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1. Innledning 

Denne delleveransen inngår i det overordnede prosjektet Endrava utfører på oppdrag fra Viken 

fylkeskommune om referansebane og tiltaksanalyser for klimagassutslipp, energibruk og -produksjon og 

karbonopptak i fylket.  

Delleveranse 2 er avgrenset til referansebane og tiltak for energibruk og -produksjon for Viken som 

geografisk område. Rapporten inneholder to hovedkapitler: ett kapittel om energiforbruk og ett om 

energiproduksjon. Hvert kapittel inneholder informasjon om historiske data, referansebane med 

framskriving mot 2030 og tiltaksbane mot 2030. Rapporten inneholder også to vedlegg om metode og ett 

vedlegg om konverteringsfaktorer. 

Manglende datagrunnlag 
Et viktig funn fra dette arbeidet om energibruk og -produksjon i Viken er at det offentlig tilgjengelige 
datagrunnlaget er begrenset, fragmentert og usikkert. Endrava vurderer det som utilstrekkelig for å 
kunne sikre en god planlegging og oppfølging av energiomstillingen i Norge på fylkes- og kommunenivå.  
 
Datagrunnlaget er begrenset da det kun finnes rapportering på fylkesnivå for enkelte energityper (for 
eksempel bruk av elektrisitet og ved). Det er fragmentert siden noen av de relevante dataene må hentes 
på tvers av ulike datakilder (SSB, Miljødirektoratet, NVE, Fjernkontrollen.no), på ulike plattformer og på 
ulike format. Grunnlaget er usikkert da en del rapporteres som snittverdi over flere år (for eksempel 
vannkraftproduksjon fra NVE), eller i form av salg, men ikke faktisk bruk (for eksemepl salg av 
oljeprodukter fra SSB). 
 
Vi utfordrer myndigheter og rapporterende virksomheter til å samarbeide om å forbedre rapportering og 
tilgjengeliggjøring for energibruk og -produksjon på lokalnivå i Norge, særlig når det gjelder bioenergi 
(biogass, biodrivstoff, fast biomasse) og når det gjelder tema hvor datagrunnlaget faktisk finnes, men 
ikke tilgjengeliggjøres. 
 

 

2. Mål og omfang 

Til grunn for oppdraget ligger Regional Planstrategi 2020-2024 for Viken, vedtatt i desember 2020. Denne 

inkluderer innsatsområde 4 om Redusert klimagassutslipp og energiomlegging: «I Viken arbeider vi for økt 

produksjon og bruk av fornybar energi, energi- og ressurseffektivisering og økt opptak av 

klimagasser og lagring av karbon gjennom karbonfangst og naturlige prosesser. Vi skal ta hensyn til 

naturmangfold, kulturminner og friluftsliv når vi produserer og transporterer energi».  

Å nå klimamålene krever en energiomstilling fra fossile brensler til fornybare energikilder og strøm. Det er 

store synergier mellom klimatiltak i delleveranse 1 og energitiltak i delleveranse 2 da de fleste av 

klimatiltakene kommer til å ha en effekt på energibruken. Derfor har Endrava fokusert arbeidet i 

delleveranse 2 på å kvantifisere effekten på energiforbruket fra klimatiltakene i delleveranse 1. I tillegg har 

vi inkludert noen tiltak om energiproduksjon. 

Omfanget for rapporten er energibruk og -produksjon over perioden 2010-2030 (2009 er utelatt på grunn av 

manglende data) i Viken som geografisk område. Noen av de offentlig eide energiselskaper i Viken har 

også produksjon i andre fylker. Dette er ikke inkludert i omfanget. I tillegg til framskrivinger mot 2030 har vi 

også vurdert mulige tendenser mot 2050.  

https://viken.no/Handlers/DownloadPrintPdf.ashx?url=https%3a%2f%2fviken.no%2ftjenester%2fplanlegging%2fsamfunnsplanlegging%2fregional-planstrategi%2fveien-til-et-barekraftig-viken%2f%3fprint%3d1%26securelevel%3dtoken&title=Veien%20til%20et%20b%C3%A6rekraftig%20Viken&token=b6a0babeb1d6
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Metodisk tilnærming for utvikling av referansebane og tiltaksanalyse er 

nærmere beskrevet i vedlegg 1 og 2. 

Energibalanse 
 
For å studere hele energisystemet i en geografisk region eller organisasjon, etablerer man ofte en 
energibalanse. En fullstendig energibalanse gir en oversikt over: 

• Primærenergiproduksjon (f.eks. oppstrøm produksjon av olje og gass, vannkraft, solenergi, 
biomasse) 

• Import og eksport av energi 

• Transformasjon (f.eks. fra gass til fjernvarme) og eget forbruk i energiproduserende sektor (f.eks. 
eget forbruk i biogassanlegg) 

• Svinn/energitap 

• Bruk av energiprodukter til ikke-energiformål (f.eks. oljeprodukter til plastproduksjon) 

• Sluttbruk av energi 
 
Statistikk over energibalansen for Norge finnes hos SSB (tabell 11561), hos Eurostat (datasett 
‘nrg_bal_c’), og illustreres på en grafisk måte i Eurostat Sankey-verktøyet. 
 
For denne studien har vi fokusert arbeidet på: 

• Energibruk: sluttbruk av energi på tvers av sektorer i Viken. Den inkluderer ikke bruk av 
energiprodukter til ikke-energiformål. 

• Energiproduksjon: en blanding av primærenergiproduksjon (f.eks. vannkraft, solenergi, biomasse) 
og transformasjon (dvs. fjernvarmeproduksjon). Energibruk i fjernvarmeanleggene i Viken er ikke 
inkludert i omfanget, da det er kun fjernvarmeproduksjon som er kvantifisert. 

 

 

 

 

  

https://www.ssb.no/statbank/table/11561/
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_bal_c
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_bal_c
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/sankey/energy/sankey.html
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3. Energibruk 

I dette kapittelet viser vi et estimat over historisk og framskrevet energibruk i Viken på tvers av sektorer og 

energityper. Da tilgjengelig data om energibruk ikke gjenspeiler måten å organisere klimagassutslipp i 

sektorer og kilder, benytter vi en annen inndeling av sektorer i denne rapporten enn i delleveranse 1 om 

klima. Sektordelingene for energi og for klima vises i tabellen under. 

Sektordeling for 
energibruk 

Inkluderer følgende sluttbrukere av 
energi 

Tilsvarende sektorer i 
delleveranse 1 om klima 

Kommentar 

Transport 

Veitrafikk 
Sjøfart 
Luftfart 

Banetransport 

Veitrafikk 
Sjøfart 
Luftfart 

 

Industri Industri Industri, olje og gass  

Bygg 
Husholdninger 
Tjenesteyting 

Fritidsbygg 
Oppvarming  

Annen mobil 
forbrenning og 

primærnæringer 

Annen mobil forbrenning 
Primærnæringer 

Annen mobil forbrenning 
Ingen klimagassutslipp fra 
energibruk i utslippssektoren 
«Jordbruk» 

Merk: utslippssektoren «Energiforsyning» inkluderes ikke i energibruk, da den kun inneholder 

fjernvarmeproduksjon. Se også kapittel 4 om energiproduksjon i Viken. 

De følgende energityper inkluderes i oversikten over energibruk i Viken: 

• Fossil energi (dvs. oljeprodukter, gass, kull) 

• Bioenergi: 

o Biodrivstoff (dvs. biodiesel, bioetanol) 

o Biogass 

o Biomasse (dvs. ved, flis, briketter, pellets) 

• Elektrisitet 

• Fjernvarme 

Alt energibruk presenteres i GWh (gigawatt-timer) eller TWh (terrawatt-timer, 1000 GWh), noe som gjør det 

mulig å sammenligne mengde på tvers av energityper.  

 

Mangel på datagrunnlag 
 
Da det ikke finnes offentlig statistikk over alt sluttbruk av energi på fylke- eller kommune-nivå, måtte 
Endrava kombinere ulik statistikk og datagrunnlag for å etablere oversikten for Viken. For noen sektorer 
og energityper mangler det data eller datagrunnlaget er usikkert. Se også vedlegg 1 for en beskrivelse av 
metodikk.  
 
Deler av datagrunnlaget er ikke tilgjengelig før 2010, og det er derfor det første året som vises i 
tidsseriene. 
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3.1. For alle sektorer samlet 

3.1.1. Historisk energibruk 

Vikens energibruk har gått ned fra 2010 til 2019, som vist i tabell og figur nedenfor. I perioden har 

energibruket blitt redusert med ca. 11 %, fra 49,7 TWh til 44,2 TWh. 

Det er bygg (husholdninger, tjenestebygg, fritidsboliger) som bidrar mest til energiforbruket med 52 % i 

2019, som illustrert i figuren nedenfor. 

 

Figur 1 - Utviklingen i energibruk i Viken fra 2010 til 2019 fordelt på ulike sektorer (Kilde: Endrava) 

Industri og veitrafikk er to andre store sektorer, med 20 % av energiforbruket hver i 2019. Forbruket i 

industrien har gått ned med 37 % i perioden 2010-2019, og er den sektoren som bidrar mest til endringen i 

totalt energiforbruk over samme perioden. Det meste av reduksjonen fra industrien kan kobles til 

nedleggelse av tre selskaper i 2012-2013: Peterson Linerboard AS i Moss, Sødra Cell Tofte, og Norske 

Skogindustrier ASA Follum Fabrikker. 

Tabell 1 - Energibruk i Viken totalt, fordelt på sektor i GWh, 2010-2019 (Kilde: Endrava)  

Sektor 2010 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

Bygg 23 391 21 430 22 550 22 689 21 461 21 730 22 690 22 630 

Veitrafikk 8 572 8 565 8 621 8 677 8 748 8 817 8 877 8 857 

Sjøfart 617 619 622 624 627 629 688 718 

Luftfart 870 920 952 984 983 982 992 1 006 

Banetransport 175 163 183 184 179 193 179 196 

Industri 14 091 11 765 9 967 8 212 7 721 7 922 8 401 8 613 

Andre sektorer 1 957 1 918 1 969 1 995 1 951 1 944 2 022 1 823 
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Elektrisitet er den mest brukte energitypen i Viken, med 61 % av forbruket i 

2019, som illustrert i figuren nedenfor. 

 

Figur 2 - Utviklingen i energibruk i Viken fra 2010 til 2019 fordelt på energitype (Kilde: Endrava) 

Fossile energikilder (oljeprodukter, gass, kull) bidrar til 28 % av energiforbruket. Det har blitt redusert med 

19 % i perioden 2010-2019, fra 15,3 TWh til 12,3 TWh. Biobrensler (biodrivstoff, biogass, fast biomasse) 

bidrar til kun 9 % av energiforbruket. 

 

3.1.2. Referansebane mot 2030 og utvikling mot 2050 

Referansebanen til Viken viser at energibruken er estimert å gå ned med 2 % i perioden 2019-2030. Vi 

forventer at 43,4 TWh energi brukes i Viken i 2030, gitt at ingen nye tiltak eller virkemidler iverksettes. Se 

også Vedlegg 1 for en beskrivelse av metodikken for referansebane.  

Figuren nedenfor illustrerer referansebanen for energibruk, per sektor. 

 

Figur 3 - Referansebane for energibruk i Viken, per sektor (merk: figuren tar ikke hensyn til effekt av COVID-19 på energiforbruk i 
Norge for 2020-2021, på grunn av manglende data). 
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Energiforbruket forventes å gå ned innenfor bygg, veitrafikk, industri og 

sjøfart. For de fleste sektorer er det energieffektivisering og elektrifisering som bidrar mest til besparelser. 

Tabellen nedenfor viser resultatene fra referansebanen i perioden 2020-2030, per sektor. 

Tabell 2 – Referansebane for energibruk i Viken, per sektor (GWh) 

Sektor 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Bygg 22 646 22 551 22 457 22 361 22 258 22 149 22 034 21 915 21 792 21 666 21 752 

Veitrafikk 8 869 8 814 8 753 8 724 8 703 8 657 8 630 8 610 8 598 8 577 8 568 
Sjøfart 693 679 661 643 625 606 588 570 552 534 516 

Luftfart 1 095 1 115 1 136 1 157 1 177 1 198 1 219 1 239 1 260 1 281 1 301 

Banetransport 184 181 181 183 183 183 183 182 182 181 182 

Industri 8 409 9 120 9 120 9 044 9 044 9 044 9 044 9 044 9 044 9 044 9 044 

Andre sektorer 1 927 1 939 1 950 1 961 1 972 1 982 1 992 2 002 2 012 2 021 2 030 

Det er innen bruk av fossile energikilder at referansebanen viser de største endringer, som illustrert i 

figuren og tabellen nedenfor. 

 

Figur 4 - Referansebane for energibruk i Viken, per energitype (merk: figuren tar ikke hensyn til effekt av COVID-19 på 
energiforbruk i Norge for 2020-2021, på grunn av manglende data). 

Referansebanen viser en nedgang i bruk av fossile energibærer med 12 % i perioden 2019-2030, noe som 

skyldes en forventet økning i elektrifisering av veitrafikk i Viken. Forventet bruk av de andre energitypene er 

omtrent stabilt i referansebanen, gitt at ingen nye tiltak eller virkemidler iverksettes. Tabellen nedenfor viser 

resultatene fra referansebanen i perioden 2020-2030, per energitype. 

Tabell 3 – Referansebane for energibruk i Viken, per energitype (GWh) 

Energitype 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Elektrisitet 27 122 27 165 27 157 27 241 27 231 27 217 27 210 27 203 27 196 27 184 27 395 

Avfall 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Fjernvarme 825 941 953 965 977 989 1 001 1 013 1 025 1 037 1 048 

Biodrivstoff 1 138 1 336 1 311 1 292 1 273 1 249 1 227 1 205 1 184 1 162 1 140 

Biogass 106 106 107 105 105 106 107 108 109 110 111 
Biomasse 2 578 2 803 2 800 2 798 2 794 2 790 2 786 2 781 2 776 2 771 2 765 

Fossilt 12 022 12 016 11 897 11 640 11 549 11 435 11 327 11 220 11 118 11 009 10 902 

Resultatene per sektor dekkes i de sektorspesifikke delkapitlene i denne rapporten.  
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Det er veldig usikker hvordan energiforbruket i Viken vil utvikle seg mot 

2050. Grunnleggende faktorer som befolkningsvekst og økonomisk vekst kan bidra til en økning i 

energibehovet, mens energieffektivisering og en gradvis elektrifisering på tvers av sektorer kan balansere 

denne økningen. Generelt er det sannsynlig at bruk av fossile energibærer kommer til å bli gradvis 

redusert, på grunn av overgang til lav- og nullutslippsløsninger. Det kommer til å resultere i en økning i 

andel elektrisitet og bioenergi brukt i energimiksen i Viken. I referansebanen forventes det at overgangen 

kommer til å ta mye tid, mens den kan skje raskere hvis ytterligere klima- og energitiltak gjennomføres. 

 

3.1.3. Tiltaksbane mot 2030 

Endrava har beregnet effekt av ulike tiltak på energibruk i Viken mot 2030 for å etablere en tiltaksbane. Vi 

baserte oss i stor grad på klimatiltakene i delleveranse 1 og inkluderte et tiltak til for energieffektivisering i 

bygg. Se vedlegg 2 for en beskrivelse av metodikk. Til sammen er det beregnet effekt av 49 klimatiltak på 

energibruk (hvorav 29 er fra Klimakur, 19 er skjerpede og et ytterligere energitiltak). 

Våre analyser innen hver sektor viser at tiltakene vil bidra til å redusere energibruk i Viken med 6,3 TWh i 

2030, sammenlignet med referansebanen. Dette tilsvarer 15 % av energibruken. Nedgangen skyldes 

energieffektivisering i ulike sektorer og energibesparelser ved overgangen fra fossile energibærer til 

elektrisitet. 

 

Figur 5 - Referansebane og tiltaksbane for energibruk i Viken 

Den største endring kommer fra overgang til bioenergi (biodrivstoff, biogass og biomasse), hvor biodrivstoff 

bidrar mest. Overgangen til elektrisitet bidrar også til reduksjoner i bruk av fossil energi. I sum vil det brukes 

mindre energi i Viken i fremtiden hvis tiltakene gjennomføres. 
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Figur 6 - Tiltaksbane for energibruk i Viken, per energitype 

Figuren nedenfor illustrerer overgangen fra fossile energibærere (grå negative stolper) til ulike andre 

energityper (både negative og positive stolper i farger). Bruk av de fleste fornybare energikilder øker, mens 

bruk av fossile energibærer blir redusert. Bruk av elektrisitet blir redusert på grunn av effekt av tiltaket for 

energieffektivisering i bygg. Netto-endringen vises med en rød linje, og viser en besparelse på ca. 6,3 TWh 

i 2030, sammenlignet med referansebanen. 

 

Figur 7 – Effekt av tiltakene på energibruk i Viken, per energitype 

Tabellen nedenfor oppsummerer de samme dataene i figuren ovenfor. 

Tabell 4 – Effekt av tiltakene på energibruk i Viken, per energitype (GWh) 

Energitype 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Elektrisitet 6 15 -121 -245 -323 -381 -429 -476 -525 -573 -658 
Hydrogen 0 1 2 3 4 7 8 11 14 17 20 

Avfall 0 0 0 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 

Fjernvarme 0 0 -5 -12 -18 -27 -37 -50 -62 -76 -90 

Biodrivstoff 41 709 1 294 1 786 2 180 2 476 2 711 2 866 2 970 2 998 2 996 

Biogass 4 56 177 310 438 547 632 692 735 755 756 

Biomasse 0 0 10 12 18 138 140 130 125 113 99 
Fossilt -55 -969 -2 124 -3 244 -4 367 -5 529 -6 514 -7 373 -8 160 -8 836 -9 429 

Netto endring -3 -188 -769 -1 389 -2 069 -2 771 -3 490 -4 202 -4 907 -5 604 -6 309 
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I tiltaksberegningene har Endrava skilt ut mengden biogass som vil kreves for å erstatte fossile 

energikilder. Tabellen nedenfor viser bidraget fra hvert relevant tiltak til etterspørsel etter biogass. 

Tabell 5 – Effekt av tiltakene på bruk av biogass i Viken (GWh) 

Tiltak 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

V-03K Overføring av gods fra vei til 
sjø og bane 

0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 

V-04K Forbedret logistikk og 
effektivisering av lastebiler 

0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 

V-16S 50% av nye varebiler på 
biogass 

1 21 58 117 175 224 251 267 270 258 231 

V-09K 10 % av nye trekkvogner går 
på biogass i 2030 

1 5 11 18 23 29 35 41 47 55 61 

V-20S Ytterligere bruk av avansert 
biodrivstoff og biogass i 
lastebilltrafikk 

0 16 32 46 59 70 78 84 88 89 89 

V-21S Ytterligere bruk av avansert 
biodrivstoff og biogass i busstrafikk 

0 3 7 9 12 14 17 19 21 23 25 

AM-03K Utfasing av anleggsdiesel 
til byggvarme på byggeplasser 

2 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

AM-05S 100 % innfasing av 
biodrivstoff og biogass i 2030 

0 0 30 60 89 116 142 167 187 205 221 

O-01K Utfasing av gass til 
byggvarme på byggeplasser 

0 0 1 3 5 5 5 5 5 5 5 

O-02K Erstatte gassbruk til 
permanent oppvarming av bygg 

0 0 12 21 29 34 40 37 37 34 32 

I-01K Energieffektivisering 0 0 -1 -2 -2 -3 -4 -5 -5 -6 -7 

I-03K Konvertering til biobrensel 0 0 6 12 17 23 28 33 38 43 48 

S-04K Bruk av avansert biodrivstoff 
til skipsfart 

0 3 6 9 12 14 16 18 20 21 22 

S-05S Ytterligere bruk av avansert 
biodrivstoff til skipsfart 

0 3 6 9 12 14 16 18 20 21 22 

Netto endring 4 56 177 310 438 547 632 692 735 755 756 

Hvis alle klimatiltak gjennomføres, vil bruk av biogass øke fra ca. 93 GWh i 2019 opp til ca. 830 GWh i 

2030. For Veitrafikk er biogassforbruket størst i 2028 på grunn av den kombinerte effekten av de ulike 

tiltakene på trafikkarbeid og energibruk. 

 

Figur 8 – Tiltaksbane for bruk av biogass i Viken, per segment 
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3.2. Bygg  

Sektoren ‘Bygg’ inkluderer husholdninger, tjenestebygg, og fritidsboliger. Merk at strømforbruk til lading av 

kjøretøyer (personbiler, osv.) ikke er inkludert, men vises under Transport i stedet. 

3.2.1. Historisk energibruk 

Bygg er den største energibrukeren i Viken, og stod for 52 % av energibruken i 2019. Innen sektoren, stod 

husholdninger og tjenestebygg for det meste av energibruket i 2019, men det er dessverre ikke tilstrekkelig 

datagrunnlag for å kunne kvantifisere bidraget fra hvert segment. Forbruket varierer fra år til år, 

sannsynligvis på grunn av sesongvariasjoner i temperaturer som bidrar til energibehovet for varme. Totalt 

sett ble forbruket redusert med 3 % i perioden 2010-2019. Det er ikke mulig å konkludere om tendensen, 

på grunn av de årlige variasjoner i bruk, som illustrert i figuren nedenfor. 

 

Figur 9 - Historisk energibruk fra Bygg i Viken, per energitype 

Det brukes først og fremst elektrisitet i bygninger i Viken, med 90 % av energiforbruket i 2019. 

Energimiksen inkluderer også biomasse (hovedsakelig ved til husholdninger) og fjernvarme. Bruk av 

fjernvarme økte betraktelig i perioden 2010-2013, og litt videre i perioden 2013-2019. Bruk av fossile 

energikilder ble redusert med 75 % i perioden 2010-2019. Det ble i 2019 kun brukt gass i byggsektoren, og 

bruk av oljeprodukter ble avviklet i perioden 2010-2019 (merk: sektoren inkluderer ikke bruk av maskiner til 

byggeplasser, se også kapittel «Andre sektorer»). 

Energibruk i ulike typer bygg 
 
Data om forbruk av elektrisitet i bygg i Viken viser at det ble brukt mest elektrisitet i husholdninger (58 %) 
og tjenestebygg (38 %) i 2019. Dette er etter at Endrava justerte SSBs statistikkene og fjernet bruk av 
elektrisitet til lading av kjøretøy.  
 
Endrava kunne ikke finne god statistikk om bruk av andre type energi (f.eks. fjernvarme, biomasse) i 
ulike type bygg, og det er derfor umulig å nøyaktig beskrive hele energibruk i ulike type bygg for Viken. 
Allikevel, elektrisitet står for 90 % av energiforbruket i bygg i fylket, og gir derfor en god indikasjon av 
hele forbruket. 
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NVE (2020) viser data for alt energibruk i bygg i hele Norge, med en annen inndeling av type bygg, hvor 
småhus står for 48 % av energiforbruket, boligblokk 9 %, og næringsbygg 43 %. Figuren nedenfor 
sammenligner data om bruk av elektrisitet i Viken med NVEs illustrasjon av bruk av energi i Norge. Den 
viser at det er generelt godt samsvar mellom de to datasettene: husholdninger står for ca. 60 % av 
forbruket, mens næringsbygg/tjenesteyting står for ca. 40 %. 
 

 
 

 

3.2.2. Referansebane mot 2030 og utvikling mot 2050 

Energibruk innen Bygg i Viken er forespeilet å gå ned med 5 % innen 2030 uten nye tiltak i 

referansebanen. Dette er på grunn av kombinert effekt av framskriving om befolkningsvekst i fylket (SSB 

Framskrevet folkemengde, hovedalternativet) og en antagelse om 1 % årlig energieffektivisering. 

 

Figur 10 - Referansebane for energibruk fra Bygg i Viken, per energitype 

Det forventes ikke store endringer i energimiksen til Bygg i Viken, da det meste allerede er elektrifisert, og 

siden det brukes ikke oljeprodukter lenger. 

https://www.nve.no/media/11824/synliggj%C3%B8ring-av-energieffektivisering.pdf
https://www.ssb.no/statbank/table/12882/
https://www.ssb.no/statbank/table/12882/
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Mot 2050 kan det forventes en stabil energibruk i Bygg, på grunn av den 

kombinerte effekt av befolkningsvekst og energieffektivisering. 

 

3.2.3. Tiltaksbane mot 2030 

Tiltakene vi har effektberegnet innenfor Bygg bidrar til en veldig begrenset nedgang i energibruk 

sammenlignet med referansebanen i 2030, som tilsvarer en reduksjon på 16 %. 

 

Figur 11 - Tiltaksbane for energibruk fra Bygg i Viken, per energitype 

 

Tiltaket med størst effekt på energiforbruket i bygg ikke er et klimatiltak, men et energieffektiviseringstiltak 

(EP-B01). Tiltaket går ut på å gjennomføre ulike energieffektiviseringtiltak i ulike bygningstyper som 

etterisolering av vegg, tak/loft, gulv, utskifting vinduer og dører, natt- og helgesenkning, 

energioppfølgingssystem mm. Tiltaket er basert på en analyse av NVE (2021) for lønnsom 

energieffektivisering i bygg. NVE estimerte et energieffektiviseringspotensial på 12 % for alle typer bygg i 

Norge, med kostnader under 1 kr/kWh. I beregningene antar vi at effekten oppnås gradvis, fra 0 % i 2020 til 

12 % i 2030. Vi antar også at tiltaket har like stor effekt på de ulike energibærerne, men i realiteten vil noen 

av de kun påvirke elektrisitetsbehovet.  

Andre tiltak i bygg påvirker bruk av gass til byggvarme og permanent oppvarming av bygg (tiltak O-01K og 

O-02K), men disse bidrar lite til totaliteten da gassforbruket er allerede begrenset i første omgang. 

Figuren nedenfor illustrerer overgangen fra fossile energibærere (grå negative stolper) til ulike andre 

energityper (både positive og negative stolper med farger). Den største endring kommer fra reduksjoner i 

bruk av elektrisitet, fjernvarme, biomasse og fossile energikilder, relatert til effekt av de ulike tiltakene 

beskrevet over. I sum vil det brukes mindre energi i Viken i fremtiden hvis tiltakene gjennomføres (rød 

linje). 

https://www.nve.no/energi/energisystem/energibruk-effektivisering-og-teknologier/energieffektivisering/
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Figur 12 – Effekt av tiltakene på energibruk i Bygg i Viken, per energitype 
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3.3. Transport 

Sektoren ‘Transport’ inkluderer Veitrafikk, Sjøfart, Luftfart, og Banetransport. 

3.3.1. Historisk energibruk 

Transport er den nest største energibruker i Viken, og stod for 24 % av energibruket i 2019. Veitrafikk stod 

for 82 % av energibruket i transport i 2019, og det er særlig personbiler og tungtransport som bidrar mest. 

Det totale energiforbruket økte med 5 % i perioden 2010-2019, på grunn av en økning i kjørelengde for 

veitrafikk og i antall flyreiser innenfor luftfart. Dette er til tross for energibesparelser ved elektrifisering av 

veitrafikk. 

 

Figur 13 - Historisk energibruk fra Transport i Viken, per segment 

Figuren nedenfor illustrerer energimiksen innenfor Transport. 

 

Figur 14 - Historisk energibruk fra Transport i Viken, per energitype 

Fossile energikilder dominerer energimiksen, med 85 % av forbruket i 2019. Dette gjelder for alle 

segmentene innenfor transport (Veitrafikk, Sjøfart, Luftfart), bortsett fra Banetransport som er helelektrifisert 

i Viken. 
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Bruk av fossile energikilder ble redusert med 7 % i perioden 2010-2019, og 

ble erstattet med biodrivstoff (+ 306 %) og elektrisitet (+ 76 %). Den nåværende bruk av biogass i Transport 

i Viken er minimalt, sammenlignet med andre energibærer. 

3.3.2. Referansebane mot 2030 og utvikling mot 2050 

Energibruk innen Transport i Viken er forespeilet å bli redusert med kun 1 % innen 2030 uten nye tiltak i 

referansebanen. 

 

Figur 15 – Referansebane for energibruk fra Transport i Viken, per segment (merk: figuren tar ikke hensyn til effekt av COVID-19 
på energiforbruk i Norge for 2020-2021, på grunn av manglende data).  

Det forventes en reduksjon i energiforbruk til personbiler, på grunn av en fortsettelse av elektrifiseringen, 

mens varebiler og tunge kjøretøy vil bli mer krevende å elektrifisere og vil derfor bidra til en økning i 

energibruk. Innenfor Luftfart er det også forventet en økning i energibruk, selv om at manglende data om 

effekt av COVID-19 gjør det vanskelig å vurdere framtidig utvikling.  

 

Figur 16 - Referansebane for energibruk fra Transport i Viken, per energitype (merk: figuren tar ikke hensyn til effekt av COVID-19 
på energiforbruk i Norge for 2020-2021, på grunn av manglende data). 
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Framskrivingen viser en fortsettelse av utviklingen fra fossile drivstoff til 

elektrisitet innen Veitrafikk, mens det forventes en stabil omsetning av biodrivstoff uten nye tiltak i 

referansebanen. 

Mot 2050 er det forventet at elektrifiseringen av transportsektoren fortsetter, og at fossile drivstoff fases ut 

gradvis. For sektorer hvor det er særlig krevende å elektrifisere transport (f.eks. luftfart), kunne biodrivstoff 

ta en større rolle, men den er begrenset uten nye tiltak i referansebanen. Den kombinerte effekten av 

befolkningsvekst, økende trafikk og energieffektivisering ved elektrifisering kan holde det totale 

energibehovet til Transport stabilt mot 2050. 

3.3.3. Tiltaksbane mot 2030 

Tiltakene vi har effektberegnet innenfor Transport bidrar til en reduksjon i energiforbruket sammenlignet 

med referansebanen i 2030, tilsvarende 28 %.  

 

Figur 17 - Tiltaksbane for energibruk fra Transport i Viken, per energitype 

Klimatiltakene innenfor Transport bidrar til en sterk reduksjon i bruk av fossile drivstoff (-84 %), som 

erstattes i stor grad med elektrisitet (+690 %) og biodrivstoff (+145 %). En økende bruk av biogass (+1 550 

%) bidrar også til utslippsreduksjoner. Trafikkreduserende tiltak og elektrifisering bidrar til en 

energieffektivisering av transport, og gir en betydelig reduksjon i det totale energiforbruket (-28 %, 

sammenlignet med referansebanen).  
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Figuren nedenfor illustrerer overgangen fra fossile energibærer (grå 

negative stolper) til ulike andre energityper (positive stolper med farger).  

 

Figur 18 – Effekt av tiltakene på energibruk i Transport i Viken, per energitype 
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3.4. Industri 

Sektoren ‘Industri’ inkluderer kun energibruk til industrianleggene i Viken. Energibruk til produksjon av 

fjernvarme inkluderes ikke her, siden fjernvarme vises i energiproduksjon (se også kapittel 4). 

 

3.4.1. Historisk energibruk 

Industri stod for 20 % av energibruket i Viken i 2019, og energibruk i sektoren har blitt redusert med 37 % i 

perioden 2010-2019. Energiforbruket nådde en bunn i 2014, og økte igjen fram til 2019. 

 

Figur 19 - Historisk energibruk fra Industri i Viken, per energitype (kilde: Endrava, basert på data fra Miljødirektoratet). 

De største reduksjonene kommer fra bruk av biomasse (-63 %), biodrivstoff (-53 %), fossile energikilder (-

47 %) og elektrisitet (-19 %). Det meste av disse reduksjonene kan kobles til nedleggelse av tre selskaper i 

2012-2013: Peterson Linerboard AS i Moss, Sødra Cell Tofte, og Norske Skogindustrier ASA Follum 

Fabrikker.  

Energibehovet økte igjen i perioden 2014-2019, på tvers av industriselskapene. I 2019 var de to største 

energibrukerne Norske Skog Saugbrugs og Borregaard fabrikken med 3,5 TWh (ca. 40 % av 

energiforbruket i Industri). 

 

3.4.2. Referansebane mot 2030 og utvikling mot 2050 

Energibruk innen Industri i Viken er forespeilet å øke med ca. 2 % innen 2030 uten nye tiltak i 

referansebanen. Dette er basert på de samme antagelsene som i klima-delen av rapporten (del 1), og på 

kjente, bekreftede, tiltak i fire selskaper (energieffektivisering og elektrifisering). 
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Figur 20 - Referansebane for energibruk fra Industri i Viken, per energitype 

Elektrisitet forventes å bli den største energikilden til industrien i Viken, sammen med biomasse og fossilt, 

uten nye tiltak i referansebanen. Det forventes en økning i forbruk av elektrisitet med 9 % i perioden 2019-

2030, en økning i bruk av fjernvarme med 30 %, og en reduksjon i fossile energikilder med 18 %. Disse 

endringer i elektrisitet og fossile energikilder er relatert til kjente og bekreftede tiltak i fire industriselskaper. 

Utviklingen mot 2050 er veldig usikker og vil være avhengig av teknologiutviklingen og av økonomisk vekst 

i fylket. Endringer i aktivitet (opprettelse av nye anlegg eller nedlegging av eksisterende) kan ha stor 

betydning for energiforbruket. Generelt, det forventes at fortsettelse av arbeidet med energieffektivisering 

kompenseres med økning i produksjon for noen industriselskaper, noe som kan bidra til et stabilt 

energibehov fremover. 

3.4.3. Tiltaksbane mot 2030 

Tiltakene vi har effektberegnet innenfor Industri bidrar til en reduksjon i energiforbruk med 3,4 % 

sammenlignet med referansebanen i 2030. 

 

Figur 21 - Referansebane for energibruk fra Industri Viken, per energitype 
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Det meste av reduksjonen kommer fra bruk av fossile energikilder, som 

erstattes med ulike energityper: elektrisitet (+22 %), bioenergi (+20 %, mest biomasse), og fjernvarme (+30 

%). Noen reduksjoner i energiforbruk kommer fra energieffektivisering koblet til et tiltak fra Klimakur (I-01K i 

del-1 av rapporten om Viken). Energieffektivisering antas å kun få effekt på forbrenningsprosesser (fossilt, 

bioenergi, avfall), og mulige besparelser i elektrisitet og fjernvarme antas å kompenseres med økninger i 

vareproduksjon. 

Figuren nedenfor illustrerer overgangen fra fossile energibærere (grå negative stolper) til ulike andre 

energityper (positive stolper med farger). Elektrifisering av prosesser og overgang til biomasse bidrar til 

mest reduksjoner i fossile energikilder. 

 

Figur 22 – Effekt av tiltakene på energibruk i Industri i Viken, per energitype 
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3.5. Andre sektorer 

Kategorien «Andre sektorer» inkluderer utslippssektoren «Annen mobil forbrenning» (maskiner innen bygg 

og anlegg, landbruksmaskiner, osv.), og SSB-kategorien «Primærnæringer» (bruk av elektrisitet i 

landbruk). Den kategori samler ulike type næring og energiforbrukere med manglede datagrunnlag. 

Informasjonen i denne kapittelen er derfor usikker. 

 

3.5.1. Historisk energibruk 

Tilgjengelig data innenfor «Andre sektorer» viser at energiforbruket har vært omtrent stabilt i perioden 

2010-2019, med kun en 4 % reduksjon. Den er dog usikker, på grunn av årlige variasjoner i 

energiforbruket.  

 

Figur 23 - Historisk energibruk fra Andre sektorer i Viken, per energitype 

Det er hovedsakelig fossile energikilder (70 % i 2019, f.eks. avgiftsfri diesel) og elektrisitet (ca. 30 %) som 

brukes i denne sektoren. Energibalansen for hele Norge (SSB tabell 11561) indikerer også bruk av 

naturgass (2 %) og fjernvarme og biobrensler (< 0,2 %), men det finnes ingen gode data om dette for 

Viken. Siden disse tre energityper utgjør kun en liten andel av energiforbruket i «Andre sektorer» i hele 

Norge, har vi ikke inkludert de videre i dette kapittelet. 

 

3.5.2. Referansebane mot 2030 og utvikling mot 2050 

Referansebanen viser en mulig økning av energiforbruket mot 2030, relatert til antagelsene i klima-delen av 

rapporten (del-1), med befolkningsvekst som hovedfaktor. Økningen forventes å være 8 % i perioden 2019-

2030, med en 11 % økning i bruk av fossilt energi, uten nye tiltak i referansebanen. 

https://www.ssb.no/statbank/table/11561/
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Figur 24 - Referansebane for energibruk fra Andre sektorer i Viken, per energitype 

Utviklingen mot 2050 uten nye tiltak kan forventes å følge befolkningsvekst i Viken, men noen mulige 

reduksjoner for energieffektivisering og nye teknologier. Sektoren inkluderer mange anleggs- og 

landbruksmaskiner som er krevende å konvertere til nullutslipp på kortsikt, men hvor teknologiutvikling kan 

bidra til reduksjoner uten nye tiltak mot 2050. Det vil da være naturlig at noen av disse maskinene 

elektrifiseres eller konverteres til hydrogen eller biogass over et lengre tidsperspektiv. 

3.5.3. Tiltaksbane mot 2030 

Tiltakene vi har effektberegnet innenfor Andre sektorer bidrar til reduksjoner i energiforbruk med ca. 12 % 

sammenlignet med referansebanen i 2030. Disse reduksjoner kommer fra energieffektivisering (forbedret 

logistikk og økt effektivisering av maskiner på bygge- og anleggsplasser), og fra elektrifisering av noen 

maskiner. Teknologiutvikling for elektriske maskiner vil ta tid, og vi har derfor tatt hensyn til et begrenset 

potensial for elektrifisering mot 2030 (tiltak AM-02K: 70 % av nye ikke-veigående maskiner og kjøretøy er 

elektriske i 2030). 

 

Figur 25 - Referansebane for energibruk fra Andre sektorer i Viken, per energitype 
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Klimatiltakene bidrar til en full overgang fra fossile energikilder til 

biodrivstoff, biogass og elektrisitet, mot 2030. Dette vil øke bruken av elektrisitet med 23 %, og vil kreve en 

stor innfasing av bioenergi i sektoren. 

Figuren nedenfor illustrerer overgangen fra fossile energibærer (grå negative stolper) til ulike andre 

energityper (positive stolper med farger).  

 

Figur 26 – Effekt av tiltakene på energibruk i Andre sektorer i Viken, per energitype 
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4. Energiproduksjon 

I dette kapittelet viser vi et estimat over historisk og framskrevet energiproduksjon i Viken. De følgende 

energityper inkluderes: 

• Fossil energi (dvs. oljeprodukter, gass, kull) 

• Bioenergi: 

o Biogass 

o Andre former for bioenergi (biomasse, biodrivstoff) 

• Elektrisitet 

• Fjernvarme 

 
Manglende datagrunnlag 
Det finnes ingen offentlig statistikk over all energiproduksjon på fylke- eller kommune-nivå, og Endrava 
måtte kombinere ulik statistikk og datagrunnlag for å etablere en oversikten for Viken. For noen 
energityper mangler det data eller datagrunnlaget er usikkert. Se også Vedlegg 2 for en beskrivelse av 
metodikk. Deler av datagrunnlaget ikke er tilgjengelig før 2010, og det er derfor første året som vises i 
tidsseriene. 
 
Det finnes ikke et godt datagrunnlag om produksjon av fast biomasse (ved, flis, pellets, briketter) i Viken, 
og vi antar at alt fast biomasse brukt i Viken også produseres lokalt. Produksjonen i 2019 er derfor 
estimert til 2 700 GWh. I realiteten vil det være import og eksport fra/til andre nabofylker, resten av landet 
og utlandet. 
 

 

4.1. Historisk energiproduksjon 

Energiproduksjon ble redusert med 9 % i Viken i perioden 2010-2020, til 19,2 TWh i 2020. Dette er på 

grunn av redusert bruk av biomasse som energikilde i industri, koblet til nedleggelse av tre selskaper i 

2012-2013. Elektrisitet er den desidert største energitype produsert lokalt i Viken, med 80 % av 

produksjonen i 2020. Det er en del utsikkerhet om variasjoner i produksjon av elektrisitet fra år til år i Viken, 

siden NVE kun rapporterer et snitt av produksjonen over flere år. 

 

Figur 27 - Historisk energiproduksjon i Viken, per energitype 
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Biomasse er den andre største energitype produsert i Viken, med estimert 

13 % av produksjonen i 2020. Fjernvarme kommer på tredje plass, med 4 %. Andre energityper 

representerer mindre enn 2 %. 

4.2. Referansebane mot 2030 og utvikling mot 2050 

Energiproduksjon i Viken er forespeilet å øke med 11 % innen 2030 uten nye tiltak i referansebanen. 

 

Figur 28 - Referansebane for energiproduksjon i Viken, per energitype 

Økningen i energiproduksjon forventes å være størst for biodrivstoff, gitt at produksjonsanlegget for Silva 

Green Fuel på Tofte kommer i fullskalaproduksjon i 2025. Det er også forventet en økning i produksjon av 

fjernvarme (64 %, usikker), elektrisitet (4 %) og biogass (4 %). 

Mot 2050 er det forventet at produksjon av elektrisitet vil fortsette å øke, mens det er usikker i hvor stor 

grad det vil være behov for mer fjernvarme. Uten nye tiltak kunne biogassproduksjon også øke i noen grad, 

men det vil sannsynligvis være behov for tiltak for å øke produksjonen betydelig. Utviklingen i produksjon 

av biodrivstoff vil være avhengig av biodrivstoffmarkedet fremover, og resultatene fra fullskalaprosjektet for 

Silva Green Fuel på Tofte. 

 

4.3. Tiltaksbane mot 2030 

Endrava har sett på potensialet for å øke energiproduksjonen i Viken innen vannkraft, vindkraft, solkraft, 

biogass og andre former for bioenergi. Basert på ressursene som ble satt av til denne delen av prosjektet 

har det vært behov for å gjøre grove estimater for å kunne vise til et overordnet potensial.  

Våre beregninger estimerer at Viken har et potensial for å øke energiproduksjonen med 4,1 TWh i 2030, 

noe som tilsvarer 19 % av produksjonen i referansebanen. Tiltakseffekten inkluderer 3,2 TWh fra vannkraft 

og solkraft, 0,9 TWh biogass og 0,01 TWh biomasse. 
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4.3.1. Tiltak for økt produksjon av vannkraft 

Den årlige produksjonen av vannkraft i Viken ligger på rundt 15 TWh, noe som utgjør omtrent 11 % av den 

nasjonale produksjonen. Det er heftet stor usikkerhet rundt hva potensialet frem mot 2030 er, men NVE 

(2020) har utarbeidet en rekke forskjellige estimater, rangert fra hva som er teoretisk mulig til hva som er 

realistisk. Endrava har tatt utgangspunkt i det NVE klassifiserer som et teknisk-økonomisk potensial for 

Norge og skalert dette for å få et potensial for Viken. NVE estimerer et totalt potensial på 23 TWh de neste 

20 årene (dvs. mot 2040). Av dette står 15,4 TWh fra nye vannkraftverk og 7,6 TWh fra opprusting og 

utvidelse (O/U). Vi har kun tatt utgangspunkt i potensialet for O/U og skalert dette basert på Vikens andel 

av kraftproduksjonen i Norge. Vi ser dermed bort fra potensialet for nye vannkraftverk i Viken da det antas 

at disse er mindre kraftverk. Dette gir et potensial på 836 GWh for de neste 20 årene for Viken. Potensialet 

mot 2030 beregnes derfor til ca. halvparten, dvs. 400 GWh.  

Endrava har vært i dialog med Akershus Energi og Hafslund ECO for å konferere om fremgangsmåten gir 

et realistisk estimat basert på deres planer og har fått positive tilbakemeldinger, gitt antagelsene og 

usikkerheten. 

NVE (2021) har også utarbeidet en oversikt over potensiell vannkraftproduksjon der en kan filtrere på 

fylker. Her viser NVE til at det er fem prosjekter til behandling og 15 prosjekter som har gjeldende 

konsesjoner eller fritak som ikke er benyttet. Disse estimeres til å ha en årsproduksjon på hhv. 52 og 139 

GWh. Til sammen gir disse et potensial på 191 GWh.  

Potensialet i Viken kan derfor antas å finnes et sted mellom de to estimatene på 191 og 400 GWh. Ved å 

basere oss på det høyeste anslaget får vi en økning på 2,7 %, sammenlignet med referansebanen i 2030. 

 

Figur 29 - Referansebane og tiltaksbane for vannkraft i Viken 

 

4.3.2. Tiltak for økt produksjon av solkraft 

Produksjon av elektrisk kraft fra solenergi i Norge har frem til 2014 vært beskjeden og i hovedsak bestått av 

frittstående anlegg som ikke har vært tilknyttet strømnettet (Energifakta Norge, 2021). Etter 2014 har det 

vært en veldig stor vekst i installasjonen av anlegg som har blitt knyttet til nettet, mens installert effekt for 

frittstående anlegg har økt marginalt.  

https://publikasjoner.nve.no/faktaark/2020/faktaark2020_06.pdf
https://publikasjoner.nve.no/faktaark/2020/faktaark2020_06.pdf
https://www.nve.no/energi/energisystem/vannkraft/potensiell-ny-vannkraftproduksjon/
https://energifaktanorge.no/norsk-energiforsyning/kraftforsyningen/#solkraft
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Figur 30 - Utvikling i installert kapasitet og produksjon for solkraft i Norge (kilde: NVE, 2021) 

 

Totalt var det installert 160 MW i Norge ved årsskiftet 2020/2021, med en produksjon på nesten 136 GWh, 

der 28 % av den nettilknyttede solkraftkapasiteten lå i Viken. Årsproduksjonen i Viken estimeres derfor til å 

være 38 GWh. Solkraft er nå den kraftproduksjonsteknologien som vokser raskest i Norge (NVE, 2021). 

NVE (2019) har gjort fremskrivninger på at årsproduksjonen i Norge vil være rundt 2 TWh i 2030 og 7 TWh 

i 2040. I Veikartet for den norske solkraftbransjen mot 2030 vises det til at Multiconsult har anslått at det er 

et teknisk potensial for en årlig produksjon på 32 TWh fra tak og fasader på bygg i Norge. IFE opererer 

med et anslag på mer enn 50 TWh totalt.  

Endrava har basert seg på Multiconsult sitt anslag og dermed sett bort fra potensialet for produksjon på 

bakkenivå (solcelleparker) og andre installasjoner. Anslaget til Multiconsult er et teknisk potensiale og 

følgelig svært ambisiøst. Vi har derfor justert dette anslaget og antatt at 50 % av dette kan være et 

realistisk potensial for Viken i 2030. Det nedskalerte tekniske potensialet for Viken er derfor totalt 6 579 

GWh i 2030, og etter en justering på 50 % anser vi potensialet til å være 3 290 GWh i 2030. I 

referansebanen er det estimert at årsproduksjonen i Viken i 2030 er ca. 532 GWh. Tiltaket med å øke 

produksjonen av solkraft medfører dermed en økning i produksjonen på 2 758 GWh. Tiltakspotensialet, 

målt mot referansebanen, er på +519 %. 

Veksten i Norge er svært følsom for rammebetingelsene (Veikart for den norske solkraftbransjen mot 2030) 

og dermed er det vanskelig å anslå hva andelen solkraft vil være i Norge og Viken i 2030. Endrava har 

derfor pekt på hva de tekniske potensialet er, slik at det er tydelig hvilke potensialer som ligger i 

kraftproduksjon fra solenergi. 

Endrava har kun beregnet tiltak for økt produksjon av elektrisk kraft fra solenergi og ikke vurdert produksjon 

av varme fra solenergi som f.eks. fra solfangere. 

https://www.nve.no/energi/energisystem/solkraft/
https://www.nve.no/energi/energisystem/solkraft/
http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_43.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/66de7ddcf7a6494694202b760fa3f50f/susoltech_.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/66de7ddcf7a6494694202b760fa3f50f/susoltech_.pdf
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Figur 31 - Referansebane og tiltaksbane for solkraft i Viken 

 

4.3.3. Tiltak relatert til vindkraft 

Viken har generelt et stort teknisk potensial for vindkraft, men etter hva Endrava kjenner til har det ikke blitt 

utført noen kvantitative studier som synliggjør potensialet. NVE har i sitt arbeid med Nasjonal ramme for 

vindkraft pekt ut de mest egnede (eventuelt «minst uegnede») områdene for vindkraft, og deretter fjernet 

arealene innenfor disse som åpenbart fremsto som relativt uaktuelle. Endrava har vært i dialog med NVE, 

samt andre fagpersoner, og fått tilbakemelding om at det ikke er beregnet et spesifikt potensial per fylke. 

Endrava har derfor ikke beregnet noen tiltak relatert til vindkraft, men viser til temakartene som ble 

utarbeidet i arbeidet til NVE for å tilegne seg et første innblikk i hvor det kunne vært potensiale for vindkraft. 

 

4.3.4. Tiltak for økt produksjon av biogass 

Bakgrunn om nåværende produksjon og behov i Viken 

Det finnes lite data om produksjon av biogass per anlegg eller per fylke i Norge. SSB krever rapportering 

om tilgang, salg og eget forbruk av biogass (SSB, 2021), men dataene tilgjengeliggjøres ikke per anlegg 

eller fylke. Vi baserte våre beregninger på produksjonskapasitet og faktisk produksjon på tilgjengelig data 

fra Rambøll (2016), og Biogass Oslofjord (2021), samt på et åpent søk på nett. 

Miljødirektoratet (2019) indikerer at ca. 500 GWh rå biogass ble produsert i Norge i 2018 og vi estimerer 

produksjon i Viken til ca. 250 GWh, det vil si at Viken representerte halvparten av den norske produksjon 

dette året. Endrava sine data om biogassanleggene i Viken viser at produksjonskapasiteten var ca. 386 

GWh, dette tilsvarer en kapasitetsutnyttelse på ca. 65 % (250 GWh produsert av 386 GWh kapasitet).  

I tillegg viser Miljødirektoratet at det i Norge er en stor forskjell mellom brutto produksjon av biogass 

(rågass) og det som oppgraderes og selges som biodrivstoff. Ifølge Miljødirektoratet, ble kun 40 % av 

produsert biogass i 2018 oppgradert og solgt som biodrivstoff, 27 % ble brukt for interne formål 

(oppvarming), 9 % ble brukt for å produsere elektrisitet og fjernvarme. Det ble faklet (tapt) 24 % av 

produksjonen, noe som ofte kobles til tekniske problemer, og kan derfor variere mye over tid og fra anlegg 

til anlegg. 

https://www.nve.no/energi/energisystem/vindkraft/nasjonal-ramme-for-vindkraft/
https://www.nve.no/energi/energisystem/vindkraft/nasjonal-ramme-for-vindkraft/
https://www.nve.no/energi/energisystem/vindkraft/nasjonal-ramme-for-vindkraft/utpeking-av-omrader/
https://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/tilgang-salg-forbruk-biogass
https://www.biogas2020.se/wp-content/uploads/2016/05/markedsrapport-biogass-oslofjordregionen-rambll-endelig-003.pdf
http://biogassoslofjord.no/wp-content/uploads/2021/01/Biogass-Oslofjord_Lokaliseringsstudie-web.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1652/M1652.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1652/M1652.pdf
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Ved å bruke samme tall for Viken (dvs. 40 % oppgradering), kan vi 

estimere at ca. 101 GWh oppgradert biogass ble solgt fra produksjonsanleggene i Viken i 2019 (av 250 

GWh rågass produsert), med store usikkerhet siden den andelen oppgraderinger gjelder hele Norge og 

ikke kun Viken. Våre egne beregninger over etterspørsel for biogass i Viken er 93 GWh i 2019 (se også 

kappitel 3.1), og dette samsvarer med estimert produksjon av oppgradert biogass. I realiteten vil det være 

import og eksport av biogass fra/til nabofylkene, resten av landet, og nabolandene, særlig når det gjelder 

flytende biogass. Lokal produksjon vil derfor ikke nødvendigvis være korrelert med lokale behov. 

Beskrivelse av tiltaket 

Figuren nedenfor illustrerer forholdet mellom nåværende produksjon og etterspørsel for biogass i 

referansebanen, samt mulig fremtidig etterspørsel gitt at tiltakene gjennomføres. 

 

Figur 32 – Referansebane for produksjon og etterspørsel av biogass, og tiltaksbane for etterspørsel 

I 2030 er det estimert en økning i etterspørsel med 750 GWh, sammenlignet med etterspørsel i 

referansebanen. En liten andel av det økende behovet kunne dekkes av eksisterende 

produksjonskapasitet, gitt at de eksisterende anleggene klarer å øke produksjonsutnyttelse.  

Vi antar at anleggene kunne oppgradere 70 % av deres rågassproduksjon mot 2030, gitt at de 

optimaliserer eget bruk og reduserer fakling. En total etterspørsel på 867 GWh oppgradert biogass i 2030 i 

tiltaksbanen vil derfor kreve produksjonskapasitet for rågass på ca. 1 240 GWh. Vi estimerte den 

nåværende produksjonskapasitet til 386 GWh, og det vil derfor være behov for ytterligere 850 GWh 

produksjonskapasitet i Viken for å kunne dekke det lokale behovet.  

Vanlige prosjekter for nye biogassanlegg i Norge har i snitt kapasitet på ca. 60 GWh per anlegg, og det vil 

derfor være behov for å etablere ca. 14 slike anlegg i fylket for å kunne dekke økningen i lokal etterspørsel, 

i tillegg til å bedre utnytte de eksisterende anleggene. 

Biogass Oslofjord (2021) vurderte ressurspotensialet i regionen, og estimerte den til et energipotensial på 

273 GWh i 2019, hvor det meste kommer fra avløpsslam og kildesortert matavfall fra husholdninger. 

Rapporten beskriver et estimert ubrukt energipotensial på 1 570 GWh i regionen, med store muligheter 

innenfor halm, husdyrgjødsel og matavfall i restavfall fra husholdninger. I teorien vil ressurspotensialet 

være nok for å dekke det økende lokalbehovet for biogassproduksjon og -bruk. I realiteten vil 

ressurspotensialet i Viken være mer begrenset, siden omfanget for Biogass Oslofjord også inkluderer deler 

http://biogassoslofjord.no/wp-content/uploads/2021/01/Biogass-Oslofjord_Lokaliseringsstudie-web.pdf
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av Vestfold. I tillegg er det tekniske og økonomiske utfordringer relatert til 

innsamling av og biogassproduksjon fra halm og husdyrgjødsel (Miljødirektoratet, 2020). 

 

4.3.5. Tiltak for økt produksjon av andre bioenergi 

Der er store usikkerhet rundt produksjon av fast biomasse til energi i Viken, på grunn av manglende 

datagrunnlag. For å estimere effekt av tiltak for økt produksjon av fast biomasse, basere vi oss på en 

antagelse om at produksjon tilsvarer etterspørsel. Økning i produksjon relatert til tiltakene blir 99 GWh, noe 

som anses innenfor det lokale produksjonspotensialet. Biomasse er viktig for bioindustrien i Viken, siden 

den brukes både som energikilde og som råvare til produksjon. Dette er et område hvor det trengs mer 

kunnskap om produksjon og bruk i Viken. 

  

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1652/M1652.pdf
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5. Balanse mellom produksjon og bruk av 

energi i Viken 

Energiproduksjon i Viken i 2019 representerer omtrent 44 % av energibruken og Viken er derfor i et 

energiunderskudd (19,3 TWh vs. 44,2 TWh i 2019). Det er særlig på fossil energikilder at underskuddet er 

størst, siden det ikke er noen primærproduksjon av fossil energi i fylket, og at det ble brukt ca. 12,3 TWh 

fossil energi i 2019. Det er også et betydelig underskudd av elektrisitet i Viken, da det ble produsert ca. 

15,3 TWh elektrisitet i 2019 og ca. 26,8 TWh ble brukt samme år.  

Figuren nedenfor illustrerer balansen mellom produksjon og bruk av energi i Viken i 2019, i referansebanen 

i 2030 og med tiltaksbanen i 2030. 

 

Figur 33 – Energiproduksjon og energibruk i 2019 i Viken, per energitype 

Basert på referansebanen uten nye tiltak, vil det sannsynligvis fortsette å være et underskudd av energi i 

fylket i 2030, særlig på fossile energikilder, elektrisitet og biodrivstoff. Tiltak for økt produksjon av energi 

mot 2030 vil kunne kompensere for en liten andel av forskjellen mellom produksjon og bruk. Tiltaksbanen 

for klima- og energitiltakene vil også gi noen reduksjoner i energiforbruk.  

Analysen viser ikke en full energibalanse for Viken, det vil si at det mangler en oversikt over import og 

eksport av energi til nabofylkene og -land. 
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Vedlegg 1: Metode og tilnærming for 

energibruk  

Da det finnes ikke offentlig statistikk over alt sluttbruk av energi på fylke- eller kommune-nivå, måtte 

Endrava kombinere ulik statistikk og datagrunnlag for å etablere oversikten for Viken. Tabellen nedenfor gir 

en oversikt over tilnærmingen per sektor og segment. 

Sektor Segment 
Tilnærming historisk 
data 

Tilnærming 
framskriving 

Tilnærming 
tiltaksbane 

Bygg 

Husholdninger SSB data om strøm- 
og vedforbruk. 
Klimagassutslipp 
(MDir) og faktorer for 
utslipp per energitype 
(MDir). Data om 
fjernvarmeproduksjon i 
Viken 
(Fjernkontrollen.no). 

SSB data om 
befolkningsvekst. 
Antagelser på 
energieffektivisering. 
Trend for bruk av 
fjernvarme i 
perioden 2013-
2020. 

Basert på effekt av 
klimatiltak (Endrava, 
Del-1 om klima) og 
faktorer for utslipp 
per energitype 
(MDir) 
NVEs analyse av 
potensiell for 
energieffektivisering 
i bygg. 

Tjenestebygg 

Fritidsbygg 

Transport 

Veitrafikk 
Trafikkarbeid (MDir) 
og energifaktorer per 
km kjørt (Endrava) 

Framskrevet 
trafikkarbeid 
(Endrava, Del-1 om 
klima) og 
energifaktorer per 
km kjørt (Endrava) 

Basert på effekt av 
klimatiltak (Endrava, 
Del-1 om klima) og 
faktorer for utslipp 
per energitype 
(MDir) 

Sjøfart 

Basert på 
klimagassutslipp 
(MDir) og faktorer for 
utslipp per energitype 
(MDir) 

Basert på 
framskrevet 
klimagassutslipp 
(Endrava, Del-1 om 
klima) og faktorer for 
utslipp per 
energitype (MDir) 

Basert på effekt av 
klimatiltak (Endrava, 
Del-1 om klima) og 
faktorer for utslipp 
per energitype 
(MDir) 

Luftfart 

Basert på 
klimagassutslipp 
(MDir) og faktorer for 
utslipp per energitype 
(MDir) 

Basert på 
framskrevet 
klimagassutslipp 
(Endrava, Del-1 om 
klima) og faktorer for 
utslipp per 
energitype (MDir) 

Basert på effekt av 
klimatiltak (Endrava, 
Del-1 om klima) og 
faktorer for utslipp 
per energitype 
(MDir) 

Banetransport 
Estimat basert på 
nasjonale tall (SSB 
energibalanse) 

Antagelse på stabil 
bruk 

Ingen tiltak 

Industri Industri 

Rapportering på 
energiforbruk per 
anlegg (MDir 
Norskeutslipp.no) 

Antagelser for 
utvikling i 
energibehov, og 
energieffektivisering. 
Data om bekreftede 
planlagte tiltak 

Basert på effekt av 
klimatiltak (Endrava, 
Del-1 om klima) og 
faktorer for utslipp 
per energitype 
(MDir) 

1.1 Andre sektorer 
 

Annen mobil 
forbrenning 

Basert på 
klimagassutslipp 
(MDir) og faktorer for 
utslipp per energitype 
(MDir) 

Basert på 
framskrevet 
klimagassutslipp 
(Endrava, Del-1 om 
klima) og faktorer for 
utslipp per 
energitype (MDir) 

Basert på effekt av 
klimatiltak (Endrava, 
Del-1 om klima) og 
faktorer for utslipp 
per energitype 
(MDir) 

Primærnæringer 
SSB data om 
strømforbruk 

Antagelse på stabil 
bruk 

Ingen tiltak 

https://www.ssb.no/statbank/table/10314/tableViewLayout1/
https://www.ssb.no/statbank/table/09703/tableViewLayout1/
https://www.miljodirektoratet.no/klimagassutslipp-kommuner/?area=618&sector=-2
https://www.miljodirektoratet.no/klimagassutslipp-kommuner/?area=618&sector=-2
https://www.fjernkontrollen.no/
https://www.ssb.no/statbank/table/12882/
https://www.nve.no/energi/energisystem/energibruk-effektivisering-og-teknologier/energieffektivisering/
https://www.nve.no/energi/energisystem/energibruk-effektivisering-og-teknologier/energieffektivisering/
https://www.nve.no/energi/energisystem/energibruk-effektivisering-og-teknologier/energieffektivisering/
https://www.miljodirektoratet.no/klimagassutslipp-kommuner/?area=618&sector=-2
https://www.miljodirektoratet.no/klimagassutslipp-kommuner/?area=618&sector=-2
https://www.miljodirektoratet.no/klimagassutslipp-kommuner/?area=618&sector=-2
https://www.miljodirektoratet.no/klimagassutslipp-kommuner/?area=618&sector=-2
https://www.miljodirektoratet.no/klimagassutslipp-kommuner/?area=618&sector=-2
https://www.ssb.no/statbank/table/11561/tableViewLayout1/
https://www.ssb.no/statbank/table/11561/tableViewLayout1/
https://www.norskeutslipp.no/
https://www.norskeutslipp.no/
https://www.miljodirektoratet.no/klimagassutslipp-kommuner/?area=618&sector=-2
https://www.miljodirektoratet.no/klimagassutslipp-kommuner/?area=618&sector=-2
https://www.ssb.no/statbank/table/10314/tableViewLayout1/
https://www.ssb.no/statbank/table/10314/tableViewLayout1/
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Konverteringsfaktorer som Endrava brukte i arbeidet vises i Vedlegg 3. 

 

 

Usikkerhet 

Det er et stort spenn i tilgjengelighet av datagrunnlag for energiforbruk på fylkesnivå i Norge, og dette 

påvirker kvaliteten av analysen i rapporten og følgelig usikkerheter i resultatene. 

For elektrisitet finnes det data fra SSB (tabell 10314) om strømforbruk innen ulike sektorer (husholdninger, 

tjenester, industri, osv.). Den er tilgjengelig fra 2010, og vi anser grunnlaget som godt. En utfordring med 

dataene er at de ikke gir informasjon om strøm til transport (f.eks. lading av kjøretøyer, strøm til 

banetransport, strøm til sjøfart). Endrava måtte derfor estimere strømforbruket til Transport og trekke det 

fra Bygg. 

For fossile energikilder, måtte Endrava beregne energiforbruket basert på Miljødirektoratet sitt 

utslippsregnskap, ved bruk av utslippsfaktorer (GWh/tonn CO2e). Dette skyldes at: 

• Det finnes kun data om salg av oljeprodukter per fylke fra SSB (tabell 11185), men salget er ikke 

nødvendigvis koblet til faktisk bruk innen fylket. I tillegg bruker SSB en sektordeling som ikke lar 

seg så lett tildele til de samme sektorene som i denne rapporten. 

• Det finnes ingen data om salg eller bruk av gass og kull på fylkesnivå. 

For bioenergi er det også veldig begrenset datagrunnlag på fylkesnivå: 

• SSB rapporterer om bruk av ved i boliger (tabell 09703). Den data anses som av god kvalitet. 

• Miljødirektoratet sine data om salg av biodrivstoff kun er tilgjengelig på nasjonalnivå, og salg av 

biodrivstoff inkluderes ikke i SSBs datasett om salg av oljeprodukter, siden den kun handler om 

petroleumsprodukter. Derfor måtte Endrava estimere bruk av biodrivstoff basert på volum solgt i 

hele Norge, og den data er fragmentert over flere datasett fra Miljødirektoratet og SSB. 

• Det finnes ingen data om bruk av biogass og fast biomasse på fylkesnivå. Endrava estimerte bruk 

av biogass i transport basert på transportarbeid og faktorer om andel biogasskjøretøy. Data om 

fast biomasse mangler for de fleste sektorer i denne rapporten. 

For fjernvarme finnes det heller ingen god data om bruk i ulike sektorer på fylkesnivå. Endrava måtte samle 

data fra hver av de 27 fjernvarmeanleggene i Viken på Fjernkontrollen.no, siden nettstedet har det beste 

datagrunnlaget. Den data anses av god kvalitet, men gir ingen indikasjon om faktisk bruk av fjernvarmen. 

Et unntak om tilgjengelighet av data er rapportering fra Miljødirektoratet om energibruk for de største 

industrianleggene i Viken, på Norskeutslipp.no. Den inkluderer data om mange ulike energiprodukter for 

hver av de store industrianleggene. Endrava måtte allikevel konvertere de fysiske mengdene (kubikkmeter, 

tonn) til energiinnhold, og justere de rapporterte tallene dersom det finnes noen feilrapportering i dataene 

(f.eks. rapportering i kg i stedet for tonn). I tillegg, måtte vi estimere forbruk for de anleggene som ikke er 

inkludert i rapporteringen. 

  

https://www.ssb.no/statbank/table/10314/tableViewLayout1/
https://www.ssb.no/statbank/table/11185/tableViewLayout1/
https://www.ssb.no/statbank/table/09703/tableViewLayout1/
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Vedlegg 2: Metode og tilnærming for 

energiproduksjon  

For å estimere energiproduksjon i Viken, måtte Endrava kombinere en rekke datakilder med ulike 

usikkerheter. Dette er fordi det ikke finnes noen god oversikt over energiproduksjon på fylkesnivå i Norge. 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over tilnærmingen per energitype. 

Energitype Tilnærming historisk data Tilnærming framskriving Tilnærming tiltaksbane 

Elektrisitet – 
Vannkraft 

NVEs vannkraftdatabase. 
Merk: den kun gir den 
gjennomsnittproduksjon per 
anlegg i perioden 1981-2010. 

NVEs liste over potensiell 
ny vannkraftproduksjon, 
og NVEs framskriving for 
kraftproduksjon i Norge 
mot 2030-2040. 

NVEs estimat over 
potensialet for økt 
produksjon i Norge mot 
2040. 
Kvalitativ vurdering fra 
Akershus Energi og 
Hafslund ECO 

Elektrisitet – 
Vindkraft 

NVEs vindkraftdata. Merk: 
den kun gir en 
middelproduksjon, med 
mindre man henter data per 
vindkraftpark. 

NVEs temakart om 
vindkraftverk i Norge, og 
NVEs framskriving for 
kraftproduksjon i Norge 
mot 2030-2040. 

Ingen tiltak, anses som 
ikke relevant for Viken 
mot 2030 

Elektrisitet – 
Solkraft 

NVEs dashboard om solkraft 
produksjon i Norge, og faktor 
fra Energifakta Norge om 
andel i Viken. 

NVEs framskriving for 
kraftproduksjon i Norge 
mot 2030-2040. 

NVEs framskriving for 
produksjon i Norge i 
Norge mot 2030-2040. 
Veikartet for den norske 
solkraftbransjen mot 2030 
med estimert teknisk 
potensial for Norge 

Fjernvarme 

Fjernkontrollen.no data om 
hver av de 27 anleggene i 
Viken, hentet manuelt av 
Endrava. 

Antagelser basert på 
tendens i perioden 2012-
2020 

Ingen tiltak 

Biogass 

Samling av data om 
biogassproduksjon på 19 av 
de relevante 
biogassanleggene i Viken, fra 
ulike kilder, og antagelser om 
produksjon for årene hvor 
data mangler. 

Antagelser basert på 
tendens i perioden 2012-
2020 

Basert på framskrevet 
forbruk av biogass og 
tilgjengelig 
ressurspotensial 

Biodrivstoff 

Data fra Borregaard om 
etanolproduksjon, og 
rapportering til 
Norskeutslipp.no. 

Antagelse på stabil 
produksjon på maksimum 
kapasitet. 

Ingen tiltak 

Biomasse 
Ingen data tilgjengelig, 
antagelse basert på forbruk i 
Viken 

Antagelse basert på 
forbruk i Viken 

Samsvar mellom bruk og 
produksjon 

Fossil energi Ikke relevant da det er ingen primærproduksjon av fossil energi i Viken. 

Usikkerhet 

Det er usikkerheter koblet til tilnærmingen brukt av Endrava for å estimere energiproduksjon i Viken. For 

noen energityper er datagrunnlaget nøyaktig nok slik at usikkerhetene er lave (f.eks. fjernvarme). For andre 

kilder finnes det kun snittverdier over lengre tid (f.eks. vannkraft) eller verdier for hele Norge (solkraft), og 

dette bidrar til noen større usikkerheter. Dette er spesielt viktig for vannkraft, siden energikilden 

https://www.nve.no/energi/energisystem/vannkraft/vannkraftdatabase/
https://www.nve.no/energi/energisystem/vannkraft/potensiell-ny-vannkraftproduksjon/
https://www.nve.no/energi/energisystem/vannkraft/potensiell-ny-vannkraftproduksjon/
http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_43.pdf
http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_43.pdf
https://publikasjoner.nve.no/faktaark/2020/faktaark2020_06.pdf
https://www.nve.no/energi/energisystem/vindkraft/vindkraftdata/
https://temakart.nve.no/link/?link=vindkraftverk
https://temakart.nve.no/link/?link=vindkraftverk
http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_43.pdf
http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_43.pdf
https://www.nve.no/energi/energisystem/solkraft/
https://www.nve.no/energi/energisystem/solkraft/
https://energifaktanorge.no/norsk-energiforsyning/kraftforsyningen/
https://energifaktanorge.no/norsk-energiforsyning/kraftforsyningen/
http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_43.pdf
http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_43.pdf
http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_43.pdf
http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_43.pdf
http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_43.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/66de7ddcf7a6494694202b760fa3f50f/susoltech_.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/66de7ddcf7a6494694202b760fa3f50f/susoltech_.pdf
https://www.fjernkontrollen.no/
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representerer den desidert største delen av energiproduksjon i Viken. For 

de resterende energityper, finnes det enten ingen data (f.eks. biomasse), eller kun begrenset for noen få år 

(biogass, biodrivstoff). 
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Vedlegg 3: Konverteringsfaktorer   

Utslipp- og energifaktorer fra Miljødirektoratets «Greenhouse Gas Emissions 1990-2018, National Inventory 

Report» (Miljødirektoratet, 2020). 

Energy product 
Emission factors 

[tonne C02 / 
tonne fuel] 

Emission factors 
[tonne C02 / TJ 

fuel] 

Theoretical 
energy content 

[GJ / tonne] 

Density 
tonne/m3 

Kommentar 
Energiintensitet 

[GWh / 
tonnCO2e] 

Coal 2,52 89,68 28,1    0,00310 

Coke 3,19 111,93 28,5    0,00248 
Petrol coke 3,59 102,57 35    0,00271 

Crude oil 3,2 75,65 42,3 0,85   0,00367 

Motor gasoline 3,13 71,3 43,9 0,74   0,00390 

Aviation gasoline 3,13 71,3 43,9 0,74   0,00390 

Kerosene (heating) 3,15 73,09 43,1 0,81   0,00380 

Jet kerosene 3,15 73,09 43,1 0,81   0,00380 

Auto diesel 3,17 73,55 43,1 0,84   0,00378 

Marine gas 
oil/diesel 

3,17 73,55 43,1 0,84   0,00378 

Light fuel oils 3,17 73,55 43,1 0,84   0,00378 

Heavy distillate 3,17 73,55 43,1 0,88   0,00378 

Heavy fuel oil 3,2 78,82 40,6 0,98   0,00352 

Bitumen     40,2      

Lubricants     40,2      

Natural gas (dry 
gas) (land) 

1,99 56,06 35,5 0,741  (kg/Sm3 ) (GJ/1000m3) 0,00496 

Natural gas (rich 
gas) (offshore) 

2,34 58,06 40,3 0,851  (kg/Sm3 ) (GJ/1000m3) 0,00478 

LPG 3 65,08 46,1 0,53   0,00427 

Refinery gas 2,8 57,61 48,6    0,00482 

Blast furnace gas / 198 8,05   (kg/Sm3 ) (GJ/1000m3) 0,00140 

Fuel gas 2,5 50 50  
In this inventory, fuel gas is a 
hydrogen-rich excess gas from 
petrochemical industry 

0,00556 

Landfill gas 2,75 54,56 50,4  

 Non-fossil emissions, not 
included in the inventory CO2 
totals.  Landfill gas and other 
types of biogas are reported as 
methane content in the energy 
balance 

0,00509 

Biogas 2,75 54,56 50,4  

 Non-fossil emissions, not 
included in the inventory CO2 
totals.  Landfill gas and other 
types of biogas are reported as 
methane content in the energy 
balance 

0,00509 

Fuel wood 1,8 107,14 16,8 0,5 
 Non-fossil emissions, not 
included in the inventory CO2 
totals. 

0,00259 

Ethanol 1,91 71,27 26,8 0,79 
 Non-fossil emissions, not 
included in the inventory CO2 
totals. 

0,00390 

Biodiesel 2,85 77,45 36,8 0,88 
 Non-fossil emissions, not 
included in the inventory CO2 
totals. 

0,00359 

Wood waste 1,8 105,385 16,8  
 Non-fossil emissions, not 
included in the inventory CO2 
totals. 

0,00264 

Black liquor 1,8 222,825 8,2  
 Non-fossil emissions, not 
included in the inventory CO2 
totals. 

0,00125 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1643/m1643.pdf
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Energy product 
Emission factors 

[tonne C02 / 
tonne fuel] 

Emission factors 
[tonne C02 / TJ 

fuel] 

Theoretical 
energy content 

[GJ / tonne] 

Density 
tonne/m3 

Kommentar 
Energiintensitet 

[GWh / 
tonnCO2e] 

Wood pellets     17,3  
 Non-fossil emissions, not 
included in the inventory CO2 
totals. 

  

Wood briquettes     15,5  
 Non-fossil emissions, not 
included in the inventory CO2 
totals. 

  

Charcoal 3,299 111,83 29,5    0,00248 

Municipal waste 0,55 47,81 11,5    0,00581 

Special waste 3,2 78,82 40,6 0,98   0,00352 

Utslipp- og energifaktorer fra Miljødirektoratets «tabeller for omregning fra energivare til utslipp» 

(Miljødirektoratet, 2021). 

Energivare kg CO2 / kWh kg CO2 / liter kg CO2 / kg Kg / liter 
kWh / 

kg 

kWh/liter 
(kWh/Sm3 for 

gass) 

Energiintensitet 
[GWh/tonnCO2e] 

Diesel 0,265 2,66 3,17 0,84 12 10,08 0,00377 

Bensin 0,257 2,32 3,13 0,74 12,2 9,028 0,00389 

Marin gassolje 0,265 2,66 3,17 0,84 12 10,08 0,00377 

Bioetanol* 0,26 1,51 1,91 0,79 7,44 5,8776 0,00385 

Biodiesel* 0,28 2,51 2,85 0,88 10,22 8,9936 0,00357 

Fyringsolje 0,26 2,66 3,17 0,84 12 10,08 0,00385 

Fyringsparafin 0,26 2,55 3,15 0,81 12 9,72 0,00385 

Naturgass (LNG) 
(kg/Sm3) 

0,2 1,99 2,69 0,74 13,3 9,842 0,00500 

LPG (propan og 
butan) 

0,23 1,62 3 0,54 12,8 6,912 0,00435 

Trepellets* 0,375 - 1,8 - 4,8   0,00267 

Trebriketter* 0,419 - 1,8 - 4,3   0,00239 

Flis* 0,621 - 1,8 - 2,9   0,00161 

Ved og treavfall* 0,383 - 1,8 - 4,7   0,00261 

Biogass* 
(kg/Sm3) 

0,196 1,97 2,75 0,717 14 10,038 0,00510 

* ikke-fossil utslipp 

 

  

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/
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Om Endrava 

Endrava er et konsulentselskap i Oslo. Vi hjelper organisasjoner å redusere sine klimagassutslipp. 

Les mer på www.endrava.no 

 

Firmanavn: Endrava AS 

Org nr: NO 925 294 160 MVA 

Adresse: Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo, Norway 

http://www.endrava.no/
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