 Landbruk 

Det forventes økt nedbør, vind og temperatursvingninger som en antar vil kunne påvirke 

dyrkingsmåter og plantehelse. Klima for skogen endres med økt nedbør, økt temperatur, økt CO2, og 

gjødsling med nitrogenholdig vann. Dette påvirker skogens utbredelse og vekst. Hele økosystemets 

bæreevne påvirkes og sammensetning av ulike plante- og dyrearter endres.  

Utfordringer: 

Jordbruk 

Foreta tilpasninger til nye klimatiske og biologiske betingelser for produksjon, og til større globalt 

behov for mat som følge av befolkningsvekst, klimaendring og vannmangel. 

Skogbruk: 

Endringer i klima påvirker både direkte og indirekte skadesituasjonen i skog. Ugunstige klimatiske 

forhold kan svekke trærne slik at de lettere blir angrepet av mikroorganismer. De samme forholdene 

kan samtidig være fordelaktig for skadegjørerne og bidra til deres spredning  

 

Tiltak Tiltaksgruppe 

 Sikre jordbruksarealer for framtidig matproduksjon 

 Stimulere til optimal agronomi i forhold til nye klimatiske og biologiske 

betingelser for produksjon* 

 Utnytte mulighetene ved endret klima (nye vekster, lengre vekstsesong, 

tilgang til vann mv.) 

 Bevare vegetasjonssoner 

 Følge opp sentrale føringer i forhold til landbrukets klimatilpasninger 

1 

 

2 

 

2 

1 og 2 

2 og 3 

*Her menes redusert jordpakking, redusert jordarbeiding/høstpløying, god drenering, optimalisering av pH, 

optimal disponering av både husdyrgjødsel og kunstgjødsel, valg av vekster som utnytter de ulike områders 

vekstpotensial. 

7.7 Biologisk mangfold 
Det forventes økt nedbør, vind og temperatursvingninger som en antar vil kunne påvirke det 

biologiske mangfoldet på ulike måter. 

Utfordringer: 

Det forventes endrede vekstforhold, lengre vekstperioder, endringer i økosystem med bl.a. 

nye arter. 
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Tiltak Tiltaksgruppe 

 Bedre oversikten over sårbare arter og økosystem 1 og 3 

 

7.8 Transport 

Vei  

Effektiviteten og sikkerheten på veinettet påvirkes av bl.a. nedbør, vind og temperaturforhold.  

Utfordringer: 

Høyere maksimumstemperatur om sommeren vil føre til flere spordeformasjoner. Økt nedbør og 

fuktighet i veggrunnen vil redusere veiens bæreevne. I områder hvor temperaturen vil svinge oftere 

rundt nullpunktet vil det føre til forkortet levetid på veien pga. telehiv, oppsprekking av veidekke og 

utvasking. Ekstremhendelser som (regn-)flom og ras kan forventes å opptre hyppigere. 

 

Tiltak: Staten v/ Statens vegvesen vil forbedre rutiner og regelverk for prosjektering herunder 

dimensjonering, bygging, vedlikehold av vegnettet som svar på endrede klimaforhold.  

Tiltaksgruppe 3  

Bane/kollektivtrafikk 
Utfordringer: 

Økt frekvens av skred og flom fører til økt stengningsfrekvens. Det forventes at eksisterende 

flomsikring og drenering kan vise seg å være utilstrekkelig, endringer i erosjon og grunnvannsmiljø, 

flere brudd på strømførselen og større påkjenninger på togmateriellet.  

 

Tiltak: Jernbaneverket foretar en overordnet kartlegging av sannsynlige utfordringer av endret klima, 

spesielt rassikring. Det pågår en omfattende geologisk kartlegging av jernbanenettet. 

Design av sikringstiltak i framtiden bør gjøres med henblikk på forandringer i skredfrekvens og 

skredtype. Retningslinjer for flomsikring, drenering og skredsikring i tilknytning til bane- 

kollektivtrafikk må utarbeides. 

 

Tiltaksgruppe 3 

7.9 El-nett 
Strømnettet er en sentral del av den kritiske infrastrukturen. 

Utfordringer: 

Økt risiko for linjebrudd pga snø, vind, trefall mv. 

Tiltak: Gjennomføre systematisk kontroll, vedlikehold og forebyggende arbeid på både sentralnett, 

regionalnett og lokalnett.  

Tiltaksgruppe 3 

7.10 Telekommunikasjon 
Utfordringer: 

Telekommunikasjon er avhengig av strøm og vil bli påvirket av økt risiko for linjebrudd. Mobile 

enheter med lav batterikapasitet er sårbare. Mobilnettet (GSM) har få timers nødstrøm og er spesielt 

problematisk når det benyttes som nødsamband. 

Tiltaksgruppe 3 
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8. Ord- og begrepsforklaringer: 

 

Arealplan: Del av kommuneplan, lovpålagt. Fastlegger hvordan arealene skal utnyttes, for eksempel 

boliger, hytter, næringsbygg, landbruk etc.  

Biomasse: Biologisk materiale.  

Biobrensel: Brensel som har sitt utgangspunkt i biomasse. Kan foreligge i fast, flytende eller gassaktig 

form. Eks. ved, pellets, briketter, flis, bark, biodiesel etc.  

Bioenergi: Energi som kommer direkte eller indirekte fra forskjellige typer biologisk materiale 

(biomasse), f.eks. planteprodukter (som ved), gjødsel, skogsavfall (bark, flis) og annet biologisk 

avfall. Bioenergiresursene karakteriseres ved at de er fornybare (i motsetning til de fossile brensler) 

og ved at de kan produseres av et meget stort antall energibærere. Bioenergi oppstår gjennom 

fotosyntesen. Energi fra avfall regnes i noen sammen henger som bioenergi.  

Brennverdi: Energiinnhold pr. enhet brensel. Angir den kjemisk bundne energimengde som frigjøres 

når et stoff forbrenner fullstendig.  

Bærekraftig utvikling: En samfunnsutvikling med økonomisk vekst hvor uttak og bruk av alle slags 

ressurser tilpasses Jordas økologiske forutsetninger slik at livsgrunnlaget for dagens og kommende 

generasjoner kan opprettholdes og forbedres.  

CO2: Karbondioksid 

CO2-ekvivalenter: Den relative betydningen av ulike klimagasser beregnes ved hjelp av et globalt 

oppvarmingspotensial. CO2 settes til 1. Andre stoffer gis en verdi ut i fra den virkning 1 kg av 

stoffet har over en viss periode i forhold til 1 kg CO2. Derav CO2-ekvivalenter. Eks 1 kg metan 

med en oppholdstid på 100 år tilsvarer 21 CO2-ekvivalenter. 

Drivhuseffekten: Atmosfærens evne til å slippe gjennom kortbølget stråling (solstråler), og å 

absorbere langbølget stråling (varmestråler) fra jorda. Det skilles mellom den naturlige og den 

menneskeskapte drivhuseffekt. Den naturlige drivhuseffekten skyldes tilstedeværelse av skyer og 

såkalte klimagasser: vanndamp (H2O), karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O) og ozon 

(O3). Vanndamp og skyer gir størst bidrag. Konsentrasjonen av vanndamp i atmosfæren påvirkes 

ikke direkte av menneskene (f. eks. ved utslipp), men øker med stigende temperatur. 

Effekt: Energi eller utført arbeid pr. tidsenhet, enhet Watt (W), kW. 

Energi: Evne til å utføre arbeid eller varme, produkt av effekt og tid. Arbeid er definert som kraft 

anvendt gjennom en strekning Enhet kilowattimer (kWh) eller joule (J). Finnes i en rekke former: 

potensiell, kinetisk, termisk, elektrisk, kjemisk, kjernefysisk etc. I sammenheng med elektrisitet 

brukes målenheten kilowattimer (kWh), gigawattimer (GWh, milliarder wattimer) og terawattimer 

(TWh, tusen milliarder wattimer). Gjennomsnittlig forbruk i en norsk husstand er ca 20-25000 

kWh. 

Energibærer: Fysisk form som energi er bundet i. Energikilder som olje, kull, gass og elektrisitet kan 

også være energibærere. I bygg kan vann, vanndamp, væsker (som kjølemedium for eksempel 

glykol) og luft også være energibærere.  

Energikvalitet: Evnen til å utføre mekanisk arbeid. Nyttigheten av ulike energiformer. En kan si 

strøm har høgere kvalitet enn ved.  

Energiledelse: Energiledelse er den del av virksomhetens ledelsesoppgaver som aktivt sikrer at 

energien utnyttes effektivt.  

Energibegreper: kWh (kilowattimer), MWh (megawattimer = 1000 kWh), GWh (gigawattimer= 

1000 MWh og 1 mill kWh), TWh (terrawattimer = 1000 gigawattimer og 1 milliard kWh. (Det 
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norske forbruk av elektrisk energi er i gjennomsnitt på ca 125 TWh/år). En terawattime tilsvarer 

omtrent det årlige forbruket for 50 000 norske husholdninger. I 2006 brukte en husholdning i en 

enebolig 26 700 kWh i gjennomsnitt, mens forbruket i en blokkleilighet var på 12 600 kWh.  

Enova: Enova SF eies av Olje- og energidepartementet (OED), og er etablert for å ta initiativ til og 

fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. 

Fjernvarme: Varme i form av varmt vann som fordeles til forbrukere via distribusjonsnett. 

Fjernvarme kan forsyne tettsteder, deler av byer eller en hel by fra en eller flere varmesentraler.  

Forbrenning: Omforming av kjemisk bundet energi til varmeenergi ved kjemiske reaksjoner. 

Brenselets hydrogen og karbon reagerer med oksygen ved høy temperatur.  

Fornybare energibærere: Energikilder som inngår i jordas naturlige kretsløp og dermed kontinuerlig 

"fornyes". Dette er kretsløp med svært kort omløpstid i forhold til tiden det tar å danne olje, kull og 

gass. I Norge er vannkraft den viktigste fornybare energikilden.  

Fossile energibærere: Fellesnavnet for karbonholdige materialer med biologisk opprinnelse og som 

har gjennomgått omdannings- og lagringsprosser i jordskorpen og som kan utnyttes som brensel, 

for eksempel olje kull og gass.  

Globalt oppvarmingspotensial (Global Warming Potential, GWP): Den relative betydningen av 

ulike klimagasser beregnes ved hjelp av globalt oppvarmingspotensial. For CO2 settes det til 1. 

Andre stoffer gis en verdi ut fra den virkning 1 kg av stoffet har over en viss periode i forhold til 1 

kg CO2. Derav begrepet CO2 - ekvivalenter.  

I beregninger vektes gassene ut fra hvor stor klimapåvirkning de har, og utslipp angis i CO2-

ekvivalenter.  

1 tonn CO2 = 1 tonn CO2-ekvivalenter  

1 tonn CH4 = 21 tonn CO2-ekvivalenter 

1 tonn N2O = 310 tonn CO2-ekvivalenter 

Kilde: CICERO og www.wikipedia.no 

Grunnlast: Med grunnlast mener vi energikilder som får effekten opp til et visst nivå i et 

varmeanlegg. Dette er den effekten som skal til for å dekke det aller meste av årlig energibehov på en 

mest mulig lønnsom måte. 

IPCC: FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) ble etablert i 1988 for å 

gi beslutningstakere og andre interesserte objektiv informasjon om klimaendringer. 

Klima: Gjennomsnittsvær over tid, dvs. typisk værmønster på et sted, som for eksempel middel-, 

maksimums- og minimumsverdier og hyppighet. 

Klimagasser: Gasser som bidrar til å forsterke drivhuseffekten, og som dermed kan skape endringer i 

det globale klima: Disse er vanndamp(H2O), karbondioksid (CO
2
) og karbonmonoksid (CO), metan 

(CH4), nitrogenoksid (N2O, lystgass) og ozon (O3).  

Lokal energiressurs: En energiressurs som utvinnes og brukes i et geografisk avgrenset område.  

Luftforurensning: Gasser, væskedråper eller faste partikler som finnes i slike konsentrasjoner i lufta 

at det er til skade eller ubehag for mennesker, dyr, planter eller materialer.  

Middeltemperatur: Mål på gjennomsnittlig temperatur i løpet av et tidsrom, f.eks. et døgn eller et år. 

Mobilforbrenning: Forbrenning av drivstoff til transportformål. 

Naturgass: Ikke fornybar energikilde. LNG (liquid natural gas), CNG (compressed natural gas)  

NOx: Nitrogenoksidforbindelser, blant annet lystgass(NO2) utslipp ved forbrenning. 

http://www.wikipedia.no/
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Overføringslinjer: Ledninger som overfører elektrisk energi. Alle linjer med spenning høyere enn 

1000 Volt (I kV) kalles høyspentlinjer.  

PBL: Plan- og bygningsloven.  

Prosessutslipp: Klimagassutslipp fra ikke-forbrenningskilder, som landbruksprosesser, 

industriprosesser og avfallsdeponigass. Eks. biologiske prosesser. 

Reservelast: På fastbrenselanlegg som biobrenselanlegg eller avfallsforbrenningsanlegg må en gjøre 

regning med planlagt og uforutsett stans. Dette kan skje i perioder med høyt effektbehov.  Man må 

derfor sikre seg med reservekjeler, som setter en i stand til å dekke energibehovet selv om 

grunnlastkjeler faller ut.  Reservekjeler og spisslastkjeler bør sees i sammenheng.   

Spesifikk energibruk: Energibruk i forhold til oppvarmet areal og tidsenhet.  

Spillvarme: Varme fra f. eks industrielle prosesser, som skilles ut til vann og luft, og kan utnyttes ved 

gjenvinning via en varmeveksler.  

Spisslast: Med spisslast mener vi den tilleggseffekten over grunnlasten som skal til for å få dekket 

maks. effektbehov i et varmesystem. Stasjonær forbrenning: Forbrenning av energi kilder til 

stasjonære formål, dvs oppvarming og kjøling. 

Ufullstendig forbrenning: Forbrenning hvor noe av brenselets kjemiske energiinnhold ikke nyttes -f. 

eks. fordi lufttilførselen ved forbrenningen ikke er tilstrekkelig.  

Vannbåren varmeanlegg: Et varmeanlegg hvor vann er energibærer.  

Varmepumpe: En maskin som med tilførsel av elektrisitet transporterer varme fra omgivelsene opp 

på et høyere temperaturnivå, hvor varmen avgis. En varmepumpe gir vanligvis ca. 3 ganger så mye 

varme som den mengde elektrisitet som tilføres.  

Varmesentral: En sentral hvor varme produseres og distribueres til de forskjellige forbruksstedene.  

Virkningsgrad: Forholdet mellom utnyttet energi og tilført energi. (Ord som energiutnyttingsgrad og 

energiutbytte brukes også).  

Watt: En watt svarer til 1  joule per sekund (1  J/s) eller i elektriske enheter 1  volt-ampere (1  V·A). 

Enheten watt beskriver raten i joule per sekund som energi konverteres, brukes eller spredes med. 

Årskostnad: Samlede kostnader over en periode på flere år, diskontert til nåverdi og fordelt jevnt over 

hvert år.  

Årsvirkningsgrad: Forholdet mellom tilført energimengde i et brensel og avgitt nyttiggjort energi i 

løpet av året. 

Figur 2.2: Framtidig utvikling i temperatur ved ulike modeller. 

A1B – en rik verden: En verden med veldig rask økonomisk vekst, lav befolkningsvekst og rask utvikling og 

anvendelse av ny og mer effektiv teknologi. 

A2 – en delt verden: En verden med sterkt skille mellom rike og fattige, stor befolkningsvekst og langsommere 

økonomisk utvikling. Spredning av ny teknologi går sakte. Energibehovet blir i stor grad dekket av fossile 

ressurser.  

B1 – en bærekraftig verden: En verden med raske endringer. Bekymring for miljøet vil drive fram utvikling av 

nye teknologier for å unngå fossile ressurser. Ny teknologi utvikles og spres raskt, mens man satser sterkt på 

utjevning av ulikhet mellom rike og fattige og en mer miljøvennlig økonomi. 

B2 – en teknologisk skjev verden: En verden med stor vekt på lokale løsninger for økonomisk, sosial og 

miljømessig bærekraft. Noen steder utvikles teknologien raskt, andre steder fortsetter man lenge med gammel 

teknologi. 


