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1. Energi- og klimaplan

1.1. Hva er en energi- og klimaplan?

En energi- og klimaplan for kommunen skal belyse forhold knyttet til områder som har relevans for
energi og klimagassutslipp. Det vil si:

energibruk i ulike sektorer
utslipp av klimagasser fra ulike sektorer
tilgang på lokale/fornybare energiressurser
vurdering av framtidige energi- og klimaløsninger
tiltak og handlingsplan

Arbeidet med planen omfatter en systematisk innsamling og bearbeiding av informasjon, samt en
felles vurdering av mål og tiltak for framtidige energi- og klimaløsninger. Prosessen involverer
aktuelle aktører, og målet er å utarbeide en energi- og klimaplan som alle kan slutte seg tiL Planen
skal være et beslutningsunderlag som kan brukes i forhold til nasjonale, regionale og lokale målset-
tinger. Den er utarbeidet som en kommunedelplan for energi og klima som er integrert i kommunens
øvrige plansystem.

1.2. Hvorfor energi- og klimaplan i kommunene?

Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er den største miljøutfordringen
verdenssamfunnet står overfor. Hvis vi skal klare å løse klimaproblemene, må vi gjøre det der folk bor
og arbeider. Kommunene kan bidra betydelig både til å redusere Norges utslipp av klimagasser og til
å legge om energibruken, og det er bred politisk enighet om at dette skal prioriteres.

Kommunen er planmyndighet, reguleringsinstans og tilrettelegger. Derfor har kommunen mulighet til
å utforme rammebetingelser som ivaretar en langsiktig endring mot et mer bærekraftig lokal-
samfunn. Kommunen kan gjøre vedtak som f.eks. endrer utbyggings- og transportmønstre. Som eier
av bygg og anlegg kan kommunen sette av midler og fatte vedtak som umiddelbart får virkning både
med hensyn til energibruk og klimagassutslipp. Dette kan også være meget lønnsomme tiltak.

Tiltakene vil involvere mange aktører, omfatte mange av kommunens tjenesteområder og gripe
inn i mange av de planområder som kommunene allerede har ansvaret for. For å sikre at tiltakene
samordnes og får et omfang som innfrir langsiktige energi- og klimamål, er det nødvendig å lage en
samlet plan.

Faktaboks -  Kfimagasser

KIlmagasser er en samlebetegnehe på gasser san påvidwr atmostærens drivhusaffekt De vilagste klimagassene er
karbondIoksid (002), metan (CHJog lystgass (>120). I tillegg kommer uhke ItuoifixbIndelser (HFC og PFC).

Den viktigste menneskeskapte Idknagassen er CO2 san I hovedsak stammer fra forbmnrangen av
' fossilt brensel. Utslipp av metan stammer sædig fra husdyrItad og nedbatIng av organisk avfalI på avfalisfyIlInger,
, mens utslipp av Iystgass ferst og fremst er knyttet III bruk av glødsel på jordbruks-arealer.

I beregninger vektes gassene ut fra hva stor IckmapåvIrkning de har, og utslipp angis i COfekvivalenter.
1 tonn 00 2 =  1 tonn CO2-ekvivalenter

  1 tonn CH4 =  21 tonn COjekvivetenter
;  1 tonn N,,0 =  310 tonn COcekylvalenter
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1.3. Kommunens roller og ansvar

Det finnes nasjonale mål innen energi- og klimaområdet, men det er gitt lite føringer for hvordan kom-
munene skal utforme sine energi- og klimamål.

Kommunene har ulike roller og virkemidler i sektorer som er ansvarlige for store klimagassutslipp, og
de er store aktører i de fleste lokalsamfunn. Kommunene er tjenesteytere, myndighetsutøvere,
eiendomsbesittere og store innkjøpere, og har ansvar for planlegging og tilrettelegging for gode bo-
miljø.

2. Hva skal kommunen gjøre for at Rælingen skal bli mer
klimavennlig?

Vi vil at Rælingen skal være en god kommune å bo i, at tjenestetilbudet skal være variert og godt og
at næringslivet skal være bærekraftig og stabilt.

Gjennom vår Energi- og klimaplan vil vi vise at vi tar vår felles framtid på alvor og gjøre hva vi kan for
at fremtidige generasjoner skal kunne fortsette å trives i kommunen.
Gjennom ulike tiltak internt i kommunen vil vi ta vår del av ansvaret og gå frem som et godt eksempel.
Vi ønsker på den måten også å vise at vi alle kan gjøre litt for å bedre miljøet, ved blant annet å bruke
våre ressurser mest mulig effektivt og tenke bærekraftighet ved alle nye prosjekter. Slik håper vi at vi

også skal kunne gi dere et enda bedre tjenestetilbud!

Hovedmål i perioden:

Energiforbruk
Kommunen skal innen 2012 redusere energiforbruket tilsvarende 5 % av
energiforbruket i kommunale bygg målt i kWh/m2.
Kommunen skal innen 2020 redusere bruken av fassilt brensel og legge om
til fomybare energikilder tilsvarende 25 % av energiforbruket i kommunale
bygg målt i kWh/m2.

Kompetanseheving og holdningsskapende arbeid
Kommunen skal positivt profilere seg som en miljøvennlig kommune,
kommunens og innbyggemes identitet skal være preget av dette. Gjennom
dette påvirkes holdninger og atferd i miljøvennfig retning.

Samordnet areal- og transportplanlegging
God arealplanlegging gjennom bevisst og målrettet innsats for å fremme et
utbyggingsmønster og nærmiljøer som bidrar til at bilbruken reduseres og gir
grunnlag for et styrket kollektivtilbud.
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3. Klima- og energipolitikk

3.1. Internasjonale mål og forpliktelser

FNs klimaplanel har i sin rapport dokumentert en temperaturøkning på 0,8°C siden den industrielle
revolusjon, og havnivået har økt 17 cm. Ifølge rapporten må klimagassutslippene i år 2050 være 50-
85 prosent lavere enn i år 2000, for begrense videre temperaturøkning til 2,0-2,4°C i perioden.

I følge Kyotoprotokollen skal utslippene av klimagasser fra industrilandene innen 2008-2012 re-
duseres med minst 5 prosent i forhold til 1990 nivået. For Norge er målet for perioden 2008-2012 satt
til nivået i 1990 + 1 prosent. De tre viktigste klimagassene er karbondioksid (CO2), metan (CH4) og
lystgass (N20), med bare mindre bidrag av de fluorholdige gassene (F-gassene).

EU har vedtatt følgende målsetninger for energi- og klimapolitikken:
20 % reduksjon av klimagasser innen 2020
20 % andel fornybar energi innen 2020
20 % energieffektivisering innen 2020

3.2. Nasjonale og regionale mål for energi, klimagasser og trafikk

I januar 2008 ble det inngått klimaforlik på Stortinget, og følgende målsetninger ble vedtatt:
Norge skal være karbonnøytralt innen år 2050, eventuelt innen 2030 ved forpliktende inter-
nasjonal klimaavtale.
Norge skal overoppfylle Kyoto-protokollen med 10 %
Norge skal redusere kfirnagassutslippene med 15-17 mill. tonn CO2 ekv. innen år 2020

Prinsippet bak klimaforliket er at  Forurenser betaler.  Klimaforliket har få konkrete tiltak, men nevner
følgende innenfor energisektoren:

Forbud mot installering av nye oljefyrer i offentlige bygg og næringsbygg over 500m2
Krav om energifleksible energisystemer (vannbåren varme) i offentlige bygg
Etablere ordning med grønne sertifikater med Sverige, eventuelt annen tilsvarende ordning
Vurdere incentivene for økt vannkraftproduksjon
Redusere nettapet i overføringsnettet
Økte forskningsmidler til ny fornybar energi, bl.a. havvind, CO2-håndtering.

Økende transportbehov av både gods og personer byr på utfordringer med hensyn til energiforbruk og
klimautslipp. I tillegg belaster transporten samfunnet med luftforurensning, støy og ekstra kostnader
ifm arealbruk, køer, trafikkskadde, utbygging og vedlikehold av infrastruktur mm.

Nasjonal transportplan 2006 — 2015 (Stortingsmelding 24 (2003 — 2004)) fremmer målsettinger og
virkemidler for blant annet utvikling av mer miljøvennlig bytransport, omlegging av godstransport fra
bil til jernbane og båt og en nasjonal sykkelstrategi.

Stortingsmeldingen om ny Nasjonal transportplan 2010-2019 (St.meld. nr. 16 (2008-2009)) ble frem-
met 13. mars 2009. Hovedmål for miljø i NTP er følgende:  Transportpolitikken skal bidra til  å  begrense
klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale
mål og Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet
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I 2003 ble det utarbeidet en klima og energihandIingspakke for Osloregionen. Dette var et samarbeid
meIlom Oslo kommune, Akershus og Buskerud fylkeskommune. Hovedmålene fra klima- og energi-
strategien var:
• Osloregionen skal redusere sine klimagassutslipp i overensstemmelse med Kyotoprotokollens

mål for Norge uten å øke elektrisitetsbruken utover dagens nivå.
• Frem til 2010 skal utslipp fra mobile kilder ikke øke i forhold til nivået i 1997.
• Klimagassutslipp fra energibruk til oppvarming skal reduseres med minst 35% i forhold til nivået

i 1997.
• Utslipp fra avfallsdeponier og annen sluttbehandling av restavfall reduseres med minst 30% i

forhold til nivået i 1997.

3.3. Planarbeid i kommunen

Rælingen kommune har etablert en egen komité for Klima og miljøvern som består av 9 medlemmer.
Komiteen hadde sitt første møte 31. oktober 2007, der blant annet kIima og energiplanen var et av
temaene. Gjennom klimaarbeid vil kommunene ikke bare redusere utslipp av klimagasser, men også
skape et miljøvennlig og helsebringende lokalsamfunn.

Kommuneplanen1 for inneværende periode 2006-2017 sier følgende om klima og miljø:  "Rælingen
skal framstå som en "grønn" kommune. Kommunen vil forankre innsatsen for en bærekraftig utvikling
i kommuneplanen. For  å  oppnå en bærekraftig samfunnsutvikling, må det arbeides langsiktig,
sektorovergripende og tverrfaglig og med en bred deltakelse fra hele lokalsamfunnet. Det fysiske
miljø berører flere sektorer og er derfor et fellesansvar for kommunens virksomheter.

Rælingen kommune vedtok i 2003 en tilslutning til "Fredrikstad-erklæringen"; lokalsamfunnets innsats
for en bærekraftig samfunnsutvikling. Kommunen følger opp denne gjennom en Lokal Agenda 21-
prosess. Kommunen legger til grunn et bredt bærekraftperspektiv som retter seg mot lokalsamfunns-
utvikling generelt; sosialt/kulturelt og fysisk/økologisk. Innsatsområder i forhold til den fysiske
dimensjonen av LA21-arbeidet konkretiseres innenfor en satsing på god og framtidsrettet natur- og
ressursforvaltning.

For planperioden skal innsatsen rettes mot følgende hovedområder:
• Trafikk og miljø
• Gjenvinning og ressursutnyttelse

Trafikk og miljø

Transportomfanget generelt øker, flere reiser og hver enkelt reiser mer og lengre. Bilreiser øker langt
sterkere enn kollektivreiser. Trafikken har negative innvirkninger på folkehelsen og på naturmiljø.
Trafikken er en hovedkilde til støy og luftforurensning.

Det er en samfunnsmessig utfordring å tilrettelegge for gående og syklende for å redusere økningen
i biltrafikken og å bedre helsetilstanden i befolkningen. Kommunen har også en klar utfordring mht å
arbeide målbevisst for å kunne få til en styrking av kollektivtilbudet. Dette er viktig bla pga kommunens
nærhet til Oslo og den store andelen arbeidspendlere i kommunen.

Etter åpningen av Rælingstunnelen ble trafikken på riksveg 120 nesten fordoblet. Trafikken øker i takt
med infrastrukturen. Ved etablering av nye boligområder sørover i kommunen, har belastningen på
hovedvegene økt slik at det blir et stadig større miljøproblem. Både Rv 159 og Rv 120 har en meget
sterk trafikkbelastning, særlig i rushtidene. Dette skaper køer rundt krysset mellom disse og sørover
på Rv 120. Områdene Løvenstad og Blystadlia sin nærhet til Rv 159, bør sees i sammenheng med
en styrking av kollektivtilbudet i aksen Lillestrøm — Oslo.

Kommuneplan for Rzalingen 2006-2017
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Mål 1 kommuneplanen
• Bilbruken er redusert med påfølgende reduserte miljøbelastninger.
• Det er etablert et sammenhengende gang- og sykkelvegnett langs hele Rv 120.
• Ferdsel mellom ullke deler av kommunen er mulig uten bruk av bil.
• Andelen som velger å gå eller sykle framfor å bruke bil er økt.
• Andel som reiser kollektivt er økt

Strategler 1 kommuneplanen
• God arealplanlegging gjennom bevisst og målrettet Innsats for å  fremme et utbyggingsmønster og

nærmiljøer som bidrar til at bilbruken reduseres og gir grunnlag for et styrket kollektivtilbud.
• Det filrettelegges for flere gang-, sykkel- og turveger i neerområdene, spesiett med tanke på å

knytte kretsene bedre sammen.
• Tunnel gjennom Rælingsåsen fra Fjerdingby til Rv 159 i Lørenskog skal bygges av Statens Veg-

vesen.
• Det skal opprettes et sammenhengende kotlektivtilbud på tvers i kommunen.
• Rutetilbudet skal styrkes på Øvre og Nedre Rælingsveg og fra Blystadlia og Løvenstad mot Oslo og

Lfilestrøm også utenom rushfid.
• Ved utbygging av fremfidige boligområder tilrettelegges det for god filgjengelighet til kollektivtrans-

Pat-
• Det skal utarbeides en strategisk trafikkplan som tar høyde for en forventet trafikkøkning i plan-

perioden.
• Rv  120 rustes opp og har kapasltet for den forventede trafikkøkning.
• Rundkjøringen ved Rælingstunnelen gjøres om til et toplanskryss slik kommunen ønsket da

tunnelen ble bygget.

Gjenvinning og ressursutnyttelse

Avfallsmengdene i samfunnet vokser stadig. Avfallsinnsamling og avfallshåndtering representerer en
stadig viktigere miljøutfordring i dagens og framtidens forbrukersamfunn.

Det meste innen avfallsproblematikken i distriktet ivaretas av feIlesselskapet Romerike Avfalls-
foredling (ROAF). Som eneste medlemskommune (av åtte) er Rælingen den kommunen som ikke har
egen gjenbruksstasjon. Etter at Nes gjenbruksstasjon ble nedlagt, har det vært et økende problem
med stadig flere ulovlige "fyllinger" og etterlatenskaper i kommunens nærområder og i naturen for
øvrig.

I Akershus sin klima- og energistrategi/handlingspakke er fylkets mål å bringe klimagassutslipp i
Osloregionen ned slik at de samsvarer med forpliktelsene i Kyoto-protokollen. De regionale målene er
konkretisert til områdene avfall, oppvarming (stasjonær energibruk) og transport. Sterkt forsert fiern-
varmeutbygging og reduserte utslipp fra deponier er relevante områder å følge opp for
kommunene.

Det er under arbeid et nytt lovverk som sterkt vil begrense muligheten for deponering av avfall. Produk-
sjon, gjenbruk og deponering av anleggs- og byggemasser knyttet til utbygging av infra-
struktur, boliger og næringsbygg er en utfordring framover.

Framtidens energipolitikk må vektlegge større energieffektivitet og mer miljøvennlig bruk av ener-
gi-ressursene. Energihensyn skal integreres i den generelle samfunnsplanleggingen i kommunene.
Nytt lovkrav pålegger utarbeiding av årlige offentlige energiutredninger i kommunene. Hensikten med
lokale energiutredninger er å øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og
alternativer på området. Målet er å få mer varierte energiløsninger i kommunen og slik bidra til en
samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet.

Kommunen har gjennom tidligere enøk-tiltak utbedret og utnyttet energien til beste for miljøet, i hoved-
sak på egne bygninger. Det er en utfordring framover å utvikle bedre muligheter til å fremme gode,
helhetIige energiløsninger i forbindelse med utbygging og annen arealdisponering.
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Mål i kommuneplanen
• Avfallsmengdene er redusert.
• Ressurser er ivaretatt og utnyttet med tanke på gjenvinning/ombruk.
• Bruken av fomybar energi er økt og bruken av ikke-fornybar energi er redusert.
• Virksomhet i kommunen skal bidra til å oppfylle Intensjonene i Kyoto-protokollen.

Strategier I kommuneplanen
• Kommunens avfalisplan revideres, slik at innsatsen for økt gjenvinning og gode Innsamlings-

ordninger styrkes.
• En gjenbruksstasjoni kommunen reetableres i planperioden.
• Arbeide for å utnytte metangassutslipp fra gamle Nes fyIlplass.
• Utviklingsmuligheter innen bioenergi, varmepumper, vannbåren varme, naturgass og forbedringer

Innen utnyttelsen av vannkraft (elektrisitet) og oljeprodukter skal utnyttes.
• For nye boligområder og bygg i kommunen skal det søkes innarbeidet krav om alternativ energi og

framtidsrettet avfallshåndtering der dette er teknisk mulig og økonomisk forsvarlig.
• Kommunen skal følge opp de årlige energiutredningene i sitt planarbeid.
• Kommunen skal rette innsats mot informasjon og holdningsskapende arbeid i samarbeid med lag/

foreningerlmiljøorganisasjoner.
• Skoler og barnehager utvikler pedagogisk innhold og opplegg slik at barn og unge får kunnskap om

og motiveres til å bli bevisste på miljøvem og samfunnets ressursforbruk,

4. Status Rælingen kommune

4.1. Geografi

Rælingen kommune ligger i Akershus og grenser mot kommunene Lørenskog, Skedsmo, Fet og
Enebakk.

Kommunens totale areal er ca 71 km2. Av dette består 41 km2 av skog (58%). Vannarealet er totalt
på 15 km2 (21%) og dyrket mark 6 km2. Strandlinjen langs Nitelva og Øyeren utgjør i overkant av 30
km. Kommunens, og samtidig Østmarkas høyeste punkt er Barlindåsen med 398 moh. Bjønnåsen
(396,2moh.) og Ramstadslottet (394,7 moh.) følger tett etter. Nitelva/Øyerens normale vannstand lig-
ger på 101,4 moh.
Rælingen er en utpreget bokommune og en grønn kommune. Et av kommunens særtrekk er at den
er to-delt ved å ha en tettbygd nordlig del og en mindre utbygd sørlig del.

Rælingen har mange og sterke begrensninger på sine utbyggingsmuligheter i forhold til ulike
verneinteresser. I øst ligger naturreservatet Nordre Øyeren og de store landbruksområdene sør
for Fjerdingby. I vest ligger Marka med en grense som går svært nær boligområdene i store deler
av kommunen. For området mellom Riksveg 120 og Nitelva/Øyeren er det vedtatt ulike grader av
vernebestemmelser som har betydning for utviklingen. I tillegg foreligger det rikspolitiske retningslin-
jer i form av begrensninger på bygging i 100m-beltet langs vassdraget.

4.2. Befolkning

Pr. 1. oktober 2008 var det 15 297 innbyggere i Rælingen. De siste årene har befolkningsutviklingen
i kommunen variert mellom en årlig økning på 0,2- 1,3 % bortsett fra i 2002 da det var et lite fall i
innbyggertallet. Figur 1 viser befolkningsprognose både fra kommunen og SSB. Kommuneplanen
opererer med en befolkningsøkning på ca. 1 % per år. SSBs midlere befolkningsvekst antar en noe
mindre befolkningsøkning i perioden. I energiprognosen i kapittel 6 tas det hensyn til kommunens
befol kningsprog nose.
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4.3. Bosetningsmønster
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Bosetningsmønstret er viktig når det gjelder
muligheter for nærvarme/fjernvarme. I 2007
bodde 97 % av innbyggerne i kommunen i
tettbygde strøk. Til sammenligning bodde
89 % av innbyggerne i Akershus og 78 % av
innbyggerne i Norge som helhet i tettbygde
strøk. Kartet i Figur 2 er hentet fra GeoNIS,
og plassering av bygninger i kommunen er
markert med rødt i kartet.

Figur 2. Rælingen kommune

Andelen av husholdningene i kommunen som
bor i eneboliger var 40 % i 2001, se tabell 1.
Dette er lavere enn både fylkesgjennomsnittet
i Akershus og landsgjennomsnittet



32 % av husholdningene i kommunen besto i 2001 av én person. Tilsvarende tall for Akershus er 31
%, og for hele landet 38 %. Gjennomsnittlig antall personer per husholdning var 2,3, som er likt med
landsgjennomsnittet.

Husholdningene i Norge blir generelt mindre og mindre. Dette gjør at det blir flere boliger, og samlet
boligareal øker. Dermed brukes det også mer energi til oppvarming av boliger. 85 % av husholdnin-
gene i kommunen eide sin egen bolig i 2001. Eiere av egen bolig har større incentiver for å iverksette
energisparende tiltak enn leietakere. Da investerer man i egen eiendom, og man forventer kanskje å
bli boende en stund slik at man får glede av investeringen. Energisparende tiltak kan også være med
på å øke salgsverdien til en bolig.

4.4. Næringsliv og sysselsetting

I Rælingen kommune er offentlig forvaltning og annen tjenesteyting den største næringen målt etter
antall ansatte. Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet samt forretningsmessig tjenesteyting og
eiendomsdrift er andre viktige sektorer i kommunen.

Totalt er det ca. 7500 yrkesaktive bosatt innenfor kommunegrensene, hvor av ca. 47 % har sitt arbe-
idssted utenfor kommunen'.
I tabell 2 er det en oversikt over antall sysselsatte innenfor ulike næringer.

Tabell 2 Ansatte i ulike næringer med arbeidssted i Rælingerd

Det framgår av tabell 2 at alle sektorene opplevde oppgang i antall sysselsatte fra 2000 til 2007.
Befolkningsveksten i samme periode var på 3,5 %, mens økningen av antall arbeidsplasser i
næringene i tabell 2 er prosentvis langt høyere.

Tabell 3 Sysselsatte i og utenfor kommunen'

Statistisk sentralbyrå, sysselsatte per 4. kvartal 2007, etter region, næring, tid og statistikkvariabel (www4sb.no)
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5. Ressurskartlegging

5.1. Energisystemet i kommunen

Infrastrukturen for energi inkluderer blant annet elektrisitetsnettet, fjernvarmenettet og rørnettet for
gassdistribusjon.

Elektrisitet
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Fjernvarrne

Annen enerai

En

Regionalnettet
Infrastruktur for elektrisitet er godt utbygd for Rælingen

s.. kommune. Noe av regionalnettet eies av Statnett, men
mesteparten eies av de lokale anleggskonsesjonærene, i
Rælingen er dette Hafslund Nett. Det er en transformator-
stasjon i kommunen, se figur 4. Denne er forsynt med 50 kV. I
tillegg forsynes noe av distribusjonsnettet fra Nerdrum

`. transformatorstasjon 66kV i Fet kommune.

'

Det er ikke kjennskap til at det er infrastruktur for gass i kommunen.

50 kV nettet er forsynt fra Statnetts innføringsstasjon i Røykås,
mens 66 kV nettet er forsynt fra Stanetts innføringsstasjon i
Frogner.

Figur 3 Distribusjonsnett og transformatorstasjoner

Høyspent Distribusjonsnettet
Høyspenningsnettet i Rælingen er det bygd ut for 24 kV, men drives på ca. 22 kV. Det er stort innslag
av både kabler (hovedsakelig i nord) og luftlinjer i kommunen.

Kapasiteten på nettet med dagens tilknytninger anses som å være tilfredsstillende / god. Utvidelser
av bestående anlegg eller nye anlegg kan forårsake at nettet må bygges ut.

Varmesentralen som leverer fjernvarme til Lillestrøm i Skedsmo ligger i Rælingen. Men det er ikke
bygd ut annen infrastruktur med energileveranse i Rælingen kommune i perioden 2000-2006. Det er
blitt søkt om konsesjon for fjernvarme i kommunen i årsskiftet 2008-2009.
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5.2. Status for energiforbruk

Det er nødvendig å kjenne til fordeling på ulike energibærere dersom man ønsker å undersøke
muligheten for å substituere fossile brensler med eksempelvis biobrensler.

Totalt energibruk i 2006 GWh Prosentvis fordeling
I alt 407,3 100 %

Elektrisitet 148,2 36 %
Fossilt brensel ti I transport 111,8 27 %

Fossilt brensel ti I stasjonær bruk 134,2 33 %
Biobrensel 13,1 3 %

Avfa II og deponigass 0,0 0 %

Tabell 4 -Total energibruk i 2006 (SSB)

Det ikke er tatt hensyn til virkningsgrader ved omforming av primærenergi. Gjennomsnittlig teoretisk
energiinnhold er hentet fra SSB og benyttet ved omregning fra volum eller masse til energimengde
Energibruken er temperaturkorrigert i henhold til Enovas metode. Fjernvarme er registrert i den kom-
munen der det forbrukes. Det vil si at energileveranse fra varmesentralen i Rælingen kommune le-
veres til Skedsmo kommune. Det vil si at fiernvarmen registreres i energiutredningen for Skedsmo
kommune, og ikke for Rælingen kommune
Andel av belastningen som er temperaturavhengig i de ulike sektorer er vist i tabellen under.

Anclrl 4.4 brlatteiengru
vi fum,entiora,

I hl

I

il -111`

Tabell 5-Andel av belastningen som er temperaturavhengig (stasjonær energi)

5.2.1. Fordelig på energibærere og sektorer

Energi produseres av ulike energibærere. Forbruket av følgende ni energibærere er tatt med i
årets energiutredning: elektrisitet, petroleumsprodukter, gass, biobrensel, fjernvarme, varmekilde
varmepumpe, spillvarme, biogass og avfall. Når det gjelder varmekilde varmepumpe er kun storskala
anlegg tatt hensyn til i energistatistikken. Det er per dags dato ikke oversikter over verken antall eller
energigevinst fra henholdsvis luft-til-luft, luft-til-vann og vann-til-vann varmepumper. Kun de
energibærerne som finnes i kommunen blir vist i grafene i dette kapittelet.
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siobrensel

Figur 4: Utvikling i bruk av energibærere

Figur 4 viser totalt energiforbruk i kommunen for perioden 2000-2005. Energiforbruket er fordelt på
energibærerne elektrisitet, petroleumsprodukter, gass og biobrensel. Gjennom perioden dekkes i
gjennomsnitt ca. 55 % av energiforbruket i kommunen av elektrisitet. Det totale energiforbruket i 2005
var 299,2 GWh, derav var 157,8 GWh elektrisitet, 123,0 GWh petroleumsprodukter, 0,6 GWh gass
og 17,9 GWh biobrensel. Økningen i det totale energiforbruket i 2005 i forhold til 2004 er på 19,4 % i
forhold til 2004.
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Figur 5: Brukergruppenes forbruk i 2005

Figur 5 viser hvordan energiforbruket til brukergruppene ble fordelt på de ulike energibærerne i
2005.

Husholdningene fordeles i hovedsak på energibærerne elektrisitet, biobrensel og petroleumsproduk-
ter. Tjenesteytende sektor, primærnæring brukte hovedsakelig elektrisitet. Industri hadde et meget
høyt forbruk av petroleumsprodukter i forhold til elektrisitet. Grunnen til dette er at bedriften Maxit
Leca som har sin virksomhet i kommunen i hovedsak benytter petroleumsprodukter. Fabrikken satte
høsten 2007 i gang et biooljeanlegg for å redusere bruken av fossile brensler. Fritidsboliger blir kun
registrert med elektrisitetsforbruk da denne brukergruppen ikke inngår i SSBs statistikk som tar for
seg forbruk av petroleumsprodukter, gass og biobrensel.

5.2.2. Energibruk fordelt på brukergrupper

Energiforbruket er fordelt på fem brukergrupper. Det er husholdninger, tjenesteyting, primærnæringer,
fritidsboliger, industri. Kun de brukergruppene som brukes i kommunen bfir vist i grafene i dette kapit-
telet.
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Figur 6: Utviklingen i brukergruppenes energiforbruk
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Figur 7: Bruk av energibærere i 2005

Figur 6 viser hvordan forbruket i de ulike brukergrup-
pene utviklet seg i perioden 2000 til 2005. I 2005
hadde husholdningene et forbruk på 140,1 GWh, noe
som var en økning på 11,2 % fra 2004. Tjenesteyting
forbrukte 40,5 GWh i 2005, en forbruksøkning på 4,7
% fra 2004. Industrien hadde en forbruksøkning på
39,0 % i 2005 i forhold til 2004 med et energiforbruk
på 117,6 GWh i 2005. Primærnæringen og fritidsbo-
liger hadde et stabilt forbruk i perioden. Fordelingen
av energiforbruket i 2005 mellom brukergruppene var
henholdsvis 46,8 % for husholdningene, 13,5 % for
tjenesteyting, 0,3 % for primærnæringer, 0,1 % for frit-
idsboliger og 39,3 % for industri.

Figur 7 viser hvordan energiforbruket fra de ulike en-
ergibærerne ble fordelt på brukergruppene i 2005.
Elektrisitetsforbruket fordelte seg i hovedsak på hush-
oldningene, tjenesteyting og litt industri. Petroleums-
forbruket ble i all hovedsak benyttet i industrien.
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Husholdninger

200 Figur 8 viser hvordan forbruket i husholdningene
utviklet seg fra 2000 til 2005. Det totale forbruket

150 i husholdningene var 140,1 GWh, en økning på
11,2 % fra 2004. Den mest brukte energibæreren

100 i husholdningene var elektrisitet med et forbruk
på 113,9 GWh i 2005, en økning på 16,5 fra

50 2004. Forbruket av petroleumsprodukter minket
med 25,5 % i 2005 i forhold til 2004, mens for-
bruket av gass og biobrensel var relativt stabilt i

2000 2001 2002 2003 2004 2005 perioden 2004-2005.
fl Elektrisitet fl Petrokumsorodukter fl Gass
• Biobrensel

Figur 8: Energibruk i husholdningene
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Figur 9: Energibruk i industrien

5.2.3. Fjernvarme og nærvarme

Fjernvarme registreres i den kommunen hvor det forbrukes. Det er per dags dato ikke forbruk av
fjernvarme i Rælingen kommune, men det produseres fjernvarme i kommunen. Sentralrenseanleg-
get NRA IKS eies av Lørenskog, Skedsmo og Rælingen kommune. Denne fjernvarmen eksporteres
til Skedsmo kommune og er derfor registrert i denne kommunen. Figur 10 viser hvilke energibærere
som brukes i varmesentralen. Tilvarende graf er også vist i energiutredningen til Skedsmo kommune.
For vurdering av fremtidig fjernvarmeetablering, se avsnitt 7,3. Fyrsentralen på Løvenstad forsyner
boligblokkene i nærområdet, samt Løvenstadtunet, Løvenstad skole og Løvlia barnehage. Omlegging
til fornybar energibærer i anlegget vil gi en betydelig miljøgevinst.
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Figur 10: Utvikling av energibærere bruk til fjernvarme

Figur 9 viser utviklingen av energiforbruket i in-
dustrien for perioden 2000 til 2005. Det var en
stor økning i petroleumsforbruket i 2005. Dette
skyldes av Leca Maxit startet en ny produksjon-
slinje i september 2005. Fabrikken i Rælingen
produserer løs Leca og Filtralite som er et spesi-
alprodukt for vannrensing. Som tidligere nevnt
igangsatte fabrikken høsten 2007 et bioolje-
anlegg for å redusere bruken av fossile brensler.

2005 Dette regner Leca Maxit med vil redusere bruken
av fossile energikilder med 25 %.
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5.2.4. Indikatorer for energibruk i husholdninger

Det vil være interessant å kunne sammenligne forbruket av energi i husholdningene i kommunene
med resten av fylket og landet som helhet. Dette kan gjøres ved å benytte ulike indikatorer for energi-
bruk i husholdningene. Forbruket er ikke temperaturkorrigert for indikatorene da det er vanskelig å
temperaturkorrigere et så stort areal som Norge under ett. Det er heller ikke tatt hensyn til virknings-
grader for ulike energibærere som brukes. Figurene under viser to ulike indikatortyper:

• energimiks
• energiforbruk per innbygger/husholdning/100 kvadratmeter bolig

0.1%

0.0%

0.5%

O Elthisi1Yr O Pelrokum fl Gass fl Ekktisitet Peltroleum D Gass
fl Biobrensel E Biobrensel 0 femvaime D Kull

o Elekirisitet • Petroleum 1:1 Gass
fl Biobrensel fl Kull

Figur 11: Energibruk i husholdningene i Rælingen, Akershus og Norge

25000 Figur 12 viser at forbruket per husholdning og
per person i kommunen er lavere enn i fylket og

20000 resten av Norge. Forbruket per 100 kvadrat-
meter bolig i kommunen er høyere enn i fylket,
mens det er litt lavere enn landsgjennomsnittet.

w000 Energiforbruket per kvadratmeter er multiplisert
med 100 for å vises bedre i figuren. Faktorer

5000 som spiller inn på disse indikatorene er blant an-
net klima, antall personer i husholdningene, type

0
Pr Pr Pr ioo bolig og størrelsen på boligen.

husholdning PerSon kvadrafineter

fl 28Iingen 0 Akershus 0 Norge

Figur 12: Energibruk i husholdningene i Rælingen, Akershus og Norge

15000
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0.0%

Norge

0.1%

82.4% 82.3%

77.2%

Diagrammene i Figur 11 sammenligner energimiks-
en i husholdningene i kommunen, fylket og landet for
2005. Husholdningene i Rælingen og Norge bruker
en lik prosentandel petroleum, noe mer enn gjen-
nomsnittet iAkershus. Biobrenselandelen i Rælingen
er lavere enn både Akershus og landet. Kommunen
har omtrent lik elektrisitetsandel i forhold til fylket,
mens det er høyere i forhold til landsgjennomsnittet.
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5.2.5. Vannbåren varme

Vannbåren varme er en måte å distribuere varme på og kan brukes til å dekke romoppvarming og
varmt tappevann. Ved bruk av vannbåren varme står man fritt til å velge energibærer, forutsatt at man
har en kjel som er tilpasset energibæreren. Dermed har man et fleksibelt system som gjør det mulig
å endre energibærer ved å bytte kjel eller å ha et system med flere kjeler. Biobrensel, gass, olje og
elektrisitet er energibærere som brukes i vannbårne systemer.

I følge Enova installerte 29 % av nye eneboliger i Norge vannbåren varme i 2001. Et vannbårent
energisystem gir bedre varmekomfort, et sunnere inneklima med mindre brent støv og tørr luft, samt
det kan føre til større innredningsfrihet.

I 2001 ble det foretatt en folke- og boligtelling i Norge der antall privatboliger med vannbåren varme
ble registrert. Figur 13 viser en oversikt over hvor stor prosentandel av privatboligene i hver kommune
i Hafslunds konsesjonsområde som hadde vannbårne oppvarmingssystemer. Merk at skalaen går
fra 0 til 35 %. I Rælingen kommune ble 1241 boliger registrert med vannbåren varme i 2001, dette
tilsvarte 19,9 %.

Figur 13: Prosentandel privathus med vannbåren varme i 2001, kommunene i Hafslund Netts konsesjonsområde

Det finnes ikke en tilsvarende kartlegging for vannbåren varme i andre typer bygg. Bygningsnettver-
kets energistatistikk fra 2005 har tatt for seg ulike bygningstyper på landsbasis, det var totalt 2382
kontorbygg, 1871 forretningsbygg og 388 industribygg med i årets statistikk.

5.3. Energiflyt i kommunen

I Figur 14 vises energiflyten i kommunen i 2005. De gule linjene symboliserer elektrisitet, de lyse blå
grunnvarme, de grønne biobrensel og de blå fossilt brensel, det vil si petroleumsprodukter og gass.
Røde tall viser energien i GWh. Energibærerne kommer inn i kommunen fra venstre, og ender opp
hos brukergruppene til høyre i figuren. Linjene som går opp i figuren viser energiressurser som ikke
er utnyttet i kommunen i 2005 samt energimengde i energibærere som eksporteres ut av kommunen.
Vi ser at elektrisitet er den viktigste energibæreren for alle brukergruppene i kommunen unntatt for
industrien.

Figuren viser grunnvarme som energiressurser kommunen utnytter i dag, denne energibruken er
vanskelig å tallfeste. Ikke utnyttet deponert avfall er energipotensialet i husholdningsavfallet fra kom-
munen som i dag deponeres.
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Figur 14: Energitlyi i kommunen 2005
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6. Vekst og fremtidsscenarier

6.1. Forventet utvikling av energibruk i kommunen

6.1.1. Generelt om prognosen

Arbeidet med prognose for energiforbruk bygger på prognosene presentert i Enovas rapport "Base-
line — Framskriving av energiforbruket til 2020". Prognosen er beregnet for hver brukergruppe indivi-
duelt, som så er lagt sammen til en total prognose til slutt.

Prisen på energibærerne og priselastisiteten er tatt med i beregningene. Det betyr at forbruket av en
energibærer vil synke dersom prisen på energibæreren stiger, og stige dersom prisen synker. Inntek-
tsnivået er også tatt med i betraktningen, i tillegg til befoIkningsutviklingen.
Det er antatt at forbruket innen primærnæringen, fritidsboliger og industri vil holde seg på
2005-nivå i prognoseperioden.

6.1.2. Befolkningsutvikling

Energiforbruk har en direkte sammenheng med befolkningstallet. Rælingen kommune har utarbeidet
en prognose for befolkningsutvikling i forbindelse med kommuneplanen for 2006 - 2017 som ble ved-
tatt våren 2007. Her legges det til grunn en gjennomsnittlig årlig vekst på
omtrent 1 %. I arbeidet med energiprognosene er denne trenden videreført fram til 2025. Befolkning-
sprognosen er fremstilt grafisk i Figur 4.1, sammen med historisk utvikling av folkemengde i kommu-
nen fra 1990 fram til 2007. Per 1.1.2007 var det 15 062 innbyggere i
Rælingen kommune.
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Figur 15. Befolkningsutvikling i kommunen (MMMM Middels vekst, SSB)

6.1.3. Husholdninger

22

Husholdningenes energiforbruk varierer med flere faktorer. Noen av de viktigste er beskrevet her. En
del av dem er utslag av at vi får stadig bedre privatøkonomi. Dette er tatt hensyn til i modellen gjen-
nom at kjøpekraften til hushoidningene øker.



Enmannsh h Idnin er o flermannsh holdnin er
Samfunnet beveger seg i retning av flere enmannshusholdninger. For eksempel er utviklingen i Oslo
den at nær halvparten av byens innbyggere bor i enmannshusholdninger. I Bærum var det 3,25
person bosatt per husholdning i 1960. For 1980 var tilsvarende tall 2,65, mens det i 2004 var 2,38.
I Rælingen lå gjennomsnittet i 2001 på 2,3 personer per bolig. Utviklingen peker i retning av større
oppvarmet flate per person, fordi alle trenger kjøkken, bad og så videre uansett hvor mange som
bor i husholdningen, og økt energiforbruk i forbindelse med oppvarming av vann (flere/større varmt-
vannsberedere), varmekabler i gulv, og så videre. Tallene viser imidlertid også en utflatende tendens
i de senere år. Dermed er det mye som taler for å legge dagens forholdstall, det vil si 2,3 person per
husholdning, til grunn for fremtidige prognoser.

Boli areal er erson
I de siste tiår har disponibelt boligareal per person økt. Dermed har også oppvarmet areal per person
økt tilsvarende.

Komfortnivået  
Kravet til gjennomsnittlig romtemperatur har blitt noe høyere over tid, dermed har varmebehovet økt.

B teknisk st ndard ner ieff ktivit t
Energiforbruket i en bolig bestemmes av tekniske egenskaper som boligenes isolasjonsevne og ener-
gieffektivitet knyttet til oppvarmingssystem(er) i den enkelte bolig. Nye byggeforskrifter, TEK 07, setter
strenge krav til energiforbruk, alternative oppvarmingsmåter og isolasjon av bolig.

EUs bygningsenergidirektiv skal i Norge utarbeides i regi av Norges Vassdrags- og Energidirektorat
(NVE). Ordningen skal etter planen gjennomføres for boliger i 2009, og for
næringsbygg og andre bygninger i 2010. Mer om dette finnes på NVEs nettsider,
www.nve.no.

F I mh t for ner i ri
Prissvingningene vinteren 2003 førte til en mindre forbruksreduksjon, dette var mest av midlertidig
karakter. Energiprisen økte fokus mot alternative oppvarmingsmåter, i første rekke vedfyring. Myn-
dighetenes støttetiltak gjennom Enova SF bidro til en betydelig salgsøkning av luft-til-luft varmepump-
er. Modellen tar hensyn til at økte energipriser vil virke
forbruksdempende.

tvidelse av beb d ar I  ° eksister d boli er
Mange boliger gjennomgår rehabilitering, ombygging eller påbygging i forbindelse med for eksempel
eierskifte og generasjonsskifte. Til en viss grad innebærer dette enøktiltak som utskiftning av vinduer,
etterisolering og montasje av nye varmeanlegg. Men samtidig øker oppvarmet areal og boligene
utstyres med stadig mer energikrevende utrustning. Her er det antatt at utviklingen i energibruk i
husholdningene henger nært sammen med befolkningsutviklingen i kommunen. Det betyr at energi-
forbruket i husholdningene øker når innbyggertallet i kommunen øker.

6.1.4. Utvikling innen tjenesteytende virksomhet

Nyetablering av idrettsanlegg (kunstgressbaner, skianlegg osv), og helse- og skoleinstitusjoner in-
nebærer økt energiforbruk. Det samme gjør nye kjøpesentre, hotell og så videre. I den grad det er
mulig, i første rekke ut fra kommunens planarbeid, er det viktig å behandle nye etableringer
individuelt.

I denne prognosemodellen legges det opp til en jevn økning i energiforbruket innen tjenesteytende
sektor som skyldes økningen i innbyggertallet i kommunen.
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6.1.5. Utvikling av industriell virksomhet

I likhet med kommunene i resten av Hafslund Nett sitt konsesjonsområde har Rælingen kommune
beskjeden industriproduksjon i tradisjonell forstand. Det er lite som tyder på at ny industrivirksomhet
vil komme til å prege energisituasjonen i planperioden. Det er derfor antatt at energiforbruket i indus-
trien vil holde seg som i 2005 gjennom hele prognoseperioden.

6.1.6. Konklusjon

Med bakgrunn i de forutsetninger som er gjennomgått i dette kapittelet, kommer man fram tilfølgende
prognose for energibruk i Rælingen kommune. Figurene i dette avsnittet viser historiske tall for elek-
trisitetsforbruk for 2000 til 2006, og for de andre energibærerne fram til 2005, i tillegg til prognosene.
For perioden 2000 — 2002 er forbrukstallene per kommune estimert ut fra forbruket i fylket. Det er
derfor mulig at tallene for forbruket i denne perioden ikke er helt riktig.

Figur 16 viser prognosen fordelt på brukergruppene. Som tidligere forklart er det innen husholdninger
og tjenesteytende sektor at forbruket øker. Prognosen viser et totalforbruk på 353 GWh i år 2025. Det
er en økning på 54 GWh fra 2005. De ti første årene i prognoseperioden er gjennomsnittlig årlig økn-
ing i energiforbruket på 0,6 %. Husholdningene vil fortsette å stå for den største andelen av energifor-
bruket i tiden som kommer, og andelen av energien som brukes av denne gruppen forventes å øke.
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Figur 17 viser prognosen for energibruk i Rælingen fordelt på energibærere. Her kommer det fram at
elektrisitet fortsatt vil være den viktigste energibæreren framover, og at den prosentvise andelen av
energibehovet som dekkes av elektrisitet vil øke noe framover. I løpet av de ti første årene er gjen-
nomsnittlig forventet økning i elektrisitetsforbruket på 1,5 %. Også forbruket av de andre energibær-
erne forventes å øke noe over prognoserperioden. Dette gjelder spesielt forbruket av biobrensel.
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Figur 17: Prognose for energiforbruk fordelt
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Ved Sentralrenseanlegget NRAIKS eies av Lørenskog, Skedsmo og Rælingen kommune, produseres
fjernvarmen som eksporteres til Skedsmo kommune. For kommuner der fjernvarmen produseres i en
annen kommune enn den forbrukes er det i årets energiutredning valgt å registrere fiernvarmen i
forbrukskommunen. Dette er gjort for å kunne synliggjøre hvilke kommuner som bruker fjernvarme.
Likevel er Figur 18 inkludert her, den viser prognosen for produksjon av fjernvarmen som brukes i
Skedsmo kommune. Fram til 2010 vil all fjernvarmen produseres i Rælingen. 12010 kobles i tillegg på
en biobrenselsentral som ligger i Skedsmo kommune.
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6.2.2. Biobrensel
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6.2. Energitilgang

Dette kapittelet tar for seg mulige energikilder i Rælingen kommune.

6.2.1. Vannkraft

Figur 18 Prognose for fiemvarme i
Skedsmo

Vannkraft deles gjerne inn i store og små vannkraftverk. Store vannkraftverk har installert effekt
over 10 MW. Vannkraftverk under 10 MW kalles små vannkraftverk, og deles opp i mikro-, mini- og
småkraftverk. I Rælingen kommune er det verken store eller små eksisterende kraftverk. Det er heller
ikke søkt NVE om konsesjon for å bygge ut vannkraftverk i kommunen.

Som energiressurser under biobrensel sees det på ved avvirket til brenselsformål, tilvekst av skog-
virke samt på mulig energipotensial i halmressurser fra komareal i kommunen.

I følge SSB ble 200 fastkubikkmeter (fm3) ved til brensel avvirket for salg i 2005 i Rælingen, i forhold
til totalt avvirkning i kommunen utgjør ved til brensel 4,7 %. Avvirkning i kommunen er vist i Figur 19.
Det er størst avvirkning av gran, så denne verdien er redusert med en faktor 10 i figuren for å få leselig
grafikk.

Hvis man antar at dobbelt så mye ved ble avvirket til eget bruk, blir total sluttavvirking av ved til bren-
sel 600 fm3. Energimengden i denne veden er omtrent 1,2 GWh. Til sammenlikning var det reelle for-
bruket av biobrensel brukt til energiformål i husholdingene i kommunen i 2005 15,1 GWh i følge SSBs
energistatistikk. Grunnen til at det benyttes reelt forbruk, det vil si ikke temperaturkorrigert forbruk,
er at avvirket biobrensel er en energiressurs og dermed ikke temperaturkorrigeres. Det vil si at netto
import av biobrensel til oppvarmingsformål i kommunen var 13,9 GWh i 2005.
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Figur 19: Kvantum skogavvirkning i Rælingen kommune

I Norge generelt er tilveksten av skog større
enn hogsten. Det betyr at det er muligheter for å
bruke mer biobrensel fra skogen til energiformål.
Tilveksten i Rælingen var i 2007 på 14 130 m3,
fordelt på 70 % gran, 20 % furu og 10 % lauytrær.
Energipotensialet i tilveksten er beregnet til 3,54
GWh, og med dagens uttak av ved til brensel-
formål på 1,2 GWh er det ubenyttete potensialet
i tilveksten i kommunen på 2,34 GWh.

Halm er et biprodukt fra kornproduksjon og blir ofte brukt til dyrefôr, men kan også utnyttes til
brensel. Totalt dekket kornproduksjonen i Rælingen 2 512 dekar i 2006. Dersom all halmen kan nyttes
til energiformål gir dette en energimengde på 2,51 GWh.

6.2.3. Avfall

Husholdningsavfall gjenvinnes i form av ombruk, materialgjenvinning, kompostering og forbrenning.
Figur 20 viser den totale gjenvinningsgraden for husholdningsavfall i kommunen, fylket og landet.
Rælingen har høyere gjenvinningsprosent enn både Akershus og Norge. SSB har oppgitt husholdn-
ingsmengde per innbygger i de ulike kommunene samt gjenvinningsgrad for Akershus og Norge.

Romerike avfallsforedling (ROAF) har oppgitt gjenvinningsgrad for kommunen. Det tas ikke hensyn til
at energigjenvinning av forskjellige avfallstyper har ulik virkningsgrad.

Av de totalt 88 % som ble gjenvunnet i kommunen var 50 % energigjenvunnet i forbrenningsanlegg.
Dette tilsvarer 9,07 GWh. Husholdningsavfallet i Rælingen sendes til Hurum energigjenvinning.
Hurum papirfabrikk bruker i følge lokal energiutredning 2006 for Hurum kommune all energi som Hu-
rum Energigjenvinning produserer.

Norge er som følge av sitt medlemskap i EØS forpliktet til å følge EUs direktiver om avfallshåndtering.
Fra 2009 er det derfor forbudt å deponere brennbart avfall også i Norge. Dette innebærer at avfalls-
bransjens nåværende infrastruktur med deponier ikke vil være tilstrekkelig for å løse avfallsproblemet.
Energipotensialet i husholdningsavfall fra Rælingen som i dag deponeres er 2,24 GWh.

Husholdningsavfall

Gienvusnet

R34I,Cal 41.4150iO4 II(Mjr,e,

0 €03014
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6.2.4. Spillvarme

Spillvarme er overskuddsvarme som kan nyttes som varmekilde i blant annet nær- og fjernvarmean-
legg. Overskuddsvarme fra for eksempel kraftkrevende industri og kjøleanlegg er vanlige spillva-
rmekilder. Kommunen ønsker i større grad å utnytte spillvarme fra industri i kommunen (fortrinnsvis
Maxit). Per dags dato kjøles varmt vann ned til 40 grader og pumpes ut i elven.
I forbindelse med fjernvarme kan varme fra kloakken brukes som varmekilde, dette er gjort blant an-
net i forbindelse med fiernvarme i Skedsmo, Asker og Bærum kommune og Skøyen i Oslo.

6.2.5. Solenergi

Energien fra sola kan utnyttes til elektrisitetsproduksjon ved solcellepanel, oppvarming av vann ved
solfangere eller direkte oppvarming og belysning ved solinnstråling. I Rælingen kommune er det po-
tensial for solfangere og passiv solvarme i sommerhalvåret, mens solcellepanel er mest aktuelt for
fritidsboliger.

6.2.6. Grunnvarme

Grunnvarme kan utnyttes ved at varmen i grunnen, fjellet eller grunnvann benyttes til oppvarming ved
hjelp av varmepumper.

Opplysninger om energibrønner er hentet fra Nasjonal grunnvannsdatabase — GRANADA ved Norges
geologiske undersøkelse (NGU). Her skal blant annet alle typer energiboringer registreres i henhold
til Vannressursloven og "Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser".
På grunn av ufullstendig rapportering, kan antall energibrønner i kommunen være høyere enn angitt
nedenfor. NGU vil svært gjerne ha tilbakemelding dersom oversikten er mangelfull. Videre arbeider
NGU med å utarbeide kartgrunnlag som viser varmeledningsevne og løsmasser da dette er viktige
parameter for henholdsvis varmepotensialet og kostnad for energibrønner. Oversikten i Tabell 6 og
Figur 21 viser at det totalt er registrert 30 energibrønner i Rælingen kommune tilknyttet mindre
anlegg, disse ble idriftsatt i perioden 1998-2007.

Totalt antall
Byggeår Type anlegg Bygg Brønntype brønner

Mindre anlegg (<5
1998-2007 Enkelthus Bergvarme 30bronner/enkelthus)

Tabell 6: Grunnvarmeanlegg i Rælingen kommune
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Figur 21: Antall energibrønner Rælingen kommune
(Kilde NGL1)



6.2.7. Temperaturen i uteluft og vann

Temperaturen i uteluften og vann er ressurser som kan utnyttes i varmepumper. For luft kan det
være luft-til-luft eller luft-til-vann varmepumper, mens fersk- og saltvann benyttes i vanntil-vann
varmepumper. En varmepumpe henter opp energien fra varmekilden til varmepumpen og forsterker
denne varmen før den benyttes til oppvarming av tappevann og rom i en bolig eller et større bygg.
En ulempe er at temperaturen på varmekilden faller når oppvarmingsbehovet øker. En varmepumpe
innebærer en investeringskostnad, men fører samtidig til lavere driftsutgifter til oppvarming og/eller
varmt vann.

6.3. Etablering av fjernvarme i Fjerdingbyområdet

Potensialet for etablering av fjernvarmeanlegg i Fjerdingbyområdet er kartlagt og utredet i forbindelse
med to konsesjonssøknader som ble oversendt NVE til behandling i 2008.

Det totale området som er vurdert strekker seg fra Maxit Lecas fabrikk i sør og frem til Mor Smes veg
i nord. Et betydelig antall offentlige bygg er i dag lokalisert i Fjerdingbyområdet. Det er også her det
planlegges å utvikle et sentrumsområde med ny bebyggelse som skal inneholde næringsvirksomhet,
boliger og offentlig tjenestetilbud. De nye utbyggingsområdene Hektneråsen og Smestad vest er også
vurdert som aktuelle for etablering av fjernvarmeanlegg, eventuelt som en del av et konsesjonsom-
råde som dekker hele det totale området som er vurdert og der tanken er å utnytte spillvarmen fra
Maxit Lecas fabrikk ved Arnestangen.

Eksisterende offentlige bygg i Fjerdingbyområdet

Tabell 7: Oversikt over offentlige bygg i Fjerdingbyområdet

28

Areal
Dagens el-forbruk

Type bygg Byggeår
(m2)

2008
(kWh/år)



I tillegg til de eksisterende bygningene i tabellen over vil et fjernvarmeanlegg også kunne forsyne
næringslokalene som er lokalisert i Dovrebygget, blokkbebyggelsen sør for Mor Smes veg og eksis-
terende og fremtidige næringsbygg ved Lund/Amodt.

I de skissene som er en del av grunnlaget for utarbeidelse av kommunedelplan for Fjerdingby er ut-
byggingspotensial i det nye sentrumsområdet anslått til ca 33000 rn2. Av dette vil ca 15000 m2 være
næringsareal og ca. 18 000 m2 være ny boligbebyggelse.

Etablering av fjernvarme i hele eller deler av det kartlagte området vil gi en betydelig reduksjon av de
totale klimagassutslippene. I de vurderinger som er gjort i forbindelse med konsesjonssøknadene er
det med et fullt utbygd anlegg beregnet at de totale reduksjonene vil utgjøre ca 10 000 tonn CO2 i
forhold til importert strøm fra kontinentet.

6.4. Klimaendringer

Kommunen står ovenfor store utfordringer i forbindelse med klimaendringer. Endrede værforhold kan
føre til flom, oversvømmelser, skred, orkaner m.m. Disse tilstander kan forekomme oftere med vesen-
tlig endret hyppighet, styrke og på nye tider av året og på nye steder. På sikt vil også klimaendringene
medføre store utfordringer knyttet til helse, landbruk og artsmangfold i vår natur.

Dette krever planer for å møte de ulike scenarier knyttet til vær- og klimaendringer. Kommunen har
utarbeidet egen Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), som stadig må rulleres og oppdateres og som
vil ta opp hendelser knyttet til klimaendringer. Man må i ROS-analyser også kartlegge klimasårbar-
heten for å kunne utarbeide tilpasningsstrategier i kommunen. Det er viktig at kommunen tar del i
dette arbeidet, men det kan ikke være kommunens ansvar alene. Arbeidet må skje i samarbeid med
statlige myndigheter.
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7. Klimagassutslipp, energiforbruk og avfall

7.1. Status for utslipp av klimagasser 1991 - 2007

Tabellen under viser utslipp av klimagasser i Rælingen kommune i tonn CO2-ekvivalenter, der de to-
tale utslippene fra Rælingen kommune er på ca. 83 500 tonn CO2 i 2006. Figur 22 viser kommunens
særstilling ved at industri- og bergverk utgjør størstedelen av utslippet i kommunen.
Resterende økning kommer fra gjennomgangstrafikk. Fordelt på antall innbyggere utgjør dette ca. 5,5
tonn CO2 per innbygger (antall innbyggere per 1.1.2008: 15112). Over tid ser man også at utslippstal-
lene har variert mye. Oppvarming og strømforbruk i boliger gikk drastisk ned mellom 1995 og 2000.
Dette kan indikere mildere vintre, men også overgang til mer energieffektive boliger. Utslipp fra indus-
trien har variert kraftig i perioden, mens utslipp fra mobile kilder har fordoblet seg siden 1991.

Tallene gir en oversikt over utviklingen i klimagassutslipp for de viktigste sektorene, stasjonær en-
ergibruk, prosessutslipp og utslipp fra mobile kilder. De historiske tallene gir informasjon om viktigste
utslippskildene og hvordan utslippene har utviklet seg. Dette vil kunne danne utgangspunkt for å vur-
dere mulige strategier og satsingsområder for klimagassreduserende tiltak.

Utslippstallene for hver enkelt kommune bygger på en fordeling av nasjonal statistikk.

Utslipp av klimagasser i Rælingen kommunel (CO2-ekvivalenter)

De største utslippene er knyttet til industri og veitrafikk. Når det gjelder disse utslippene har kommu-
nen kun indirekte påvirkning.

Kilde: SFTs klimakalkulator, www.sft.no
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Utslipp alle sektorer 2007 - tonn CO2-ekv

ProcmcsarNlipp

Derfor er det mer hensiktmessig å sammenlikne ift folketallet. Illustrasjonen på neste side er
utarbeidet av Vista Analyse' med basis i SSB/SFT-statistikk, og viser at Rælingen såvidt plasserer
seg i øvre halvdel når man tar hensyn til befolkningsmengden. Utslippene per innbygger gir et inntrykk
av aktivitetsnivå og strukturelle forhold i den enkelte kommune. Det som trekker utslippene opp i
Rælingen er industrivirksomheten i kommunen.

Sammendrag utslipp

Totale utslipp  per  capita 2006, tonn CO2-ekvivalenter

Figur 22: Totale utslipp per capita 2006, tonn CO2-ekvivalenter, Vista Analyse AS, kilde SSB
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*

Noen nøkkeltall for  endringer  1 klimagassutslipp i  Rælingen 1991-2007

• Totale utslipp av klimagasser har økt med 73,5 prosent
• Utslipp fra stasjonær forbrenning har økt med ca. 64 prosent
• Utslipp fra husholdningene er redusert med nesten 68 prosent
• Utslipp fra industri (stasjonær og prosess) har økt nesten 100 prosent

•

Utslipp fra landbruk er redusert med nesten 12 prosent
• Utslipp fra veitrafikk/ mobile kilder har økt med over 100 prosent

7.1.1. Framskrivningsscenarier for CO2-utslipp i kommunen

Basert på utviklingen i klimagassutslipp mellom 2000 og 2007, skal vi her gjøre noen estimater på
mulig utvikling i klimagassutslipp i kommunen. Fra 2000 til 2007 økte de totale utslippene med 5,7 %
årlig. Fordelt på de ulike utslippskildene var den årlige endringen følgende:

Figur 24: Utslipp til luft i Rælingen. Klimagasser etter kilde 1991-2007, SSB

Vi har her utviklet tre teoretiske scenarier for hvordan utslippene kan endre seg frem mot år 2020.
Det første scenariet viser samme utvikling som de siste syv årene. Det neste viser hvor mye utslip-
pene må reduseres med for å oppnå en reduksjon på 20 % innen 2020. Det tredje scenariet viser et
optimistisk kutt for å oppnå en reduksjon på 40 % innen 2020 og ned på 1991-nivå.
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Figur 25: Fremskriving av klimagassutslipp i Rælingen kommune (SFT, utregningsmodell for kommuner)



Om vi får samme utvikling som mellom 2000 og 2007 og uten å iverksette noen tiltak, vil man kunne
få en økning i klimagassutslipp på nesten 140 % i forhold til dagens nivå. Om man imidlertid ønsker
å oppnå reduksjoner i utslippene innen 2020, behøver man eksempelvis å redusere med følgende
innenfor hvert område:

Figur 26: Reduksjonsscenarier i Rælingen kommune frem mot 2020 (basert på SFTs utregningsmodell for kommuner)

7.1.2. Beregning av skogens klimabidrag i en kommune

Grunnet kommunens skogområder er det gjort en beregning av den årlige CO2-bindingen, samt redu-
sert utslipp av CO2 ved bruk av trevirke. Det er bundet 487 357 tonn CO2 i skogen i Rælingen1.

Arli bindin av CO2
Den årlige bindingen tilsvarer økningen i lagret mengde CO2 i skogen. For å beregne denne må en
beregne/anslå den årlige økningen i stående kubikkmasse i skogen. Dette kan skje ved å:

sammenlikne stående kubikkmasse i nye og gamle takster
anslå tilveksten og trekke fra uttaket av trevirke (inkludert vedhogst)

I gjennomsnitt for Norge øker den stående kubikkmassen med 0,2 m3/dekar.

ko dat for Rælin n

Årlig økt binding som følge av stående volum øker med 16 791 tonn CO2:
11 345 m3 X 1,48 tonn CO2/m3= 16 791 tonn CO2

Faktoren 1,48 tonn CO2/m3gjelder som et gjennomsnitt for alle treslag. Forskjellene i treslagenes tørr-
stoffinnhold gjør at gran binder drøyt 1,3 tonn, furu drøyt 1,5 tonn og bjørk drøyt 1,7 tonn CO2 pr. rn3
tømmer. Dersom treslagssammensetningen avviker vesentlig fra det normale, bør faktoren justeres
noe opp eller ned.

1 Kilde: Norsk Skogeierforbund, Notat NIB/ N07090 / 07-122 og Målfrid Toeneiet, Skogbrukssjef i Rælingen kommune
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Redusert utslipp  av CO2 ved avvirkning  (ikke bruk av fossil energi) utgjør  2 507  tonn CO2
2 785 m3 X 0,9 tonn CO/m3= 2 507 tonn CO2

Det er tatt utgangspunkt i at 20 % av det totale uttaket av trevirke blir til trematerialer som i all hoved-
sak erstatter energiintensive materialer som stål, aluminium, betong og gips. Det er videre tatt utgang-
spunkt i at 25 - 30 % av det totale uttaket brukes direkte til energiformål. I tillegg ender ca 80% av
trematerialene og andre skogprodukter (bl.a. papir) til slutt opp som energi (varmegjenvinning).
Bioenergiproduksjon og spart energi fra bruken av trematerialer reduserer behovet for fossilt brensel.
Hvis en tar utgangspunkt i at den erstatter kullkraft basert på brunkull uten unytting av overskudds-
varme, reduserer bruken av 1 m3 trevirke utslippene av CO2, med ca. 3 tonn. Dersom det brukes
svartkull er substitusjonseffekten nærmere 2 tonn CO2 pr. rn3 brukt trevirke. I de mest moderne og
effektive kullkraftverkene der også overskuddsvarmen bfir utnyttet, er substitusjonseffekten ca 0,9
tonn CO2 pr. rn3 brukt trevirke. Denne effekten bør også gi et rimelig riktig bilde av den gjennomsnittlig
reduksjonen i CO2-utslipp ved bruk av 1 rn3 trevirke.

Sum reduserte utslipp= 19 297 tonn CO2

Omr nm il uts ' a ers il r
Forbrenning av 430 liter bensin gir et utslipp på 1 tonn COr En personbil som kjører 16 000 km/år og
som bruker 0,8 liter per mil slipper ut 3 tonn CO2 per år.

19 297 tonn CO2 : 3 tonn/bil = 6 432 biler.

7.2. Klimaregnskap for kommunen som virksomhet

Formålet med å utarbeide et klimaregnskap for kommunen er å få etablert en status over
kommunens CO2-utslipp sett fra kommunens ståsted som virksomhet. Arbeidet inkluderer et detaljert
forbruksregnskap av direkte og indirekte forbruk av energi. Gjennom en slik kartlegging vil man
enklere kunne definere forbedringspotensial både med tanke på enøk og annen reduksjon i utslipp.

Klimaregnskapet er utarbeidet etter en internasjonalt anerkjent standard som også anbefales av Det
norske Veritas (se metodikk). Likevel er det rom for tolkning på visse områder definert som indirekte
utslippskilder. Her er det tatt hensyn til hva andre kommuner og virksomheter gjør samt hva som er
praktisk gjennomførbart. Énkonsekvens av å utarbeide klimaregnskap er at man får på plass rappor-
teringsrutiner som gjør jobben enklere i fremtiden. Det fører også til en bevisstgjøring som i seg selv
vil kunne ha en positiv effekt på kommunens utslipp av klimagasser. Det er videre utarbeidet klima-/
karbonindikatorer, der hensikten med disse er å kunne måle endring over tid og å kunne sammenlikne
seg med andre kommuner.

Tjenesteområder og sysselsatte i kommunen

Rælingen kommune som virksomhet med sine 625,6 (januar 2008) årsverk tilbyr tjenester for kom-
munens rundt 15 000 innbyggere (Innbyggere per 01.01. 2008: 15 112).

Det er utarbeidet separate klimaregnskap for følgende tjenesteområder:
Kommunal administrasjon og midler Antall årsverk januar 2008: 52,4
Plan og bygg: Antall årsverk januar 2008: 9,6
Oppvekst: Antall årsverk januar 2008:  294,9
Helse, sosial og omsorg: Antall årsverk januar 2008: 239,5
Kultur, friluft og idrett: Antall årsverk januar 2008: 13,8
Kommunalteknisk avdeling: Antall årsverk januar 2008: 13,0
Kommunale boliger: Antall årsverk januar 2008:  2,1
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Metodikk

For å beregne kommunens klimaregnskap har vi benyttet den internasjonale standarden for måling av
drivhusgasser, Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollen), etablert i regi av World
Resources Institute (WRI) og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). GHG-
protokollen består av to regnskapsstandarder ("corporate accounting and reporting" og "project
accounting") som forklarer hvordan man kan tallfeste og rapportere klimagassutslipp. Protokollen er
resultat av et ti år langt samarbeid mellom næringsliv, myndigheter og miljøbevegelsen, og var i 2006
grunnlag for ISO-normen 14064-1 . Rapporteringen tar hensyn til følgende klimagasser: CO2, CH4
(metan), N20 (lystgass), SF6(svovelheksafluorid), HFK og PFK og er omregnet til CO2-ekvivalenter.

I fremstilling av regnskapet har vi fordelt utslippstallene sektorvis, herunder landtransport, fly,
elektrisitet og varmeproduksjon.

GHG-protokollen baserer sin klimarapportering på tre nivåer (scope) av utslipp:

Scope 1: Direkte utslipp (obligatorisk rapportering)
Dette nivået omfatter direkte utslipp fra kilder som eies eller kontrolleres av virksomheten, i Rælingen
kommunes tilfelle:
• Drivstofforbruk i forbindelse med transport av sysselsatte, innbyggere, avfall og annet materiell.
• Andre energikilder til oppvarming som fyringsolje.
• Utslippsfaktorene for drivstoff og fyringsolje er hentet fra SFT og Energilink (Teknisk Ukeblad)

Scope 2: Indirekte utslipp (obligatorisk rapportering)
Dette nivået omfatter utslipp knyttet til innkjøpt energi, i Rælingen kommunes tilfelle:
• Strøm for belysning, drift og oppvarming av kommunens bygningsmasse og ansvarsområder.
• Utslippsfaktor for elektrisitet er beregnet fra nordisk produksjonsmiks. Kilde: Nordel 2004-2007 og

PointCarbon

Scope 3: Indirekte utslipp (valgfri rapportering)
Mens scope 1 og 2 er obligatoriske etter GHG-protokollen, er det valgfritt å inkludere scope 3-
utslipp i klimaregnskapet. Scope 3 omfatter andre indirekte klimautslipp. Utslippene er et resultat av
virksomhetens aktiviteter, men slippes ut fra kilder som ikke kontrolleres av kommunen. Eksempler er
sysselsattes flyreiser, utslipp fra leverandører, sluttkunders/innbyggeres bruk av virksomhetens varer
og tjenester, og intern avfallshåndtering.

I Rælingen kommunes klimaregnskap er det inkludert utslipp relatert til sysselsattes flyreiser i
tillegg til tall for restavfall og papirforbruk. All transport i forbindelse med henting, tømming av
kommunens samlede avfall er inkludert under området kommunaltekniske tjenester.
Utslippsfaktor for håndtering av restavfall er hentet fra Grønn Byggallianse og for kildesortert av-
fall (energi- eller materialgjenvunnet) fra Avfall Norge.
Utslippsfaktor for flyreiser er beregnet på bakgrunn av informasjon fra Lavutslippsutvalget og
DEFRA.

Indirekte utslipp som følger av innkjøpte varer og tjenester er holdt utenfor av følgende årsaker:
Utslippdata for innkjøpte varer og tjenester finnes i svært liten utstrekning og tall som foreligger
er tildels unøyaktige. Varedeklarasjonsordninger av typen EPD (Environmental Product
Declaration) er enda for lite utbredt til at man kan benytte dette konsekvent inn i klimaregnskapet.
Kommunen bør likevel vurdere hvordan man kan oppmuntre leverandører til å levere dette, f.eks
som en del av innkjøpskriterier'
Kompleksiteten ved klimaregnskapet øker betydelig ved at kartleggingsarbeidet blir svært
krevende. Det er derfor etter vår oppfatning ikke praktisk håndterbart å inkludere slike utslipp i
virksomhetsregnskapet til kommunen.Utslipp i denne kategorien er i utgangspunktet valgfrie å
rapportere.

1 Kravene til hvordan en EPD skal lages er spesifisert i I50-standarden 14025, Environmental Labels and Declarations Type III. ref, Nærings-

livets Stiftelse for Miljedeklarasjoner.
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Karbonindikatorer per tjenesteområde

Karbonindikatorene som er utarbeidet viser CO2-utslippet per tjenesteområde og den viktigste
indikatoren er utslipp per årsverk. På denne måten ser man karbonintensiteten til hvert av
områdene. I sammendraget av klimaregnskapet på neste side vil man se indikatorene på kommunen
i sin helhet.
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Klimaregnskap: Rælingen

Rælingen kommunes samlede klimagassutslipp som virksomhet er på 3 087,9  tonn CO2,og stam-
mer fra løpende drift og tjenestetilbud i kommunen. Tabellen under viser utslippene fordelt på de ulike
utslippkildene.
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Tabell 8: Oppsummering av Rælingen kommunes kfimaregnskap 2007. Totalsum av mengde er ikke representativt da enhet for mendge er
ofik innenfor de ulike utslippskategoriene. Mengde skal derfor leses per utslippskategori.

Oppvekst (skoler og barnehager) er tjenesteområdet som står for de største utslippene med over
1 000 tonn CO2. Fordelingen per tjenesteområde:



Stolpediagrammet under viser fordelingen mellom de ulike energibærerne som bidrar til utslipp (tal-
lene er i tonn CO2). Det høye elektrisitetsforbruket bidrar til å gjøre Oppvekst til tjenesteornrådet som
bidrar mes tiI klimagassutslipp. Drivstofforbruk i form av kjøregodtgjørelse står for størstedelen av
utslippet til tjenesteområdet Helse, sosial og omsorg.

Totalt CO2-utslipp i Rælingen kommune: 3087,9 tonn CO2

Plan og økonomi

Oppvekst

Kultur/friluft/idrett

Kommunaltekn. Avd.

Kommunale boliger

Komm. adm. og midler

Helse, sosial og omsorg

• • ,

42,7

455,2

69,2
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Diagrammet under viser prosentvis fordeling mellom de ulike energibærerne, der elektrisitetsbruk og
fyringsolje utgjør størstedelen av utslippet med henholdsvis 47,2 % og 15,47 %.

Totalt CO2-utslipp i Rælingen kommune:3087,9 tonn co,
o o %

5,4%
10,9%

12,0%

15,7%
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Bensin/diesel
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Bensin
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Indikatorene under er beregnet for å kunne sammenlikne seg med seg selv fra år til år, og for å se
hvordan utslippene i kommunal regi utvikler seg både totalt og innenfor hvert tjenesteområde.
I forhold til å kunne sammenlikne seg med andre kommuner er det per i dag et litt for dårlig
sammenlikningsgrunnlag. Dette forventes å forbedre seg ved at stadig flere kommuner vil rapportere
klimaregnskap etter de samme prinsippene.

Totalt CO2-utslipp (tonn CO2): 3087,9

Antall årsverk: 625,6
CO2-utslipp per årsverk (tonn CO2/årsverk): 4,9

Antall kvm for kommunens bygningsmasse: 70 165,8
CO2-utslipp per kvm (tonn CO2/m2):: 0,04



Drivstoff
All transport med kjøretøy anvendt av kommunen er kartlagt. CO2-utslippet fra drivstoff er på 339,6
tonn 002 og utgjør 11 % av kommunens totaIe kIimautslipp.

Rælingen kommune har også utbetalt kjøregodtgjørelser tilsvarende 209 443 km med bilkjøring, noe
som i 2007 produserte 33,5 tonn 002, tilsvarende 1,1 %. Utslippsfaktorene for drivstoff (bensin og
diesel) er hentet fra SFT.

Flyreiser
Det har ikke vært mulig å kartlegge reisevirksomhet med fly. Det er imidlertid gjort en estimering ba-
sert på andre østlandskommuners rapporterte reisevirksomhet (Asker). Denne andelen tilsier en total
reisevirksomhet på ca. 108 timer, tilsvarende 8,2 tonn 002. Dette utgjør under 0,3 % av det totale
utslippet.

Strøm og oppvarming
Rælingen kommune forbruker elektrisitet, fyringsolje og noe propan i sin daglige virksomhet.

Strømforbruket er den desidert største bidragsyteren til kommunens klimagassutslipp. Det er
rapportert et årlig forbruk på 13,8 GWh. I tillegg tilsvarer forbruket av fyringsolje en varmeproduksjon
tilsvarende 1,7 GWh. Med en samlet bygningsmasse på over 70 000 m2 utgjør det et energiforbruk
på 235 kWh/m2, som vil være en viktig måleindikator for å måle effekten av fremtidige enøk-tiltak (se
kommentar under).

Forbruket av elektrisitet i kommunen genererer et 002-utslipp på 1 457,32 tonn 002, og dette står for
47,2 % av kommunens totale klimautslipp. Det ble i 2007 brukt 182 263 liter fyringsolje til oppvarming
av kommunens bygninger. Forbrenningen av fyringsoljen produserer årlig 485,4 tonn 002 og står for
15,7 % av Rælingens samlede utslipp. I tillegg brukte idrettsanlegg i kommunen 55 763 kg propan,
noe som tilsvarer et utslipp på 167,3 tonn 002.

Energiforbruket i bygningsmassen

Rælingen har et totalt energiforbruk på til sammen 16,2 GWh som brukes i kommunens rapporterte
bygningsmasse på 70 165 m2. Tallet er noe justert for å gi et korrekt samsvar mellom energibruk
og faktisk oppvarmet bygningsmasse. Dette gir en faktor på 235 kWh/m2. For å kunne sammen-
likne dette har vi innhentet data fra Enova' med tilsvarende tall fra kommunale bygg i hele Norge. I
gjennomsnitt ligger energiforbruket i Norge på 240 kWh/m2, som igjen viser at energieffektiviteten i
Rælingens kommunale bygningsmasse ligger rundt gjennomsnittet. Det er uansett et klart potensial
for energieffektivisering i kommunens bygg.

Sammenlikningav energiforbruk i ulike kommunale bygninger
(kWh/m9; kilde Enova og Rælingen kommune

Gjennomsnitt

Sykehjem

Kulturhus

Idrettsbygning

Skolebygning

Kontorbygg

224

129

39

295
240

290
261

224

,..a 276

240
269

Rmlingen

Norge

Kilde: Enovas rapport "Bygningsnettverkets energistatistikk 2006. "Tallene er temperaturkorrigert for å ta hensyn til geografiske forskjeller.



Hvis vi ser på energimiksen som inngår ser vi at Rælingen skiller seg fra landsgjennomsnittet ved at
det foreløpig ikke brukes fjernvarme. Imidlertid brukes det mer gass enn landsgjennomsnittet. Rælin-
gen kommune skiIler seg dermed litt ut i forhold til landsgjennomsnittet hva angår energimiks i kom-
munale bygg. Andelen fyringsolje er gjennomsnittlig. Se illustrasjonen under for detafier. Det finnes
ikke tall for kommunens forbruk av biovarme.

• Elektrisitet Flytende Fjern/nærvarme Gass a Bio • Annet

Rælingen kommunes kommunale bygg

Gjennomsnitt Norge

Sykehjem

Kulturhus

Idrettsbygning

Skdlebygning

Kontorbygg

Energimiks i kommunale bygg vs Norge (gj.sn.)

7.2.1. Potensial for utslippsreduksjoner
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Potensialet for klimareduserende tiltak viI i all hovedsak være knyttet til følgende områder:

Utfasing av oljefyr som primærkilde, som erstattes med alternative energikilder
Redusert drivstofforbruk

Det er allerede gjennomført en rekke enøk-tiltak i kommunen som har bidratt positivt til å redusere en-
ergiforbruket i kommunens bygningsmasse. Enøk-tiltak fra 2003-2004 resulterte i strømbesparelser
på 23,6 %, og ytterligere redusert med 2,4 % i 2005, til totalt 26 %. I løpet av 2010 håper man å kunne
oppnå en besparelse på strømforbruket på ytterligere 1 gjennom enøk-tiltak.
1 % besparelse fra år 2008 utgjør til sammen 133.585 kWh/år. Det ses i denne sammenheng bort fra
eventuel tilgang på antall bygg, utvidet/endret tidsbruk bruk av bygg osv.

Likevel bør det være et til dels betydelig potensial på flere områder. Klimaregnskapet gir en indikasjon
på hvor dette potensialet finnes.

Hvert av disse tiltaksområdene krever selvstendige utredninger med kostnads-/nytteanalyser. Spe-
sielt utfasing av ofiefyring vil kreve betydelige investeringer. I tabellen under er det illustrert med noen
eksempler hvilken effekt man kan oppnå gjennom å redusere på noen områder. Tallene viser at det
største potensialet for utslippsreduksjoner ligger i å redusere strømforbruket og fase ut fyringsolje
som varmekilde.



Mulige utslippsredusjoner ved tilknytning til fremtidig fjernvarmenett i Fjerdingby

Den mulige etableringen av fjernvarmeanlegg i Fjerdingbyområdet vil kunne medføre store reduk-
sjoner i klimagassutslippene fra strømforbruket i området. For å gi en indikasjon på størrelsesorden
av reduksjonene har vi gjort følgende øvelse:

Om utgangspunktet er forbruksnivået pr 2008, tas det utgangspunkt i at fyringsforbruk og oppvarming
av vann står for totalt ca. 75 % av energiforbruket. I tillegg antas det at topplast for anlegget basert
på enten strøm eller olje utgjør rundt 20 % av energiforbruket. En forenklet øvelse som denne tar ut-
gangspunkt i at fjernvarmeanlegget i hovedsak drives av biobrensel. Man må imidlertid ta høyde for
at det i realiteten ofte benyttes flere ulike energikilder som gir klimagassutslipp.

Ved å bruke elektrisitet for topplasten, vil man totalt kunne redusere utslippene med rundt 60 %. Ved
å benytte seg av fyringsolje, vil man kunne oppnå en reduksjon på over 35 %.
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HANDLINGSPLAN

Kommunens energibruk og klimautslipp kan sees i flere perspektiv. Denne planen går gjennom
energi og klimatall både i forhold til kommunen som geografisk avgrenset område, og kommunen
som virksomhet. Det er begrenset hvilken mulighet kommunen har til å påvirke en del av utslippene
som skjer innenfor kommunens arealer. Eksempelvis er det statlige myndigheter som gir utslipps-
tillatelser og regulerer forhold knyttet til eksisterende insdustri. Kommunen kan påvirke etablering av
ny virksomhet, men kan allikevel ikke se etablering av ny virksomhet kun i lys av kommunens egne
utslippstall. I enkelte tilfeller kan det være riktig for en kommune å tillate etablering eller vekst i trans-
port fordi de samlede utslippene på denne måten kan reduseres.

I handlingsdelen av denne planen finnes målsettinger og tiltak for de områdene der kommunen har
en direkte påvirkningsmulighet. Det betyr at gjennomgangstrafikk og bergverksdrift ikke er med som
innsatsområder. For disse områdene er det eventuelt påvirkning av virksomhetene selv eller statlige
og regionale myndigheter som er kommunens mulighet.

Tiltakene i handlingsplanen må innarbeides i det årlige Handlingsprogrammet og finansieres gjen-
nom den årlige prioriteringen som foregår gjennom behandlingen av dette dokumentet. Enhetene
må innarbeide mål og tiltak i sin del av Handlingsprogrammet og i utarbeidelse og revisjon av egne
temaplaner.

MÅL OG TILTAK

8. Kommunal klimastrategi
8.1. Informasjonsstrategi
8.2. Holdningsskapende arbeid
8.3. Bruk av statlige ordninger

9. Kommunens roller og virkemidler
10. Hovedmål og delmål

10.1. Delmål for eier og forvalter av bygg og transportmidler
10.2. Delmål for arealplanlegging, transportplanlegging og byggesaksbehandling
10.3. Delmål for det regionale arbeidet
10.4. Delmål for innkjøpsarbeidet
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8. Kommunal klimastrategi

Ambisjoner og mål er en forutsetning for å lykkes, men det alene bidrar ikke. Tiltak må gjennomføres.
For egen bygningsmasse og anlegg har kommunen full anledning til å iverksette de tiltak vi ønsker og
har ressurser til. Det vil ha direkte positiv miljøeffekt, samt at det gir oppmerksomhet og erfaring å gå
foran som et godt eksempel. Kommunen har begrenset mulighet til å pålegge at miljøtiltak realiseres
hos private aktører. Vi kan imidlertid tilrettelegge og stimulere. Dette kapittelet beskriver strategier for
å bidra til en bærekraftig utvikling.

8.1. Informasjonsstrategi

Innbyggere og næringsliv må ha kunnskap om hvordan de påvirker miljøet, hvordan de kan spare
energi og klima, hvilke støtteordninger som finnes, etc. Det skaper engasjement, og det skaper vilje til
å bidra. Informasjonen kan imidlertid være lite tilgjengelig og uoversiktlig for den enkelte. Kommunen
kan bidra til at folk får økte kunnskaper og får synliggjort alternativer.

Kommunen skal bidra med:
Aktiv informasjon til utbyggere og næringsliv om kommunens ambisjoner, hvordan den
enkelte påvirker miljøet, miljøvennlige og lønnsomme anlegg og prosjekter andre steder,
relevante støtteordninger.
Tilgjengeliggjøre oppdatert informasjon om tiltak, tekniske løsninger, energi-
oppfølging for den enkelte, økonomiske og miljømessige konsekvenser, hva den enkelte
produserer av utslipp/avfall, etc.
Aktivt bruke kommunens internettside og andre medier til å informere om energi og klima
lokalt.

8.2. Holdningsskapende arbeid

De enkleste og mest kostnadseffektive enøktiltakene er knyttet til folks holdninger. Bevissthet og hold-
ninger til egen energibruk og miljøpåvirkning er en forutsetning for vilje til å gjøre de riktige valgene.
Grunnet overskudd av billig og ren vannkraft tidligere, må det legges krefter i å gjøre folk oppmerksom
på de utfordringene og mulighetene miljøet har. Informasjon legger grunnlaget for holdninger som
igjen motiverer til endringer.

Kommunen skal bidra med:

Holdningsskapende kampanjer mot innbyggere. Bruke relevant materiell fra Enova (www.
enova.no).
Holdningsskapende arbeid i hele kommuneorganisasjonen, både i forhold til atferd i
yrkessammenheng og for å bidra til at kommunens ansatte er holdningsskapere i egne
nærmiljøer.
Holdningsskapende arbeid i skoler og barnehager. Premissene for fremtiden legges i utdan
ningssektoren. Ha ressursforbruk, energisparing og miljø som tema. Etablere samarbeid
med lokale aktører. Bruke opplegg som er tilgjengelig på nettsteder som www.miljolare.no
eller www.regnmakerne.no.
Holdningsskapende arbeid rettet mot næringslivet. Informere om kommunens ambisjoner
som bærekraftig kommune, forpliktelser og muligheter det gir næringslivet.
Heving av kompetanse på beslutningstakere i kommunen (politikere og kommuneansatte)
og for driftspersonell. Kunnskap gir grunnlag og motivasjon til å gjøre riktige valg.
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8.3. Bruk av statlige ordninger

Rammebetingelser må være på plass for at tiltak skal kunne realiseres. Kraftprisen, oljeprisen, støt-
teordninger og avgifter er viktige elementer som påvirker realiseringsgraden. Foruten det økonomiske
kreves det kompetanse for å identifisere og gjennomføre vellykkede prosjekter. Det finnes mye erFar-
ing på gode og dårlige prosjekter. Dette kapittelet beskriver økonomiske støtteordninger og arenaer
som Rælingen kommune kan og bør benytte.

ENOVA

Enova forvalter en rekke støtteordninger rettet mot husholdninger, næring, utbyggere, industri, m.m.
Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiprod-
uksjon i Norge. Virksomheten finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statsbudsjettet.

Kommunen skal bidra til tiltak gjennom å stimulere til bruk av etablerte støtteordninger hvorav de
mest relevante er:

1. Husholdninger
Det gis støtte til alternativ oppvarming og energieffektiviserende tiltak i husholdninger. Ordningen
er finansiert over Statsbudsjettet alene, og har derfor ikke vært veldig langsiktig. Det gis inntil 20
% støtte. For styringssystemer og pelletskaminer er beløpet begrenset til kr 4000,-, mens luft-vann
varmepumper og pelletskjeler kan få inntil kr 10.000,-.

2. Lokale energisentraler
Programmet er rettet mot aktører som ønsker å etablere lokale energisentraler for flerbolighus,
næringsbygg, offentlige bygg, idrettsanlegg og industribygg, samt mindre sammenslutninger av slike.
Varmeproduksjonen skal være basert på fornybare energikilder som fast biobrensel, termisk solvarme
eller varmepumpe. Investeringer i varmesentraler og distribusjonsanlegg mellom ulike bygg og an-
legg støttes. Programmet gir støtte til konvertering fra oljefyring til fornybar energi. Mulig støtteandel
er i størrelsesorden 20 % av totalinvestering. Søknader behandles fortløpende.

3. Nyetablering fjernvarme
Programmet skal fremme nyetablering av fjernvarme basert på fornybare energikilder eller spillvarme.
Dette innebærer oppstart av fjernvarme der det må etableres både infrastruktur og tilhørende ener-
gisentral basert på fornybare energikilder. Programmet er rettet mot aktører som ønsker å etablere
og videreutvikle sin forretningsvirksomhet innen leveranse av fjernvarme og -kjøling. Anlegget må
levere energi til eksterne kunder. Mulig støtteandel er i størrelsesorden 20 % av totalinvestering. Fire
søknadsfrister pr år

4. Bolig, bygg og anlegg
Programmet er mer generelt, og omfatter fiere ulike prosjekter. Nye og eksisterende næringsbygg,
boliger og idrettsanlegg som reduserer energibruken og/eller øker andel fornybar energi kan få inves-
teringsstøtte. Herunder kan det gis støtte til bygg som konverterer fra elektrisk til vannbåren oppvarm-
ing. Tiltak mot vann og avløp, veilys og andre anlegg kan også få støtte. Støttenivået ligger normalt
mellom 0,2 og 0,5 kr/kWh redusert energibruk og/eller produsert fornybar varme årlig.

Les mer på www.enova.no

44



INNOVASJON NORGE - BIOENERGIPROGRAMMET

Innovasjon Norge har etablert et program rettet mot landbrukssektoren, med mål om å stimulere til økt
bruk av fornybare varmekilder. Bioenergiprogrammet gir tilskudd til jord- og skogbrukere som ønsker
å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller ferdig varme.

Det gis inntil 30 % investeringsstøtte til:

Gårdsvarmeanlegg
Anlegg bygd for varmesalg
Veksthusanlegg
Anlegg for produksjon av biobrensel

Programmet skal bidra til å utvikle verdiskapingen i landbruket, samt de ringvirkninger dette gir, bl.a.
i form av bevaring av kulturlandskapet. Foretak utenfor landbruket og vekstnæringen omfattes ikke
av ordningen, og må i stedet bruke programmene til Enova. Det er verdt å merke seg at Innovasjon
Norge gir høyere støtte enn Enova. For aktører innenfor landbruket er derfor fordelaktig å bruke dette
bioenergiprogrammet.

Det bør aktivt informeres om støtteordningen som Innovasjon Norge forvalter mot landbrukssektoren.
Støtteordningen kan bidra til at flere lokale prosjekter blir lønnsomme og dermed realisert.

Les mer på www.innovasjonnorge.no under Energi og miljø- pågående prosjekter og programmer.

SPESIFIKKE TILTAK SOM FØLGE AV FINANSKRISEN

Som en følge av regjeringens tiltakspakke styrkes de ulike programmene til Enova, og det opprettes
et nytt program rettet mot energieffektivisering i offentlige bygg. Enova har fått tildelt 1, 2 milliarder
som en tilleggsbevilgning. Totalt disponerer Enova 3, 5 milliarder i 2009 til å bidra til mer effektiv en-
ergibruk og økt produksjon av fornybar energi. Generelt skal det bli lettere å få støtte innenfor alle pro-
gram. Forutsetningen for å ta del i den ekstraordinære støtten, er at man setter raskt i gang. I tillegg
til å skape energiresultater er målsetningen å bevare og skape arbeidsplasser.
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9. Kommunens roller og virkemidler

Kommunen skal bidra aktivt til at nasjonale mål blir nådd. Gjennom kommunens ulike roller gis mu-
lighet til bruk av ulike virkemidler.

1. Eier og forvalter av bygg og transportmidler
Kommunen besitter en vesentlig bygningsmasse og eiendom. I egne bygg kan kommunen stille krav
til energieffektivisering og fornybar energi. Etter hvert har idrettsanleggene blitt store energibrukere.
Snøproduksjon, lysanlegg og undervarme til kunstgress må arbeides videre med for å sikre mest
mulig klimavennlige anlegg. Kommunen har mange transportmidler til forskjellig bruk og kan også på
dette området sette krav til utslipp og energiforbruk og ha en bevisst og god planlegging av transpor-
taktivitetene med sikte på lavest mulig utslipp.

2. Arealplanlegging, transportplanlegging og byggesaksbehandling
En vesentlig del av energibruken og ca 60 % av klimagassutslippene på landsbasis er relatert til
transport av mennesker og gods. Samordnet areal- og transportplanlegging og tettstedutvikling er
vesentlige styringsverktøy for å endre transportmønsteret på sikt. Plan og bygningsloven (PBL) gir
kommunen viktige virkemidler i arealplanleggingen og gjennom utbyggingsavtaler kan kommunen
stille krav til energiløsninger. Gjennom behandling av arealplaner og gjennom kommunens eget

' (.7
planarbeid skal en bidra til utbyggingsmønster som sikrer etablering av gang- og sykkelveier og bed-

z ring av kollektivtrafikkløsninger. Langsiktig og bærekraftig utbyggingsmønster er en viktig kommunal
arena for å bidra i klimadugnaden.

11) 3. Deltager i regionale utvalg/prosesser
Kommunen er deltaker på flere regionale arenaer. I regionråd, med fylkesmyndighetene, i vannbruk-

[ splangruppe, i samarbeid med statlige myndigheter, i Osloalliansen og flere kan kommunens repre-LIJ
CCL.L) sentanter være pådriver for at klima- og miljøhensyn blir vektlagt. Gjennom å delta aktivt og å følge

opp pågående arbeid skaffer kommunen seg kompetanse og får også innflytelse og påvirkningsmu-
lighet.

4. Innkjøper
Kommunen er en stor innkjøper av varer og tjenester, og kan gjennom arbeid med avtaler og en-
keltanskaffelser stille krav til og verdisette miljøsertifiserte leverandører, kortreiste varer, levetid, osv.
Utvikling av innkjøpskompetansen og felles arbeid i innkjøpssamarbeidet om realistiske miljøkrav kan
bidra til at kommunen bidrar til miljøvennlig produksjon og logistikk.

5. Holdninger og kompetanse i kommunale virksomheter
For å sikre at miljøhensyn blir tatt i egen virksomhet må kommunen arbeide med utvikling av kom-
petansen i organisasjonen og hos politikerne. Økt kompetanse er det viktigste holdningsskapende
tiltaket. Økt kompetanse om miljøaspekter i egne fag, men også økt kompetanse om det overordnede
arbeidet for å redusere klimautslipp og kommunens mulige bidrag til dette er viktig holdningsarbeid.

6. Informasjon til og samhandling med innbyggere og næringsliv
Kommunen kan også bidra på dette området. Gjennom å samle og videreformidle deler av alt det som
utvikles av og støttes av staten kan kommunen gjøre informasjon og kunnskaper lettere tilgjengelig
for innbyggerne. En lokal koordinator for ulike organer kan sikre at det drives aktivt informasjons- og
kompetansearbeid lokalt.
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10. Hovedmål og delmål

Nasjonale mål for reduksjon av klimagasser:

Klimagasser
Klimagassutslippene i 2012 skal være på 1990-nivå
Klimagassutslippene i 2020 skal være 30 % lavere enn 1990-nivå

Lokale mål for bidrag til redusert klimagassutslipp:

Energiforbruk
Kommunen skal innen 2012 redusere energiforbruket tilsvarende 5 % av energiforbruket i

kommunale bygg målt i kWh/m2. (12008 har vi 235 kWh/m2. Med 70 165 m2 bygningsmasse blir det

en reduksjon på totalt 824 440 kWh, dette tilsier en reduksjon i co2utslipp på 87 tonn - forutsatt samme

energimiks som vi har i dag.)
Kommunen skal innen 2020 redusere bruken av fossilt brensel og legge om til fornybare

energikilder tilsvarende 25 % av energiforbruket i kommunalebygg målt i kWh/m2.

Kompetanseheving og holdningsskapende arbeid
Kommunen skal positivt profilere seg som en miljøvennlig kommune, kommunens og innbyggernes
identitetskal være preget av dette. Gjennom dette påvirkes holdninger og atferd i miljøvennlig retning.

Samordnet areal- og transportplanlegging

-

God arealplanlegging gjennom bevisst og målrettet innsats for å fremme et utbyggingsmønster og
nærmiljøer som bidrar til at bilbruken reduseres og gir grunnlag for et styrket kollektivtilbud.

10.1. Delmål for Eier og forvalter av bygg, idrettsanlegg, transportmidler
og veier

10 11 Rælingen kommune skal innen 2020 erstatte oljefyring i eksisterende bygg til fordel for
fornybare energikilder.

10.1.2. Kommunen skal ved planlegging av nye bygg legge til rette for bruk av fornybar energi og
klimavennlige løsninger.

10.1.3. For kommunale biler (ikke tunge kjøretøy) skal CO2-utslippet i 2020 ligge under 120 gCO2/
km.

10.1.4. Rælingen kommune skal som eier og leietaker av bygninger oppfylle nasjonale målsettinger
for energieffektivisering og energiomlegging.
Dette innebærer for bygninger over totalt 1000 m2:

• Bygges energigjerrige bygninger.
• Bygges slik at fornybare energikilder kan tas i bruk. Dette innebærer bruk av vannbåren

varme til all oppvarming, varmtvannsberedning og ettervarme av ventilasjonsluft.
• Etablere effektive styringssystemer som inneholder et energioppfyllingssystem.
• Styringssystemet skal kunne samkjøres mellom byggene.

10.2. Delmål for arealplanlegging, transportplanlegging og byggesaks
behandling

10.2.1. Kommunen skal videreføre og styrke arbeidet med tilrettelegging for miljøvennlig transport
(kollektiv, sykling, gange) og tettstedutvikling

10.2.2. Ved planlegging av nye utbyggingsområder skal det legges vekt på å begrense transport
behovet og avhengigheten av privatbil. Fortetting i områder som ligger til rette for kollek
tivtrafikk og gang- og sykkeltrafikk skal prioriteres.
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10.2.3. Kommunen skal innen gjeldende lovverk legge føringer for energiløsninger i bygg og for
utbyggingsområder. Dette innebærer:

• Innen år 2012 skal alle nybygg i Rælingen kommune kunne benytte fornybare energikilder.
• Kommunen skal legge til rette for etablering av fjernvarmeanlegg i større utbyggingsområder.
• I forbindelse med inngåelse av utbyggingsavtaler for utbyggingsområder skaI det legges vekt

på å fremforhandle miljøvennlige løsninger for oppvarming av ny bebyggelse basert på forny
bare energikilder.

10.3. Delmål for det regionale arbeidet
10.3.1 Kommunen skal gjennom deltakelse på fellesarenaer for regionalt arbeid aktivt bidra til gode

helhetsløsninger på tvers av kommunegrenser.

10.4. Delmål for innkjøpsarbeidet
10.4.1 Kommunen skal føre en aktiv og bevisst innkjøpspoIitikk for produkter og tjenester med

hensyn til miljø, energibruk og klimagassutslipp.

10.5. Delmål for utvikling av holdninger og kompetanse i kommunale
virksomheter

10.5.1 Det skal arbeides med visjoner for kommunen, med sikte på å utvikle en profil knyttet til
klima- og miljøbevissthet.

10.5.2 Rælingen kommune er med i miljøfyrtårnordningen og setter som mål at 2 kommunale virk
somheter i året skal miljøsertifiseres.

10.5.3 Det skal gjennomføres kompetansebyggende og holdningsskapende tiltak for politikere og
ansatte.

10.6. Delmål for informasjon til og samhandling med innbygger og
næringsliv

10.6.1 Det skal arbeides med visjoner for kommunen, med sikte på å utvikle en profil knyttet til
klima- og miljøbevissthet.

10.6.2 Rælingen kommune skal føre en aktiv politikk gjennom kompetansebyggende, holdn
ingsskapende og stimulerende tiltak over for næringslivet og innbyggere for at klimamålset
tingen kan overholdes.

10.6.3 Kommunen setter som mål å motivere private virksomheter til å få miljøfyrtårnstatus.
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11. Tiltak, gjennomforingsperiode og ansvarlig

Kommunen har satt seg realistiske hoved- og delmål for sine utslippsreduksjoner og energibesparels-
er frem mot år 2020. For at hele kommunen skal bli delaktig i denne prosessen er det arbeidet frem
en rekke praktiske og målbare tiltak innenfor kommunens ulike områder og roller.
Hvert tiltak har en ansvarlig enhet i kommunen som skal følge opp arbeidet og sørge for at tiltakene
blir gjennomført. Tidsrommet indikerer perioden for igangsetting og gjennomføring av tiltaket.

Kom etanse
11.1.1. Kursing av teknisk personell i energioppfølging (E0S), forvaltning, Eiendom

drift og vedlikehold (FDV), sentral driftskontroll (SD), ventilasjon,
varme og sanitær(VVS) og varmepumpeteknikk (VP) mm.

11.1.2. Kursing av kommunens ledere i energiledelse (skole, omsorg etc.) Eiendom

Alle enheter11.1.3. Videreutvikle o avle e klimare nska
Enøk - ener iøkonomiserin

11.1.4. Innføre energioppfølgingssystem (E0S)Onvestering: ca
NOK

11.1.5. Isolere ventiler/ rør i alle om
11.1.6. Ventilasjon: Redusere driftstider, kanalisolering / behovsstyrt

ventilas'on ettermontere varme 'envinnere
11.1.7. Tappevann: unngå dryppende kraner, sparedusjer, trykknapper på

dusjer, redusere max. tappevannsmengde i armatur, gjennomgå

11.1.8. Teknisk utstyr og styringssystemer (se egen tabell for spesifi kke
ENØK-tiltak i kommunale b

11.1.9. Fase ut bruk av ofjekjeler i kommunale bygg (se egen tabell for
s esifikke ENØK-tiftak i kommunale b

11.1.10. Energieffektivisering i drift av offentlige bygg (se egen tabell for
s esifikke ENØK-tiltak i kommunale b

11.1.11. Bevisst materialbruk i bygg (se kravspesifikasjon til arkftekt og
utbygger)

11.1.12. Etterisolering/bedre isolering av nybygg (se egen tabell for
spesifikke ENØK-filtak i kommunale bygg og kravspesifikasjon i
anbud

11.1.13. Energieffektiviseringsgjennomgang av alle kommunale bygg med
"evne mellomrom

11.1.14. Innføre forn ar ener i i flere kommunale b
11.1.15. Planlegging av byggplassering med mer for å sikre maksimal

utnytting av grafis energi (sol, vind ..)

Veil s - redusere da ens strømforbruk
11.1.16. Redusere W å lam er alle 2000 arrnaturer skiftes fil 70 W
11.1.17. Redusere brenntimer ned til 3000 timer
11.1.18. Fremtidi muli investeri : Over an til LED
11.1.19. Fremtidi muli investeri : 0 fimabserin av s n ss temer
11.1.20. Koble ut 3 av 8 kloakkpumpestasjoner, redusere strømforbruket

med 10500 kWh r år.
11.1.21. Tilrettelegge for lawftslippskjøretøy i kommunen, utskiftning til

drivstoff 'erri e Wøretø
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11.2.1. Ved revisjon av kommuneplanen skal det legges vekt på å
lokalisere nye næringsområder og boligområder slik at det bur
korte avstander til kollektivtrafikknute unkt o sentrumsområder.

11.2.2. Bruk av vannbåren varme og fomybare energikilder skal vurderes
ved all utb in .

11.2.3. Utbygging med energireduserende løsninger og vannbåren
oppvarmingssystemer tilrettelagt for nye fomybare energikilder
foretrekkes fremfor utb in med tradis'onelle ener iløsnin er.

11.2.4. Fortetting skal skje i områder som ligger til rette for kollekfivtrafikk
o an - o s keltrafikk.

11.2.5. Ved planlegging avvidere utbygging skal det legges vekt på å
be rense trans ortbehovet o avhen i heten av rivatbil.

11.2.6. Videreutvikle gang- og sykkelveier, tilrettelegge for myke
trafikanter

11.2.7. Videreutvikle kollektivlilbudet ved å tilrettelegge for trase fil
kollektivvei mellom Fjerdingby og Blystadlia, som styrker
forbindelsen på tvers i kommunen, reduserer bilbruken og gir
muli heter for rin buss.

11.2.8. Identifisere arealer for mulig fremtidig varmesentral

I . . • - - . . . - . . . -

11.3.1. Aktiv deltakelse i regional planlegging for å bidra fil overordnet og
helhetri s 'n av utb in sområder o trans ort lanle in

11.3.2. Øke kommunens kompetanse gjennom deltakelse på
fellesarenaer i re ionen.

11.3.3. Aktiv holdning til regionale prosesser og interkommunale selskap
for å bidra til reduserte miljøbelastninger og utslipp av
klima asser.

, .

11.4.1 Utvikle ener o klimabevisst innkø sstrate i for kommunen
11.4.2 Vektle e klima- o mi føkfiterier ved offentli e innkb
11.4.3 Leverandør - og produktvalg på bakgrunn av energieffekfivitet og

mil'øserfifiserin ISO 14001 milø årn Svane etc.

• • •  ••  • . - . - • • •
11.5.1 Holdningskampanje iverksettes i alle enheter for å bidra fil lavere

ener ibruk o redusertforbruk av a ir.
11.5.2 Alle enheter følger regelmessig opp ansatte og brukere

håndteringen / praktiseringen av hver enkelts bidrag til redusert
bel nin / el.forbruk.

11.5.3 Skoler og bamehager har lokalt fastsatte planer og mål for energi-
o kfirnao lærin

11.5.4 Stimulere til sertifisering som Miljøfyrtårn, målsetting er to
kommunale virksomheter årli

11.5.5 Ved revisjon av eiermeldingen skal det innarbeides krav tiI
virksomhetene om å sette mål og utvikle standarder for utslipp og
miføkonsekvenser av driften.

11.5.6 Kommunen skal gjennomføre energiplanarbeidet som en
konfinuerlig prosess og ved revisjon av kommuneplan og andre
relevante handlingsplaner ta inn nødvendig omtale av energi for å
sikre at de overordnede mål i ener i lanen for kommunen nås.

•
11.6.1 Kommunens nettsider skal ha oppdatert informasjon og linker til

vikti milbinformasbn.
11.6.2 Sfimulere fil sertifiserin som MiFø ° rn.
11.6.3 Være pådriver, for, og koordinere, lokale kompetansetiltak for
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Vedlegg 1: Ordforklaringer og begreper

- Balansekvantum -  er det høyeste kvantum en kan avvirkes i dag uten at kvantumet må reduseres
i framtiden (100 år) (Kilde Rapport Skogressurser i Sør-Østerdal utarbeidet av skog og landskap).
Dette er en andel av tilveksten.
- Bioenergi/ Brobrensel -  energi basert på ved, flis, bark, skogsavfall, trevirke, torv, halm, avfall, de-
ponigass; fornybare energikilder (kort reproduksjonstid).
- 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.

- Deponigass -  Gass som dannes i avfallsdeponier ved anaerob nedbrytning (liten tilgang på oksy-
gen). En blanding av metan, karbondioksid (CO2), fuktighet og andre gasser (i mindre mengder).
- Drivhuseffekten -  Atmosfærens evne til å slippe gjennom kortbølget stråling (solstråler), og å absor-
bere langbølget stråling (varmestråler) fra jorda. Det skilles mellom den naturlige og menneskeskapte
drivhuseffekt.
- Drivhusgasser—  se klimagasser.

-  Effekt  -  Energi eller utført arbeid pr. tidsenhet, enhet watt (W).
- Energi -  Evne til å utføre arbeid eller varme, produkt av effekt og tid. Enhet kilowattimer (kWh) eller
joule (J). Finnes i en rekke former: potensiell, kinetisk, termisk, elektrisk, kjemisk, kjernefysisk etc.
- Energibruk -  Bruk av energi. Må knyttes til et objekt for å gi mening, f eks. et byggs, en bedrifts eller
en stats energibruk. Med det menes den totale energien som objektet benytter seg av og "bruker" til
å avgi varme eller utføre arbeid av ulike slag.
- Energibærer  -Fysisk form som energi er bundet i. Energikilder som olje, kull, gass og elektrisitet
kan også være energi- bærere. I bygg kan vann, vanndamp, væsker (som kjølemedium for eksempel
glykol) og luft også være energibærere.
- Energieffektivitet  er et mål på hvor mye ytelse i form av komfort, eller produksjon man får av den
energien som brukes. For boliger kan energieffektiviteten måles som forholdet mellom antall kvadrat-
meter oppvarmet boligflate og energibruket. Dersom boligen blir etterisolert slik at energibruket syn-
ker, er det energieffektivisering. Dersom boligflaten samtidig blir utvidet kan energibruket likevel øke.
- Energiforbruk -  Energi kan fysisk sett ikke forbrukes, bare gå inn i alternative former. Vi har derfor
gått mer og mer bort fra begrepet energiforbruk og benytter energibruk i stedet.
- Energiforvaltning -  Styring og administrasjon av energitilgang og energibruk i en virksomhet.
- Energikilde -  energiressurs som kan utnyttes direkte eller omdannes til en energibærer.
- Energiledelse -  Energiledelse er den del av virksomhetens ledelsesoppgaver som aktivt sikrer at
energien utnyttes effektivt.
- Energimiks -  sammensetningen av ulike energibærere. Eksempelvis kan energibærere brukt i hush-
oldningene i kommunene sammenlignet med historiske tall eller gjennomsnittet i andre kommuner, i
fylket og landet.
- Energiplaner-  fellesbetegnelse på ulike planer for kartlegging av framtidig oppdekking av energibe-
hovet i et nærmere definert område (geografisk).
- Energisparing  er knyttet til tiltak som gir redusert energibruk som følge av redusert ytelse. Dersom
en senker romtemperaturen, er dette et typisk sparetiltak.
- Enova -  statlig foretak, etablert for å fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduk-
sjon i Norge. Virksomheten finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Se www.
enova.no for mer informasjon.
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-  ENØK  -  (Energiøkonomisering) oppfattes gjerne som den delen av energieffektiviseringen som er
lønnsom. Dersom etterisoleringen reduserer energiutgiftene så mye at det dekker kostnadene ved
tiltaket, betraktes det altså som enøk. I en del sammenhenger er lønnsom opprusting og utvidelse av
kraftproduksjonen også blitt regnet som enøk. Men det vanlige er å bruke begrepet enøk om tiltak på
forbrukssiden.
- Enøkpotensial -  Hvor mye energi som kan spares på en lønnsom måte uten ulemper som for ek-
sempel redusert komfort. Enøk-potensialet kan beregnes helt fra det enkelte sparetiltak, til de enkelte
bygg og for hele samfunnet.
- Enøktiltak -  Atferdmessige eller tekniske tiltak som resulterer i en mer effektiv energibruk.
EOS/ESS -  Forkortelse for energioppfølgningssystem og energistyringssystem

- Fjernvarmeanlegg -  større anlegg for produksjon og fordeling av vannbåren varme til varmebruk-
ere. Et fjernvarmeanlegg kan forsyne en hel bydel/tettsted med varmt tappevann og varme til op-
pvarming. Se også nærvarme.
- Fordelingsnøkler — her: Matematisk fordeling av klimagassutslippet etter visse kriterier.
- Fornybare energikilder—  energiressurs som inngår i jordas naturlige kretsløp (Eksempler er solen-
ergi, bioenergi, vindkraft, vannkraft, varmepumpe
- Fossilt brensel — energi som kommer fra hydrokarboner (olje, kull, gass — produseres over relativt
svært lang tid).
- Framskriving — Prognoseform basert på visse, forutsatte kriterier.

- Graddag -  Differansen mellom døgnmiddeltemperatur (utetemperatur) og valgt innetemperatur.
- Graddagstall -  Summen av antall graddager i en periode.
- Grotvirke -  i dette uttrykket inngår kvist, topp og annet treavfall
- GWh — gigawattime = 3 600 000 000 000 J = 1.000.000 kWh [energimengde].

- Klimagasser—  Gass som bidrar til å forsterke drivhuseffekten, og som dermed kan skape endringer
i det globale klima. Nedenfor er de gasser som er regulert av Kyotoprotokollen:

Gassformel Navn
• CO2 Karbondioksid

Kilder til utslipp
Veitrafikk, fyring med fossile brensler, prosessutslipp,
petroleumsvirksomhet.
Avfallsfyllinger, jordbruk.
Jordbruk (gjødselproduksjon), veitrafikk.
Produksjon av aluminium.
Produksjon av aluminium.
Produksjon av magnesium.
Lekkasjer fra kjøleanlegg, anlegg for brannslukking, produk
sjon av skumplast.

- Kogenerering — Produksjon av elektrisk kraft med tilhørende prosessvarme (som utnyttes i fjern-
va rmesystem).
- Konsesjon -  er en tillatelse fra offentlig myndighet til å foreta en disposisjon eller bedrive en bestemt
virksomhet i henhold til lovverket. Hensikten med slike konsesjonskrav er at myndighetene ønsker å
regulere og kontrollere at virksomheten utøves i samsvar med samfunnets felles beste. Eksempel på
selskap som må søke konsesjon er innen energi (nettselskap og fjernvarmeselskap), innen kollek-
tivtransport (drosje, buss og ferger), innen forurensing (bedrifter som forurenser), innen telekommu-
nikasjon (radio- og tv-stasjoner, mobiltelefonnett).
- Konsesjonsområde -  er et geografisk område der et selskap har konsesjon.
- Kyoto-protokollen -  Tidsbestemte utslipssforpliktelser av klimagasser vedtatt under FNs Klimakon-
feranse i Kyoto i desember 1997.

• CH4
• N20
• PFK, CF4
• PFK, C2F6
• SF6
• HFK

Metan
Lystgass
Perfluormetan
Perfluoretan
Svovelheksafluorid
Hydrofluorkarboner
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-  LA 21  -  Lokal Agenda 21. Utformet under Rio-konferansen i 1992 der lokalsamfunn i hele verden ble
oppfordret om å utarbeide en lokal dagsorden for miljø og utvikling i det 21. århundre.
- Lavenergihus -  er boliger med et lavere behov for energi til oppvarming enn en standard bolig. I
lavenergihus ligger totalt årlig energibehov under 100 kWh/m2 (i Oslo), mens et hus bygd etter gjel-
dende teknisk forskrift trenger 170 kWh/m2. Av dette utgjør oppvarming ca. 30 kWh/m2 i  et lavenergi-
hus, mot 80 kWh/m2 for en standardbolig.
- LVS -  Lokal varmesentral
-  LNG  -  Flytende naturgass (Liquefied Natural Gas).
-  LPG  -  Flytende propan og butan (Liquefied Petroleum Gas).

-  Miljø -  I  økologien betyr miljø alle de faktorer som levende organismer lever i og påvirkes av. Eksem-
pler på slike faktorer er temperatur, vann, lys, gasser, andre organismer og sykdom. Miljøkonsekvens
- Helhetlig vurdering av et eller flere tiltaks virkning på miljøet.
- Mobil forbrenning -  Utslipp fra mobil forbrenning omfatter utslipp fra forbrenning av energivarer i
transportsektoren. Det er kjøretøy, luftfart og skipstrafikken. Det er forbrenning av drivstoff som bensin
og diesel.

- Naturgass -  Fellesbetegnelse på hydrokarboner som vesentlig er i gassfase når den utvinnes.
-  NGU  -  Norges geologiske undersøkelser
-  NVE  -  Norges vassdrags- og energidirektorat.
- Nærvarme -  mindre anlegg for produksjon og fordeling av vannbåren varme til varmebrukere. , eks.
varmeanlegg i bygård, borettslag etc. Nærvarmeanlegg er mindre anlegg enn fjernvarme, et nær-
varmeanlegg leverer vanligvis til småhus, bygårder og mindre bygg og kan dekke et bolig/bygningsfelt
med om lag 15-30 hus.

0
- OED -  Olje- og energidepartementet.
- Områdekonsesjon -  en generell tillatelse til å bygge og drive anlegg for fordeling av elektrisk energi
i distribusjonsnettet, det vil si lavere spenning enn 24 kV.
- Områdekonsesjonær -  selskap/bedrift som har konsesjon for en gitt tjeneste i et konsesjonsom-
råde.
- Oppvarmingssystem -  Et system som produserer, overfører og distribuerer varme.

- Passivhus -  er hus som totalt bruker bare 15 kWh/m2/år til romoppvarming alene
- Prioritert kraft -  er kraft som gir kunden sikker levering, noe dyrere enn uprioritert kraft.
- Prosessutslipp -  utslipp som ikke er knyttet til forbrenning. Eksempler er utslipp fra industripros-
esser, fordamping, biologiske prosesser og fra avfallsdeponier. I SSBs oversikt over klimagassutslipp
inngår kategoriene olje- og gassutvinning, industri og bergverk, landbruk og avfallsdeponigass under
prosessutslipp.

-  Strøm  -  Vanlig betegnelse for elektrisk energi (se også kraft).
-  5m3  -  Standardkubikkmeter, 1 m3 gass ved 15 °C og 1 atmosfære trykk.
-  SSB  Statistisk Sentralbyrå.
- SFT -  Statens forurensningstilsyn.
- Stasjonær forbrenning -  Stasjonær forbrenning omfatter utslipp fra all forbrenning av energivarer i
ulike typer stasjonære utslippskilder. I den stasjonære forbrenningen fra SSBs inngår utslipp fra olje-
og gassutvinning, industri og bergverk, private husholdninger, forbrenning av avfall og deponigass.
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- Tilvekst -  årlig tilvekst er det volumet den stående skogen øker med på ett år målt i kubikkmeter
- TWII  -  terawattime = 3 600 000 000 000 000 J [energimengde] = 1.000.000.000 kWh.

- Uprioritert kraft -  også kalt kraft med utkoblingsklausul eller tilfeldig kraft. Kunder som har denne
typen kraftavtale kan bli koblet ut med en viss frist. Det betyr at de må ha en annen energibærer som
reserve, dette er ofte olje. For å få en kraftavtale med uprioritert kraft må kunden ha et relativt høyt
forbruk. Uprioritert kraft er noe billigere enn prioritert kraft.

V
- Vannbåren varme -  varme (energi) som utveksles mellom varmt og kaldere vann /andre medier og
luft; - eksempelvis vannrør i gulv.
- Vannkraft -  Elektrisk energi som har sitt utgangspunkt i vannets stillingsenergi (potensielle energi)
og overføres til bevegelsesenergi (kinetisk energi) i f.eks. ei elv.
av ener
- Varmepumpe -  En maskin som med tilførsel av elektrisitet transporterer varme fra omgivelsene (en-
ten luft eller vann) opp på et høyere temperaturnivå, hvor varmen avgis. En varmepumpe gir vanligvis
ca. 3 ganger så mye varme som den mengde elektrisitet som tilføres.

Økosystem -  avgrenset naturområde som inkluderer dyre- og plantesamfunnet og deres omgiv-
elser.

Benevnelser energi

: 1 kWh (kilowattime) = 103 Wh = 1 000 Wh
1 MWh (megawattime) = 109 Wh = 1 000 kWh
1 GWh (gigawattirne) 109 Wh = 1 milhon kWh
1 TWh terawattime = 101) Wh 1 milliard kWh

1 W (watt) = 1 J/s
1 kW (kilowatt) = 103 W = 1 000 W
1 MW (megawatt) = 108W = 1 000 kW
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Vedlegg 2: Klimatips til kommunens innbyggere

Det er mange ting du som innbygger kan gjøre for å bidra til et bedre klima. Når vi snakker om å ta
vare på klima, gjelder ikke dette bare å kjøre mindre bil og å kjøre mer økonomisk. All energibruk
belaster naturen. Selv om mesteparten av strømmen som kommer ut av stikkontaktene våre
stammer fra vannkraft, er Norge en del av det europeiske energimarkedet. Ved å bruke mindre strøm
her hjemme, kan vi eksportere kraft som kan erstatte mer forurensende kraftproduksjon i andre land.
Vannkraft er heller ikke problemfri: Utbygging av vannkraftverk tørrlegger elver og ødelegger livs-
grunnlaget for planter og dyr som lever i eller av elver og vann. Ved å effektivisere forbruket ditt og
behovet for energi kan du bedre miljøet og samtidig spare penger!

Hva bruker vi strømmen til?

Strømforbruket i en vanlig husholdning fordeler seg omtrent som følger i løpet av et år (men varierer
mye i forhold gjennomsnittstemperaturen):

Standby

Visste du at husholdningene står for nesten 30% av energiforbruket i
kommunen og at over 80 % av dette er  forbruk av elektrisitet?

En god del strøm forsvinner i elektriske apparater mens de ikke er i bruk, såkalt standby-strøm.
Anslagene på hvor stor andel av strømmen som går med til dette varierer fra i underkant av en
prosent til opp mot ti prosent, men det finnes ingen sikre tall. Det som er sikkert er at standby-strøm
stort sett er strømforbruk uten formål, som det ofte går an å gjøre noe med ved hjelp av enkle tiltak.
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Ca. 31 prosent går til oppvarming
Ca. 11 prosent går til belysning
Ca. 11 prosent går til vaskemaskin
Ca. 10 prosent går til varmtvann
Ca. 4 prosent går til kjøleskap
Ca. 3 prosent går til oppvaskmaskin
Ca. 2 prosent går til tørking av klær
Resten går til andre ting, for eksempel standby,
matlaging, småelektriske apparater og mer luk-
suspregede ting som boblebad, ter-
assevarming, svømmebasseng mm.'

I Kilde: "Formålsfordeling av husholdningenes elektrisitetsforhruk i
2001 - Sammenligning av formålsfordelingen i 1990 og 2001" (SS8 RAPP
2005/18)



Tips til klimadugnaden

Her følger noen store og små tips for deg som ønsker å ta del i klimadugnaden:

BOLIG

0  varmin o isol rin

Holder huset ditt  på varmen? En stor andel av energiforbruket i en vanlig bolig går til oppvarming.
Hvis varmen lekker ut har du lite glede av den.
• Utnytt solvarmen. Plasser varme rom på sørsiden og kalde rom på nordsiden i boligen.
• Tykkelsen på isolasjonen i vegger, gulv og tak er det lettest å gjøre noe med når du bygger nytt

eller bygger om. Men det går også an å blåse inn ekstra isolasjon i tak, vegger og gulv som
allerede står der. Hus bygget før 1960 er ofte dårlig isolerte. Også nyere hus kan være mindre
tette enn de bør.

• Hvis boligen din er trekkfull, kan du gjøre mye selv med tetningslister fra byggevarebutikken.
Dersom det trekker langs tak-, gulv-, dør- eller vinduslistene, kan du løsne listene og dytte inn
isolasjonsmateriale. Enova anbefaler at du bruker mer isolasjon enn minimumskravene i dagens
byggeforskrifter som er 30 cm tykkelse i tak/gulv og 20 cm i vegg.

• Varmen stiger. Derfor bør du isolere loftet først.
• Isolasjon i gulv gir god komfort i tillegg til å spare strøm.
• Vinduer står for 40 prosent av varmetapet, bytt de største vinduene først.
• Vil du sjekke om huset ditt er trekkfullt, kan du prøve denne metoden: Sjekk med en våt håndbak

eller et stearinlys (pass på brannfaren) langs dører, vinduer, gulv- og taklister. Hvis det mangler
tetting, blir håndbaken kald eller lyset begynner å blafre. Særlig effektivt er dette når det blåser.

• En mer profesjonell metode er å få besøk av en ekspert med en termograf. En termograf er et
slags kamera som avfotograferer. varmestråler. Et termograf-bilde kan gi et eksakt inntrykk av hvor
varmen blir av. Prøv et søk på termografi i Google, Kvasir, Gule Sider eller hos Enova.

• Hvis snøen smelter på taket ditt om vinteren (selv om det er kaldt, altså), tyder det på at taket er
dårlig isolert. Da kan etterisolering være en løsning.

•  Luft  raskt og effektivt, gjerne med vidåpne vinduer og full gjennomtrekk, i fem til ti minutter.
Det er langt mer energieffektivt enn å ha vinduet på gløtt hele tiden. Skru av alle ovner mens du
lufter.

• Kan du senke temperaturen? Enøk- og inneklimaeksperter er enige om at ideell innetemperatur
er ca 20 grader.Ved å senke innetemperaturen &I grad sparer du om lag 5 prosent av ener-
gien som går tiI oppvarming årlig.

• Installer termostatstyring med dag- og nattsenking. Du reduserer behovet for oppvarming
med 8-12 prosent ved nattsenking. Ved natt- og dagsenking reduserer du behovet med 15-20
prosent.

• Trekker du for gardinene eller senker persiennene, forsvinner mindre av varmen ut gjennom
vindusglasset.

• Fyr med ved eller biobrensel hvis du kan, og hvis du bor sånn til at svevestøv i lufta ikke er noe
problem.

• Investerer du i en varmepumpe kan du spare mye strøm (-20-60%) og flere tusenlapper på
strømregningen hvert år, samtidig som du får et godt inneklima.

• Les mer på minenergi.enova.no.
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Belvsning:  

•  Slå  av lyset i rom du ikke bruker.
• Velg energiriktige lyskilder og armaturer. Moderne sparepærer gir godt lys med 20 % av energi-

bruken til vanlige pærer. Sett dimeren på 90 prosent — det gir omtrent like mye lys med mindre
energiforbruk.

• Ikke kast lyspærer i restavfallet. Alle slags lyspærer og lysrør kan inneholde miljøskadelige
stoffer, og er klassifisert som EE-avfall. Lyspærer kan leveres tilbake til en hvilken som helst
forhandler av lyspærer, eller til et mottak for EE-avfall eller Spillhaug avfallsdeponi.

På badet:

• Ny vaskemaskin? Se etter energimerkingen når du kjøper elektrisk utstyr, og velg modeller
over energiklasse A eller en svanemerket modell. Oversikt over svanemerkede vaskemaskiner
finner du  på  nettsidene til Stiftelsen Miljømerking.

• Hvordan du bruker vaskemaskinen har også en del å si for energiforbruket. Finn tips om miljø-
bevisst klesvask  på  www.gronnhverdag.no

• Kjøp sparedusj som bruker fra 6 til 9 liter pr. minutt. Med sparedusj sparer du ca. 1000 kroner i
året hvis alle i familien dusjer 10 min om dagen.

• Senk temperaturen i varmtvannsberederen til 65 grader, men ikke lavere. Under 65 grader er
det fare for utvikling av legionellabakterier.

• Velg avtrekksvifte med fuktstyring. Den stopper av  seg  selv når luften ikke lenger er fuktig og
trekker dermed ikke ut mer varm luft enn nødvendig.

• Finn fiere tips om hvordan du kan spare varmt og kaldt vann på www.gronnhverdag.no.

På kjøkkenet,

• Se etter energimerkingen når du kjøper elektrisk utstyr. For eksempel bruker et kjøleskap i
energiklasse A++  40  prosent mindre energi enn et kjøleskap i energiklasse A.

• Kjøkkenventilator over komfyr skal ha separat avtrekk. Da unngår du at varm luft trekkes ut av
andre rom når du lager mat. Stekeos skal ikke inn i balanserte ventilasjonssystem.

• Prøv å begrense antallet elektriske kjøkkenapparater.
• Finn flere tips om strømsparing  på  kjøkkenet  på  www.gronnhverdag.no

Ellers:  

• Skru av TV'en og andre elektriske apparater helt når de ikke er i bruk. Husk at apparatene
trekker strøm når de står i standby-modus. Kjøp gjerne en stikkontakt/forgrener med av og på-
bryter for å gjøre det enklere å skru apparater helt av.

• Skal du bygge om eller bygge nytt, finner du mange gode råd om energibesparende løsninger
på  nettsidene til Enova. Her finner du også informasjon om tilskudd for forskjellige energipa-
retiltak.
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BILKJØRING

• Ved å kjøre mindre, og kjøre miljøvennlig, kan du spare flere tusenlapper i året og samtidig sparer
du miljøet for klimagassutslipp.

• Feiljustert motor, slitte tennplugger og lignende kan gi mye høyere forbruk og utslipp av miljø-
skadelige stoffer enn nødvendig, derfor er regelmessig service viktig.

• Elektrisk utstyr trenger strøm. Når motoren er i gang får utstyret denne strømmen gjennom driv-
stoffet. Ikke minst aircondition-anlegget bidrar til økt forbruk av drivstoff - opp til 10 prosent på en
varm sommerdag. Men forbruket vil også øke hvis du har vinduene åpne fordi luftmotstanden blir
stø rre.
Unødvendig last bidrar til økt forbruk, både fordi bilen blir tyngre og fordi luftmotstanden øker.

Slik krer u k n mi k:

• Kjør så jevnt som mulig, uten raske stopp og start. God avstand til bilen foran gjør det lettere.
• Kjør på høyt (tungt) gir. Det gir mindre utslipp og mindre støy.
• Hold fartsgrensen. Luftmotstanden, og dermed drivstofforbruket, øker ved høye hastigheter. Det

samme gjør støynivå og dekkslitasje.
• Kle deg etter været. Bruk aircondition-anlegget med forsiktighet, og unngå så langt det er mulig å

kjøre med åpne vinduer.
• Ikke la bilen gå på tomgang.
• Akselleær raskt opp til ønsket hastighet.
• Bruk motoren som brems.
• Flere trafikkskoler arrangerer kurs i økonomisk kjøring. Du kan også prøve nettkurs i økokjøring

fra Storebrand og Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund.

V k vedlikeh I r:

• Ta service på bilen minst en gang i året.
• Sjekk lufttrykket i dekkene ofte. Riktig lufttrykk gir mindre friksjon, og dermed mindre dekkslitasje,

mindre støy og lavere forbruk. Du kan spare opptil 4 % av drivstofforbruket ved å ha riktig lufttrykk
i dekkene.

• Ta av takgrind/ skiboks når du ikke bruker den.
• Ta ut tung last du ikke har bruk for.
• Velg syntetisk motorolje framfor mineralsk. Det kan redusere forbruket vinterstid.
• Velg helst spylevæske basert på propylenglykol. Det er mindre giftig enn etylenglykol, som er det

vanligste alternativet.
• Bruk minst mulig kjemikalier når du vasker bilen. Ved å bruke børste, svamp eller klut trenger

du mindre sterke kjemikalier enn ved børsteløs vask. Svanemerkede bilpleiemidler er et godt
alternativ. Bruk helst en vaskeplass hvor avløpsvannet går til offentlig kloakk, for eksempel på en
bensinstasjon som har oppsamlingssystemer for vaskemidler og oljerester.

• Bruk motorvarmer på kalde dager, men ikke lenger enn nødvendig. Ved -15 grader holder det at
motorvarmeren står på ca. halvannen time.

• Velg piggfrie dekk om vinteren om du kan, og velg dekk uten miljøskadelige HA-oljer.
• Ikke bruk vinterdekk lenger enn nødvendig, heller ikke piggfrie dekk. De blir raskt utslitt på tørt

føre.
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Vedlegg 3: Klimaregnskap Rælingen kommune 2007

Sammendrag av klimaregnskapet til Rælingen kommune. Totalen i mengdekolonnen er ikke repre-
sentativ da den legger sammen ulike kilder og energibærere.
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RÆLINGEN KOMMUNE

http://www.ralingen.kommune.no/

Besøksadresse: Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby
Postadresse: Postboks 100, 2025 Fjerdingby
Telefon servicetorget: 63 83 51 10
Telefon sentralbord: 63 83 50 00
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