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Fra rådet til tinget

I en presset energisituasjon – hva er
alternativene for de tusen hjem?

Sammendrag      
 
 
Knapphet på elektrisk kraft krever nye løsninger 
Forbruket av elektrisk kraft i Norge har økt utover det som kan dekkes med vannkraft. I deler av året må 
derfor underskuddet dekkes med import fra kraftverk som bruker fossilt brensel, noe som medfører 
utslipp av klimagasser. Dette nyhetsbrevet oppsummerer råd fra Teknologirådets ekspertgruppe om 
hvordan behovet av elektrisk kraft til oppvarming av boliger kan reduseres. 
 
I Norge bruker vi for mye av elektrisiteten vår til oppvarming 
Vi bruker omtrent like mye energi til oppvarming av hus som i Sverige, et land med lignende klimatiske 
forhold. En viktig forskjell er at norske boliger i stor grad varmes opp med elektrisitet, som er en energi-
kilde med høy kvalitet og stort bruksområde. Men produksjon av elektrisitet med fossilt brensel har 
miljøskadelig effekt og det er derfor en viktig miljø- og energipolitisk oppgave å introdusere andre 
varmekilder i boliger. 
 
Det finnes tre hovedalternativer: ”Vannhuset”, ”Sparehuset” og ”Lufthuset” 
Vannbåren varme er en fleksibel oppvarmingsløsning som kan bruke energi fra miljøvennlige 
varmekilder, som varmepumper. Sparehus er hus hvor både vegger og vinduer er langt bedre isolert enn 
dagens boliger, mens lufthuset  har oppvarmingskilder som pelletsovn eller luft-til-luft varmepumper. 
Alle disse tre alternativene vil føre til lavere elektrisitetsbruk, noen også til lavere energibruk. 
 
Det må føres en aktiv politikk 
En aktiv politikk er nødvendig: Det må satses på alle tre konseptene, men i ulike segmenter av bolig-
massen. Incentiver for enkeltteknologier – som Enovas støtteordninger er gode, men kortsiktige tiltak. 
Sertifisering av energibruk for boliger, byggestandarder og kommunenens planarbeid er ofte glemte, 
men svært viktige sider av vår energibruk. 
 
  
Hva må vi ta hensyn til? Lokal forurensing: 

I store byer er forurensing fra vedfyring et pro-
blem. Vedfyring i boliger gir et vesentlig bidrag til 
utslipp av astmafremkallende støv, kreft-
fremkallende tjære (PAH) og miljøgiften dioksin. 

 
Når det gjelder energikilder og produksjons-
kapasitet må vi forholde oss til usikkerhet og 
estimater. Det gjelder i første rekke: 

  
Produsjonskapasitet for elektrisitet: Klimagassutslipp: 
Økningen i elektrisitetproduksjonen er i dag 
lavere enn veksten i forbruket. Norge er derfor 
blitt importør av strøm i år med normal nedbør. 
Importbehovet i et tørrår vil med dagens forbruk 
være på ca. 25-30 TWh. Det satses ikke på nye 
store vasskraftprosjekter, men eksister-

Boligoppvarming står for to prosent av Norges 
utslipp av CO2. Det er likevel viktig å unngå løs-
ninger som vil øke utslippet av klimagasser 
innenlands og utenlands.    
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ende anlegg blir rustet opp og utvidet hvis det      
kan gjøres uten å skade urørt natur.                                          

Nye vannbårne systemer er fleksible og bruker-
vennlige. De har termostatstyring, slik at det er 
mulig å øke eller senke romtemperaturen etter 
behov. Det gjør det mulig å ha ulik temperatur i 
forskjellige rom.  

 
Nettkapasitet: 
Kapasiteten i det norske og nordiske elektrisi-
tetsnettet er utnyttet maksimalt de dagene 
strømforbruket er høyt. Noen få steder er også 
det lokale overføringsnettet presset. Forsterk-
ning av nettkapasiteten er en stor utgiftspost 
og har miljøulemper. 
 
Økende energibruk i Norge 
I NOU 1998:11 viser alle fremskrivninger økning 
av norsk energiforbruk fram mot 2020. Dette er 
også i tråd med andre analyser av fremtidens 
energiforbruk i Norge og Europa. Rundt 70 
prosent av det stasjonære energiforbruket i 
Norge leveres i dag som elektrisitet. 
 
 
Vannhuset  
 
Oppvarmingssystemet i vannhuset er gulv-
varme eller radiatorer. Energikilden kan være 
varmepumpe, biobrensel, gass, sol, nær- og 
fjernvarmeanlegg, spillvarme, eller el-kassett. 
 
Bruk  
Vannhuset er et aktuelt alternativ både for nye 
bygg og for de eksisterende byggene hvor  
radiatorsystem allerede er installert. I nye bygg 
legges vannrørene i gulvet. Vannbåren varme 
dekker oppvarming og varmtvannsbehov.  
 
Fordeler  
Vannbåren varme til oppvarming kan gi stor 
fleksibilitet i valg av energikilde. Når distribu-
sjonssystemet er på plass kan man utnytte ulike 
energikilder for å varme opp det vannet som 
skal gå i systemet, og man kan legge til nye, 
fornybare energikilder. Man kan oppnå 
reduserte kostnader og miljøbelastning ved å 
bytte energibærer, f. eks varmepumpe eller sol- 
panel. Dette forutsetter imidlertid at det er

radiatorer i boligen (knyttet til oljekjel).  

 

I en presset energisituasjon – hva  er  alternativene for 

de tusen hjem? 

 
Å bruke energi av lav kvalitet til oppvarming kan 
redusere belastningen på elektrisitets-nettet i 
forhold til direkte elektrisitet.  
 

 
Et vannbårent system krever en del vedlikehold i 
varmesentralen, men gir et godt inneklima.      
 
Ulemper            
Installasjonskostnadene for gulvvarme og 
varmepumpe, biobrensel- eller solfangeanlegg er 
høye. Å koble seg til eksisterende nær- eller 
fjernvarme gir imidlertid lavere kostnader. Bruk 
av vannbåren varme krever ny kunnskap og til-
venning til et nytt system både for den som skal 
bo i boligen og hos de som skal installere og gjøre 
service på disse systemene.       
 
Anbefalinger   
Vannbåren varme er en god løsning der man kan 
knytte huset til et nær- eller fjernvarmeanlegg. 
Det egner seg for store nye boliger med stort 
oppvarmingsbehov og for eldre boliger med 
radiatorsystem. Vannhuset egner seg også godt 
for flermannsboliger og blokker der en felles 
energikilde kan utnyttes – f.eks. biobrensel eller 
varmepumpe – og hvor kostnadene fordeles på 
mange enheter.  
 
Vannbåren varme gir høye kostnader i kompakte 
boliger med lavt varmebehov. I eksisterende 
boliger med elektrisk oppvarming er det med 
dagens rammebetingelser upraktisk og dyrt å 
skifte til vannbåren varme. Vi kan heller ikke 
anbefale vannbåren varme med elektrisitet som 
energikilde. Spania, Storbritannia og Danmark har 
allerede innført slik lagringsplikt og et eventuelt 
pålegg vil omfatte Norge gjennom EØS-avtalen.       
 
 
Sparehuset  
 
Sparehus er hus bygget med høyere isolasjons-
standard og superisolerte vinduer. Huset holder 
på varmen og trenger svært lite energi til opp-
varming.
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Anbefalinger  Sparehuset kan få den lille energimengden det 
trenger fra panelovner. I tillegg er det aktuelt 
med alternative oppvarmingssystemer som sol-
varme, restvarme fra elektriske apparater kom-
binert med effektiv isolasjon og ventilasjons-
system. På kalde dager suppleres eventuelt den 
”passive” oppvarmingen med vedovn eller 
annen biobrenselbasert varme.  

Sparehusløsninger er egnet for nye, kompakte 
eneboliger eller rekkehus som har gunstig 
plassering i forhold til lys og sol. De passer også i 
blokker og flermannsboliger der det medfører 
store kostnader å installere systemer for vann-
båren varme.  
 
I eldre boliger ligger det et betydelig spare-
potensial i å oppgradere med gode vinduer og 
god isolasjon. 

 
Oppvarming av vann kan skje gjennom sol-
fangere og/eller intern elektrisk generator. 

  
Fordeler  Dersom man isolerer eksisterende boliger langt 

bedre, er det ofte mer kostnadseffektivt å fort-
sette å varme opp med elektrisk kraft via panel-
ovner enn å skifte til nye, fornybare oppvarm-
ingskilder. Dette krever imidlertid gode 
styringssystemer. Termostatene på ovnene må 
kunne styres fra en sentral styringsenhet. Det går 
også an å styre hver enkelt ovn med separate 
oppvarmingsprofiler gjennom internnettet. 

Sparehuset gjør det mulig å nå de politiske mål 
om å få ned oppvarmingsbehovet – både av 
hensyn til miljøet og el-produksjonskapasitet.  
 
Oppvarmingssystemet krever dessuten lite ved-
likehold og er i stor grad selvregulerende. Spa-
rehus medfører lave til moderate ekstrautgifter 
i byggefasen i forhold til ordinære hus. De elek-
triske oppvarmingssystemene kan kobles til 
småskala energiproduksjon.  

 
Sparehuset er i stor grad avhengig av elektrisitet 
og bør derfor bygges med pipe. Dermed kan det 
installeres ved- eller pelletsovn som gir mulighet 
for tilleggsoppvarming om det skulle bli 
problemer med strømforsyningen. 

 
Lavenergiløsninger kan installeres i eksister-
ende boliger, men det er vanskelig å få til så høy 
isoleringsgrad som ved nybygg. Derfor må eldre 
sparehus basere seg på panelovner som en 
ekstraløsning i årets kaldeste dager.  

 
 
Lufthuset   
 Sparehus benytter seg av kjent teknologi med 

gode styringsmuligheter gjennom termostat-
styring. Det koster lite å bytte panelovnene til 
bedre modeller, og man kan installere enkle og 
billige styringssystemer på eksisterende 
modeller.  

Lufthus kan vi kalle hus med teknologier som 
varmer opp luften punktvis. Dette kan være 
varmepumper som trekker varme ut av uteluften 
(luft-til-luft varmepumpe), biobrensel, gass og 
passiv solvarme. Varme kan sirkulere fra et 
oppvarmingspunkt til andre rom. Hus med åpne 
løsninger passer bra til slike oppvarmings-
systemer. Energikildene brukes i kombinasjon 
med hverandre eller kombineres med panelovner. 

 
Ulemper  
Oppgradering av boligen til sparehus medfører 
høyere kostnader enn tradisjonelle hus fordi det 
krever mye ekstra isolering, og nye vindus-glass. 
I kalde perioder er man avhengig av tilleggs-
varme fra panelovner. I perioder ved maksimalt 
behov kan man redusere effektbehovet i en 
bolig ved å installere en effektvakt (overfor-
bruksmåler), og f.eks skru av varmtvanns-
bereder og ovner automatisk eller manuelt. En 
av oppvarmingsformene i sparehuset er passiv 
solvarme, i form av store vinduer mot syd. Dette 
kan i perioder med mye sol medføre et 
kjølebehov, og hvis man da må bruke 
elektrisitet for å kjøle ned boligen, går "vinninga 
opp i spinninga". 

 
Fordeler  
Teknologiene er svært lette å betjene. Invester-
ingskostnadene for luft-til-luft varmepumpe og 
pelletsanlegg er moderate, mens de er lave for 
gass- og vedovn. Ovner for biobrensel krever at 
man har pipe, men dette gjelder ikke for enkelte 
gassovner.  
 
Disse teknologiene er mulig å installere i nye så 
vel som eksisterende boliger. I hus med åpne  
løsninger – som det ble bygget mange av på 70- 
og 80-tallet –  kan man skjære betraktelig ned på  
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det samlede strømbehovet. Lufthuset sparer 
energi og bidrar til mindre belastning på 
elektrisitetsnettet. 
 
I kombinasjon kan disse teknologiene brukes i 
stedet for elektrisk oppvarming, mens enkeltvis 
representerer de en avlastning for elektrisk 
oppvarming. Energikostnaden i forhold til disse 
ulike systemene er omtrent som for elektrisitet, 
bortsett fra passiv solvarme, som er gratis.  
 
Ulemper  
Punktoppvarming av luft kan gi noe redusert 
komfort på grunn av ujevne temperaturnivåer i 
boligen. I eldre hus hvor det i tillegg er trekk fra 
vinduer og yttervegger, vil disse løsningene 
derfor være mindre egnet enn panelovner.  
 
Eldre, ikke-rentbrennende vedovner gir lokal 
forurensning og må ikke brukes i sentrale strøk 
av de store byene.  
 
Luft-til-luft varmepumpe og ovner for bio-
brensel krever ettersyn. Dersom ovnen ikke har 
automatisk mating av pellets er denne opp-
varmingsformen arbeidskrevende.  
 
Man kan ved slike enkeltstående systemer ikke 
utnytte nær- eller fjernvarme. Systemene fung-
erer best i boliger med åpne løsninger, og man 
vil derfor i perioder måtte varme opp svært mye 
av boligen. Passiv solvarme kan gi et kjøle-
behov om sommeren.  
 
Anbefalinger  
I eksisterende boliger er disse systemene gode 
løsninger som alternativ eller supplement til 
elektrisitet eller supplement til vannbåren 
varme. Lufthuset bør ikke brukes som hoved-
løsning i nye boliger. 
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Anbefalinger 
 

�� Endre byggeforskriftene. Sparehus er et god  
        alternativ til vannbåren varme.           
        Byggeforskriftene kan støtte opp om dette. 
�� Støtteordninger. Punktoppvarming med luft-til- 
        luft varmepumpe eller pelletsovn er gode  
        løsninger for eksisterende boliger, og må  
        støttes langsiktig. 
�� Restriksjoner mot bruk av ved i kombinasjon   
        med eldre ovner. Bruk av ved i kombinasjon med  
        eldre ovner er ofte forurensende og lite   
        energieffektivt. 
�� Energisertifisering. Alle nye boliger bør  
        energisertifiseres. 
�� Energiplan lokalt/kommunalt. Alle ut  
        byggingsområder må ha en energiplan som  
        utbygger kan forholde seg til. Slike planer bør   
        vurdere hvilket oppvarmingssystem som skal  
        brukes ut fra: 

  - Hensiktsmessige lokale forhold. Ulike                 
    systemer passer for ulike deler av landet.  
 -  Boligens størrelse og standard. 
 -  Eksisterende infrastruktur. 
 
Teknologirådets ekspertgruppe for oppvarming 
var: Jørn Stene, SINTEF; Rolf Jarle Aaberg, Norsk 
Solenergiforening; Arnold K. Martinsen, NoBio; 
Magne Vågsland, Entro Energi; Voja Novacovic, 
NTNU; Bente Næss, Forbrukerrådet; Åge 
Amundsen, Siemens og Margrethe Aune og Pål 
Næsje, Teknologirådet. 
 
Teknologirådet er et uavhengig, rådgivende organ 
for teknologivurdering. Det ble opprettet ved kgl. 
res. 30. april 1999, etter initiativ fra Stortinget. Fra 
rådet til tinget” utgis av Teknologirådets 
sekretariat. 


