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Bakgrunn for EASAC Report (for all European countries)
• Mål – gi råd til EUs beslutningstakere, investorer, interessenter
EU, nasjonale og regionale myndigheter, byer, utviklere og utleiere,
energiselskaper, arkitekter, byggherrer, leverandører av byggematerialer og
komponenter og opplæringssentre …

• Arbeidsgruppen – nominert av nasjonale vitenskapsakademi

19 deltagere (17 land): kompetanse innen arkitektur, bygningsprosjektering,
bygningsfysikk, økonomi, helse, energi, LCA, IKT, samfunnsfag.

Prosjektperiode (Mai
2020 to Juni 2021).
Gjennomført på
Zoom og e-post!

• Kick-off workshop Med innlegg fra European Commission [ENER, ENV, CLIMA,
GROW and JRC], Wien by, BPIE, IEA-AIVC, Housing Europe

• Uavhengig review (13 reviewere)
• Godkjent av alle EASAC-medlemmene
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Hvorfor er bygninger viktige for EUs
klimagassutslipp og klimamål?
§ Bygninger står for ~25% av klimagassutslippene i
EU
§ Omtrent 2/3 av klimagassutslippene kommer fra
boliger og 1/3 fra næringsbygg.
§ Over halvparten av utslippene fra bygninger
produseres direkte på stedet ved å brenne
fossilt brensel, men disse vil falle etter hvert som
fossilt brensel fases ut.
§ I underkant av halvparten av utslippene fra
bygninger produseres indirekte ved forbruk av
strøm eller fjernvarme som ennå ikke er
avkarbonisert
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Bakgrunn – Status i Norge
• Energibruken i bygninger utgjør ca. 35 % av den totale energibruken på Fastlands-Norge
• Direkte klimagassutslipp fra bygg (til drift og oppvarming) i Norge er forholdvis små, men de
indirekte utslippene er betydelige
– Byggesektoren står for innkjøp av 40 % av materialressursene. Klimagassutslipp knyttet til bygg- og
anleggsmaterialer utgjør 8 prosent av nasjonale utslipp, i tillegg kommer utslipp knyttet til materialer vi
importerer.
– Transport av maskiner og materialer til byggeplasser utgjør 25 prosent av tungtransporten i Norge, i
tillegg kommer anleggstrafikk og persontransport til og fra bygge- og anleggsplasser.

=> En helhetlig tilnærming til utforming av framtidens bygg, områder og byer er derfor
også nødvendig i Norge.
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Ref: Energibruk i Fastlands-Norge, NVE, 2017
Bygg- og eiendomssektorens betydning for klimagassutslipp, 2018

Energibruk for EUs husholdninger (2018) –
fordelt på ulike energiposter
• Størstedelen av energien går til
oppvarming, der energibehovet
kan reduseres ved renovering.
• Behovet for kjøling øker.
• Andre energibehov vil ikke
endres mye, de må dekkes med
energikilder med lavt karbonfotavtrykk.
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Energiforbruk for EUs husholdninger (2018)
– etter type drivstoff
• Utfasing av fossilt brensel vil
ha stor betydning for
hvordan vi varmer opp
bygninger.
• Gass til oppvarming
dominerer i dag, men de
fleste energibehovene til
bygninger kan dekkes av
elektrisitet (varmepumper)
eller fornybar varme.
14 September 2021
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Bygninger

55 % El.

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

• Verdiskapning
– Bygg, anlegg og
eiendomsnæringen
– Nest størst etter olje og gass
– 15,9 % av verdiskapning i
norsk næringsliv
– 25 % av sysselsatte
Kilder:
- Bygballe et al. 2019 En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring (BAE): Oppdatering 2019
- Stortingsmelding 25 (2015-2016). Kraft til endring – energipolitikken mot 2030.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-25-20152016/id2482952/
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Energiomstilling: ∽10 år på å unngå mer enn + 1.5 oC
1) Fase ut fossilt brensel + øke fornybar
strømforsyning: Mer produksjon, forbedret
nettinfrastruktur og fleksibilitetsstyring med
strøm- og varmelagring.
2) Akselerere renoveringsraten: for å levere
bygninger med nesten null klimagassutslipp
knyttet til drift og materialer (bundne
klimagassutslipp), ved å fokusere på lover/
forskrifter og finansiering/incentiver.
3) Motiver byggenæringen til å modernisere og
skape 3 millioner flere arbeidsplasser.

Energiomstilling ved:
- fase ut fossilt brensel
- øke andel fornybar e.

nå

2030

2040

2050

Sustainable long term
options

Renovering av
bygningsmassen
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Tiltak for å redusere energibruken (bruk av elektrisitet
og fossilt brensel) i bygninger (demand side)
A) Forbedre bygningskroppen og de tekniske installasjonene
§ Bedre isolering av bygningskroppen
§ Installer energieffektiv (LED) belysning
§ Tette luftlekkasjer i bygningskroppen og forbedre ventilasjonssystemet, bruk
varmegjenvinning der det er mulig.
§ Installer vinduer og dører med lav U-verdi (dvs. som isolerer godt), med større
vinduer der det er mulig for å forbedre dagslyset
§ Reduser kjølebehovet ved å installere solavskjerming for å begrense overoppheting
§ Installer mer effektive varme- og kjølesystemer med IKT og mulighet for styring
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Tiltak for å redusere bruk av fossil brensel i bygninger
(Supply side)

B) Bruk energiforsyning uten klimagassutslipp
§ Fornybar elektrisitet til varmepumper, sammen med lagring av varme- og
elektrisitet i batterier (stasjonære eller i elektriske kjøretøy)
§ Solfangere for oppvarming av vann
§ Solenergi og/eller geotermisk romoppvarming og kjøling
§ Biogass der det er tilgjengelig.
§ Fjernvarme forsynt med fornybar energi (inkludert varmepumper,
solenergi, overflødig fornybar elektrisitet og spillvarme)
§ Installer solceller på taket og veggene der det er aktuelt (prosumer)
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Eksempel

ZEB-laboratoriet, Trondheim
• 4 etasjer
• 1800 m2 living lab
• Brukes som et kontorbygg og et fleksibelt
laboratorium
• 1500 sensors in kontorene og i bygningskroppen
Finansiert av Forskingsrådet, Enova, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) og SINTEF
Community
Photo: m.herzog / www.visualis-images.com
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ZEB-laboratoriet

Tekniske løsninger
•
•
•
•

Godt isolert og tett bygningskropp
Massivtre som bærekonstruksjon
Tre i fasadene (miljøvennlig overflatebehandling)
PV på alle fasadene (også mot nord)

• Et godt ventilasjonssystem med
varmegjenvinner
• Termisk lagring med faseforandrings-materiale
• Varmepumpe
• Smart styring
• Koblet til fjernvarmeforsyning
Alexis Sevault
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ZEB-laboratoriet

Miljøambisjon: ZEB – COM
Elektrisitetsproduksjonen fra de bygningsintegrerte solcellene
kompenserer for CO2-utslippene knyttet til materialer, bygging og
bruksfasen (over levetid på 60 år).
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Foto: m.herzog / www.visualis-images.com

Utvid og moderniser EUs byggenæring
•

•
•

•

Veilede industrien til:
•

bruke sirkulære forretningsmodeller

•

skape flere jobber med høyere status/kvalitet

•

bygge nye og renoverte bygg med høyere kvalitet og lavere
klimagassutslipp

Renovation Wave kan skape > 3 millioner nye arbeidsplasser
Fremme bruk av prefabrikkerte bygningselementer, laget
innendørs (av kjønnsbalansert arbeidsstyrke) med høy
kvalitet og til en konkurransedyktige pris.
Støtte opplæring og kompetanseheving
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Bruk offentlige midler til å utløse, utnytte og redusere
risikoen for finansiering av omfattende renoveringsprosjekter
1) Offentlig finansiering (tilskudd, subsidier, prosjektutviklingsbistand)
kan øke tilliten og redusere risikoen for private investeringer
2) Renoveringer tilbyr måter å redusere energifattigdom (energy
poverty) på
3) Renovering forbedrer helse og velvære, med bedre innendørs
luftkvalitet, dagslys, ingen overoppheting og med god tilgang til
miljøet utenfor bygget
4) Renovering hever livskvaliteten og øker derfor verdien av
eiendommer i hele nabolag/bydeler
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“Renovation Wave”: Renovering reduserer klimagassutslipp knyttet til drift men øker de bundne utslippene

For å begrense
global oppvarming
(Paris), må
kumulative
klimagassutslipp
reduseres betydelig
innen 2030.
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Invester raskt for 2030, men også for lengre sikt
Invester i “no regrets” alternativer når det gjelder energiforsyning!
o Stopp subsidier til fossilt brensel – bruk offentlige penger til fornybar
energi og bærekraftig infrastruktur (strømnett og fjernvarme)
o Invester i planlegging av nettverk for land- og sjøbaserte anlegg for
elektrisitetsproduksjon
o Unngå “stranded assets” – begrens investeringer i infrastruktur for
gass
Invester i karbonsluk – den billigste måten å redusere klimagassutslipp på !
o Treverk i bygninger er et karbonsluk
o Ikke brenn tre med lang tilbakebetalingsperiode for karbon for
oppvarming
o Unngå for over-forenklet tolkning av karbonnøytralitet
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KONKLUSJON: Ingen “silver bullet”,
men 9 hovedpunkter til beslutningstakere (1/2)
1. Fase ut fossilt brensel raskt, bruk fornybar elektrisitet og varme til bygninger, industri,
transport. Akselerer utbredelsen av CCS.
2. Bruk tilskudd og insentiver for å utløse, utnytte og redusere risikoen for privat
finansiering av omfattende energi-renovering av bygninger
3. Reguler nivåene av bundne klimagassutslipp i materialer og komponenter, bruk
resirkulerte materialer, gjenbruk bygningskomponenter, renover – ikke riv!
4. Revider byggeforskrifter, sertifiseringsordninger og insentiver til å kreve nye og
renoverte bygninger som driftes med "nesten null utslipp av klimagasser"
5. Fremme helse og velvære ved å doble/tredoble hastigheten på renovering som
forbedrer luftkvaliteten og tilgangen til dagslys, og reduserer trekk, overoppheting og
klimagassutslipp.
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9 hovedpunkter til beslutningstakere (2/2)
6. La offentlige myndigheter og byer vise vei, tilrettelegg og støtt deres innsats for å
avkarbonisere bygninger og redusere energifattigdom.
7. Utvid og moderniser byggenæringen til å drive ved å bruke sirkulære
forretningsmodeller med 3 millioner flere arbeidsplasser (inkludert
høykvalitetsjobber) for å levere nye og renoverte bygninger med nesten null
klimagassutslipp.
8. Forbedre tilgangen for bygningseiere og fagfolk til sertifiserte data om bundne
klimagassutslipp for byggematerialer og komponenter, og om endelig energibruk og
klimagass-ytelse for nye og renoverte bygninger.
9. Oppdater EU-lovgivningen ved å bruke en integrert/helhetlig tilnærming for å fase
ut fossilt brensel, øke fornybar energiproduksjon og for å redusere kumulative
klimagassutslipp fra bygninger.
14 September 2021
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Research Centre on Zero Emission
Research Centre on Zero Emission
9Buildings
hovedpunkter til beslutningstakere
(2/2)
Neigbourhoods
in Smart Cities
• Varighet: 2009 – 2017
• Varighet: 2017-2024
6. La offentlige myndigheter og byer vise vei, tilrettelegg og støtt deres ønske/
• Budsjett: 280 mill NOK
• Budsjett: 380 mill NOK
forpliktelser til å avkarbonisere bygninger og redusere energifattigdom.
Hovedmål:
Utvikle produkter
og
• Hovedmål:
kunnskap, med
7.• Utvid
og moderniser
byggenæringen
til å bruke
sirkulæreUtvikle
forretningsmodeller
lede til
konkurransedyktige
3løsninger
millionersom
flerevilarbeidsplasser
(inkludert høykvalitetsjobber)
for å produkter
levere nye og
og
markedsgjennombrudd
bygninger
løsninger som vil lede til realisering av
renoverte
bygninger medfor
nesten
null klimagassutslipp.
med null utslipp av klimagasser
bærekraftige områder som har null
8. Forbedre tilgangen for bygningseiere og fagfolk til sertifiserte data om bundne
knyttet til deres produksjon, drift og
utslipp av klimagasser relatert til
klimagassutslipp for byggematerialer og komponenter, og om endelig energibruk og
avhending.
bygging, drift og transformasjon.
klimagass-ytelse for nye og renoverte bygninger.
www.zeb.no
www.fmezen.com
9.• Oppdater
EU-lovgivningen ved å bruke en •integrert/helhetlig
tilnærming for å fase
ut fossilt brensel, øke fornybar energiproduksjon og for å redusere kumulative
klimagassutslipp fra bygninger.
5
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Use of energy
Emission of CO 2

Production of
renewable energy
Payback of CO 2

Definisjon av nullutslippsbygg

Materials

Construction

Operation

Demolition

Nullutslippsbygg vil resultere i
•
•
•
•
•

Reduksjon av klimagassutslipp
Energieffektive bygg
Ny fornybar energiproduksjon
Reduksjon i bruk av materialer
Bruk av mer miljøvennlige
materialer og gjenbruk av
materialer og tekniske
løsninger

THE RESEARCH CENTRE ON
Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities
© tegn3

Bærekraftige
områder med
null utslipp av
klimagasser
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Thank you for your attention!
https://fmezen.no
@ZENcentre
FME ZEN (page)
Arild.Gustavsen@ntnu.no

