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Forord 
 
 
Utredningen er 1 av 8 utredninger beskrevet i planprogram, vedtatt 30.01.08 i tilknytning 
til Kommunedelplan Vinterbro, Ås kommune. De 8 utredningene skal være underlag for 
den kommunedelplanen Ås kommune skal utarbeide. EvoTek AS har gjennomført 
utredningen på oppdrag fra Steen & Strøm. 
 
 
 
 
Skøyen,  09. september 2008 
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1. Sammendrag 

All utbygging (uansett type bygg) vil representere en økning i 
energibruk. Derfor er det viktig at en ser på mulige fordeler ved å 
kombinere typer bygg i samme område.  
 
Kjøpesenter, innendørs skibakke og hotell med SPA er en kombinasjon 
av bygg som energimessig har nytte av å samlokaliseres. Samspillet i 
energibruk gjør at den totale energibruken (kjøpt energi) kan reduseres 
betydelig. Resulterende energibruk vil være helt avhengig av 
ambisjonsnivå til utbygger og eventuelle krav fra offentlige myndigheter. 
 
Vi anbefaler at Ås kommune stiller krav om at det utarbeidelse et 
miljøprogram (MP) og en miljøoppfølgingsplan (MOP) i prosjektet hvor 
energibruk er ett av temaene. MP og MOP skal beskrive utbygger sine 
mål og hvordan de skal nås. I MP og MOP skal følgende tema være 
obligatoriske: 

- Felles kjøle- og varmesentral: En av hovednøklene til et lavt 
energibruk er å kunne erstatte oppvarmingsbehovet i Hotell og 
kjøpesenter (storhandel) med overskuddsenergi fra skianlegget og 
dagens kjøpesenter. Etableringen av en felles kjøle og 
varmesentral er en forutsetning for å få til en slik overføring av 
varme og derfor bør det stilles krav til at dette skal utredes og 
gjennomføres om dette vurderes som bedriftsøkonomisk lønnsomt.    

- Bruk av biogass: Dette området er attraktivt for etablering av 
tankstasjoner for biogass som kan bidra til en reduksjon av 
klimagassutslipp fra transportsektoren. Utredningen bør også 
vurdere mulighetene for å produsere el - varme og kjøling fra 
biogass og bruk av biogass som spisslast til varmesentralen.  

 
Dette er avbøtende tiltak som vil være gode svar på målsettingen om 
nye energiformer.  
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2. Dagens situasjon 

Energibruken til drift av norske bygninger utgjorde i 2001 ca 82 TWh 
(milliarder kWh) i et normalår. Dette tilsvarte 38% av landets totale 
energibruk utenom energisektoren. Ingen annen sektor har hatt større 
vekst i sin energibruk de siste 30 årene enn byggsektoren.   
Ved revidering av teknisk forskrift i 2007 ble kravene til energibruk i 
driftsfasen skjerpet. Det samme ble reglene for hvordan energibruk i 
byggene skal beregnes. Det er usikkert hvor stor skjerping vil være i 
praksis.  

 
 
 
 
Figur: Energibruken til drift av 
bygg i Norge i 2001. Totalt 38% av 
landets totale energibruk.  
 
 
 
 
 
 
I Norge har vi pr i dag kun 
Enova SF sin energistatistikk 

som viser energibruken i driftsfasen for nesten alle byggkategorier. Det 
er statistikken for 2006 som er brukt i denne utredningen (siste 
tilgjengelige statistikk). 
Selv om myndighetene har prøvd å skjerpe kravene i byggeforskriftene 
mhp energibruk ved hver revisjon, har virkelig energibruk vært relativ 
stabilt. Som figur under viser er energibruken relativ uavhengig av 
byggeår for 3 av 4 byggkategorier. Kontorbygg har en økning etter siste 
revisjon (1997). Dette kan forklares med at selv om kraven i 
byggeforskriftene skjerpes har krav til komfort vært stadig økende. I 
tillegg til komfortheving har også arealintensiteten økt i kontorbygg (flere 
ansatte pr m2).    
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2.1 Energibruk i dagens bygningsmasse 
 

 
 
 
Figur: Enova SF sin 
energistatistikk for 
kjøpesenter: 
 
 
 
 

 
Enova SF sin energistatistikk for 2006 viser at snittet av energibruk i 
kjøpesenter ligger på 391 kWh/m2 år. Det understrekes her at Enova SF 
sin energistatistikk ikke gjenspeiler et tilfeldig utvalg, men energibruken i 
de bygg som er med i et enøk-prosjekt støttet av Enova SF.  
Steen & Strøm har hatt fokus på energibruk i driften av sin 
bygningsmasse i en årrekke. SST Vinterbro senter har i 2007 en total 
energibruk på 9,4 GWh. Dette tilsvarer en spesifikk energibruk på 273 
kWh/m2 år som er langt lavere enn 
snittet.   
 
Senteret har følgende energiflyt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 

store energipostene i senteret er: lys (både i leietakerareal og 
fellesareal), Ventilasjon, kjøling og varme. Det er installert vannbåren 
varme på senteret som kan velge mellom elektrisitet og olje som 
energibærer. De siste årene er det elektrisitet som er valgt siden dette 
har hatt lavest pris.  
Som vi ser av grafene over er det en relativ liten andel av energibruken 
hvor vi enkelt kan benytte en mer miljøvennlig energibærer (varme). Der 
er kun  

- 15% av energibruken som går til oppvarming av senteret.  
  
Resten av energibruken er elektrisk energi:  

- 4% er el. som driver kjølemaskinene.  
- 17% er el. til fellesanlegg( lys i fellesareal, ventilasjonsanlegg, 

pumper osv) 
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- 64% er el. som benyttes av leietakere til lys. Dagligvare har egne 
tekniske anlegg (kjøling, ventilasjon osv).   

 
Det har tidligere vært vurdert å erstatte deler av energibruken med 
biogass fra Nordre Follo Renseanlegg (heretter NFR). Pr i dag produseres 
NFR ca 400.000 m3/år metan gass, hvorav de normalt benytter ca 50% 
av dette i egen prosess. Tilgjengelig mengde gass har tidligere vært 
anslått til ca 200.000 m3/år. Dette tilsvarer en energimengde på ca 1,0 
GWh (metanandel er lav). I 2007 var derimot tilgjengelig mengde gass 
nede på 50-60.000 m3/år som tilsvarer ca 250-300.000 kWh/år.  
Det er muligheter til å øke produksjon av gass ved å ved å tilsette 
matavfall eller andre avfallsstoffer (glysering osv). Det er også til 
vurdering om NFR skal øke slambehandlingen (dette vil bli klart i løpet av 
2008). 
     
Det har frem til i dag vært stor usikkerhet med hensyn på 
leveringssikkerhet og volum fra NFR. Nødvendig investeringer i 
gassrørledning, usikkerheten på leveranse kombinert med et relativt lavt 
varmebehov medfører at det er stor sannsynlighet for at en ikke vil 
gjennomføre tiltak i eksisterende bygningsmasse om den da ikke 
kombineres med en større ombygging/utbygging av senteret.  
 

2.2 Planprogrammets pkt. 6.9 – nye opplevelsesfunksjoner 
 
For følgende tema beskrives dagens situasjon og fremtidig situasjon gitt 
realisering av et utvidet handelstilbud samt opplevelsesfunksjoner i h.h.t. 
pkt. 1. 

• Energibruk i bygg generelt. Dagens nivå og krav til nye bygg (TEK 
07). 

• Energibruk i dagens senter/bygningsmasse sammenlignet med 
tilsvarende bygg. 

• Fremtidens energibruk og klimagassutslipp som konsekvens av et 
utvidet handelstilbud og opplevelsesfunksjoner. Mulighet for lavt 
energibruk og samhandling mellom de ulike byggtyper 
(kjøpesenter, opplevelsessenter, hotell osv) 

• Mulighet for bruk av nye fornybare energikilder / redusere utslipp 
av klimagasser. 

 



   

Kommunedelplan Vinterbro – Energibruk og klimapåvirkning, utredning 

8 

3. Hvordan tiltaket påvirker dagens situasjon 

Ved en etablering av et utvidet handelstilbud med tilhørende 
opplevelsesfunksjoner vil den totale energibruken øke (som det vil gjøre 
ved de fleste utbygginger). Resulterende energibruk vil være helt 
avhengig av ambisjonsnivå til utbygger. I første omgang har vi beregnet 
resulterende energibruk med utgangspunkt i at ombygging tilfredsstiller 
minimumskravene i byggeforskriften av 2007.  
 
I beregningene har vi lagt inn virkelige forventede verdier. Dette 
medfører at energitallene gjenspeiler hva som kan sees på energifaktura. 
Dette kan ikke sammenlignes direkte med krav i teknisk forskrift fordi en 
ved beregning etter teknisk forskrift skal bruke normative verdier (faste 
verdier på drifttider, lysinstallasjon, osv uavhengig av hva som blir 
installert).  
 
Energibruken til skianlegget er estimert ut fra tall fra leverandører av 
tilsvarende anlegg andre steder i verden. 
 

 
 
Som vi ser av tabellen representerer utbyggingen en økning i 
energibruken på ca 15,8 GWh/år om en kun tilfredsstiller 
minimumskravene i teknisk forskrift (isolasjon bygningsdeler, 
gjenvinning osv). Energibruken til skianlegget alene utgjør ca 6,0 GWh 
av dette. Totalt energibruk inklusiv dagens energibruk blir da 25,2GWh.    
 

3.1 Klimakonsekvenser/muligheter for fornybare energikilder 
 
Økte klimagassutslipp pga økt energibehov er vanskelig å estimere. 
Dette pga store deler av den økte energibruken er basert på elektrisk 
energi. 

• Om vi legger til grunn at Norge har el-forsyning basert på 99 % 
vannkraft er klimakonsekvensene neglisjerbare.  

• Om vi ser på et felles Nordisk kraftmarked og bruker de verdier 
som Grønn Byggallianse (GBA) har skissert i sin rapport tilsvarer 
bruken av elektrisitet i Norge et utslipp på 108 g CO2 pr kWh.    
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• Om vi legger til grunn det europeiske OECD gjennomsnittet 
(begrunnet med at utveksling av kraft blir stadig større i det 
europeiske markedet) settes utslippet til 357 g CO2 pr kWh. 

 
Med utgangspunkt i overstående og det at en redusert kWh benyttet i 
Norge kan eksporterer til Europa velger vi å benytte 357 g CO2 pr kWh. 
En økning i energibruken med 15,8 GWh/år tilsvarer da en økning i CO2 
utsippene med ca 5.640 tonn/år om økningen skjer via bruk av elektrisk 
energi 
Av dette kan ca 2,0 GWh (som er varmebehovet på hotellet) enkelt 
erstattes av mer miljøvennlig energibærer (bio, fjernvarme, osv). Om 
trekker fra oppvarmingen til hotellet vil vi reduserer CO2 utsippene til 
4.641 tonn/år.  
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4. Avbøtende tiltak som bør iverksettes i forhold til mål 

Ref kapitel 3.2 i planprogrammet har kommuneplan for Ås følgende mål 
for området: ”Tilrettelegge for nye energiformer i kommende offentlige 
bygg og næringsbygg”. 
 

4.1 Steen & Strøm ASA konsernets policy for miljø- og samfunnsansvar 
 
Utviklingen av Vinterbro senter er forankret i Steen & Strøm ASA 
konsernets policy for miljø- og samfunnsansvar, vedtatt av 
konsernledelsen 16.08.07. i hht nevnte policy skal konsernet: 
 
‐ bidra til et bærekraftig samfunn og være ledende i Skandinavia 

innen miljø- og samfunnsansvar i vår bransje (visjonen) 
‐ i virksomheten, ta sikte på å redusere miljørisiko, effektivisere 

ressursbruk og minimalisere miljøbelastning. (Policy ID 2) 
‐ arbeide for et godt innemiljø, med fokus på inneklima og 

universellutforming. 
‐ gå foran i miljøarbeidet (Policy ID 8) 
‐ vise åpenhet og engasjement, samt informere og rapportere om 

miljøarbeidet både internt og eksternt (Policy ID 9) 
‐ sørge for at alle medarbeidere får opplæring i miljø- og 

samfunnsansvar (Policy ID 10) 
‐ legge til rette for at leietakere, leverandører og samarbeidspartnere 

skal kunne være med å ta et felles miljø- og samfunnsansvar (Policy 
ID 11) 

‐ foretrekke leietakere, leverandører og samarbeidspartnere som tar 
miljø og samfunnsansvar (Policy ID 12) 

 
Denne policyen krever at vi blant annet setter fokus på energibruk, 
avfall, transport, støy, utslipp innemiljø og valg av produkter og 
materialer. Noen områder, for eksempel ”Valg av bygningsmaterialer” 
påvirker flere områder som utslipp av klimagasser, utslipp av andre 
forurensninger til luft og vann, ressursbruk og avfallsmengder. For å 
vurdere om et materiale eller produkt er et godt miljøvalg må 
helelivsløpet fra utvinning av råvarer, via produksjon til bruk og 
sluttdisponering vurderes. 
 
I dette over ligger energi til fremstilling av materialer og hvordan 
materialet påvirker energibruken i drift.  
Alle vurderinger vil i utgangspunktet bli gjennomført i et 
livsløpsperspektiv.  
Det som TEK beskriver er et minimum. SST standard går, gjennom sitt 
program for samfunnsansvar, mye lenger en minimumskravene på en 
rekke områder.  
 
For å sikre at SST arbeider med de mest innovative miljøene og den 
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beste tilgjengelige kunnskapen på områder som for eksempel 
energibruk, har SST kontaktet forskningsmiljøene ved flere universitet 
både i Norge og Sverige (NTNU/Sintef – UMB – SP) for å se på 
samarbeidsmuligheter. Interessen fra Universitetene / forskningsmiljøene 
har vært stor og det er allerede inngått samarbeidsavtaler i noen 
prosjekter.  Det er også vært møte mellom og knyttet kontakt direkte 
mellom S&S og Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås i forbindelse 
med tiltakene som planlegges på Vinterbro. Dette har i første omgang 
resultert i enighet om at S&S inviterer UMB inn som deltaker i sitt 
program knyttet til bruk av alternative energikilder. 
 
 

4.2 Fokus på miljøkonsekvenser og energibruk 
 
Blant de viktigste tiltakene for å redusere energibruken i prosjekter er å 
sikre at alle involverte på et tidligst mulig tidspunkt får fokus på temaet. 
Flere større prosjekter har de siste årene hatt relativt gode erfaringer 
ved bruk av miljøprogram og miljøoppfølgingsplaner. Gjennom dette 
arbeidet får prosjektene fokus på miljøaspektet i en tidligfase og kan 
sette seg mål på området som de arbeidet mot gjennom hele 
gjennomføringsfasen.  
 

4.3 Reduksjon av energibehovet 
 
Før en ser på mulighet for nye energiformer bør en alltid først vurdere 
muligheten for å redusere energibehovet.  
I tabellen nedenfor har vi lagt inn 2 nye kolonner.  

• Ref SST Miljøstandard: Her har vi beregnet resultatet etter at vi 
har lagt til grunn tiltak som ser ut til å bli ambisjonsnivået til SST i 
nye utbyggingsprosjekter. Inntjeningstid for disse tiltakene (i 
forhold til TEK 2007) er ca 8 år.  

• Felles kjøle- og varmesentral basert på grunnvarme/grunnkjøling. 
I fyringssesongen er det varme og kjølebehov samtidig og denne 
løsningen kan overføre varme internt i byggene og mellom bygg. 
En bruker kjøling både på kjøpesenter og i skianlegget, samtidig 
som hotellet har behov for oppvarming.  
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Ved å gjennomføre tiltak i byggene (bedre isolasjon, tetting, bedre 
gjenvinning osv) kan økningen i energibruken reduseres med ca 3,7 GWh 
til totalt 21,5 GWh.  
Ved å bygge en felles varme/kjølesentral som kobler skianlegget med de 
andre byggene oppnår vi en synergieffekt som reduserer total energibruk 
med ytterligere 3,1 GWh/år. Reduksjonen oppnås ved: 

• Overføring av varme mellom bygg (fra bygg med kjølebehov til 
bygg med varmebehov). 

• Benytte energibrønner som lades om sommeren med 
overskuddsvarmen som hentes ut om vinteren (ref Avantor sitt 
prosjekt i Nydalen Oslo).  

• Bedre virkningsgrad på kjølemaskiner ved at en dumper varmen i 
fjellet i stedet for å benytte tørrkjølere og dumpe 
overskuddsvarmen ”over tak” om sommeren.  

 
Dette er det samme en gjør der en etablerer ishaller/baner som leverer 
overskuddsenergien til andre nærliggende bygg.  
Om vi ser isolert på skianleggets betydning for energibruken vil det med 
en felles kjøle/varmesentral bidra til en økt energibruk på 4,9 GWh/år, 
men samtidig kan 2,6 GWh av denne økningen gjenvinnes i form av 
varme. Netto økning i energibruken blir da ca 2,3 GWh/år. Dette tilsvarer 
energibruken i: 

- 72 eneboliger (antatt årlig energibruk på 30.000 kWh/år ) 
- Skole på 11.400m2 (ref Enova statistikken. Skole med vannbåren 

varme).   
- Kontorbygg på 9.600 m2 (ref Enova statistikken 2006) 
- Svømmehaller på 4.600 m2 (ref Enova statistikken 2006). 
- En gjennomsnittlig ishall (ref Enova statistikken 2006). 

Estimert totalt varmebehov er ca 1,0-1,5 GWh/år (som i dag). 
  
Om sommeren vil skianlegget produsere mest varme og en er avhengig 
av å kombinere dette med byggtyper som har varmebehov store deler av 
året for å gjenvinne energien. Hotell med SPA avd som foreslått på 
Vinterbro er gode eksempler på dette (oppvarming av VV, basseng osv).  
 
Klimaeffekten av en reduksjon av energibruken med 6,8 GWh tilsvarer 
en reduksjon i CO2 utslipp på ca 2 430 tonn/år.   
 

4.4 Bruk av fornybare energikilder 
 
Med utgangspunkt i den reduserte energibruken har vi vurdert 
mulighetene til å ta i bruk nye fornybare energikilder i prosjektet. Når 
det gjelder oppvarming vil en felles kjøle og varmesentral kombinert med 
geovarme, være et eksempel på dette (som skissert over) der en 
utnytter solenergi som er lagret i grunnen. Dette må en kombinere med 
andre energikilder for å dekke spisslastbehovet: 
 

- Solvarme (ikke egnet som spisslast, men kan være aktuell om en 
ikke kan bruke geovarme pga geologiske forhold). 
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- Biobrensel (biogass lokalt eller pellets/flis i lokal fyrhus eller 
tilkobling til fjernvarmenett). 

- Biogass fra NFR (om produksjon økes) eller fra andre leverandører 
som eksempelvis Gassnor AS.  

- Mulighet til å inngå samarbeid med fjernvarmeaktører (eks Ås 
Fjernvarme) for å se på mulighet å bygge ut fjernvarme i området 
med utgangspunkt i Vinterbro senteret.  

 
Å introdusere fornybare energikilder som skal dekke 
elektrisitetsproduksjon er vanskeligere. Vi kan produsere elektrisitet fra: 

- Sol via solceller. Dette har liten effekt i Norge med dagens 
teknologi og brukes i stor grad i prosjekter kun som markedsføring 
av miljøvennlighet. For å produsere 1 GWh/år trenger en ca 7.000 
m2 solceller som representerer en investering på ca 35 mill. 

- Vind via vindmøller. Plassering av vindmøller i bebygd område 
skaper ofte massiv motstand pga støy, visuell forurensing osv. 
Lønnsomheten med plassering av vindmøller på Vinterbro er også 
sterkt redusert i forhold til mer vindintensive lokasjoner (eks på 
Vestlandet). 

- Biogass via cogenereringsanlegg som produserer varme, kjøling og 
elektrisitet samtidig. Mulige leverandører er NFR og Gassnor. Dette 
er det alternativet som vi vurderer som mest aktuelt (til lokal el-
produksjon) og kan bidra til at Vinterbro går mot en ”klimanøytral” 
energibruk.  

 
Utbyggingen av Vinterbro som katalysator for reduksjon av 
klimagassutslipp innenfor transportsektoren: 

- Gassnor ønsker å etablere fyllestasjoner med biogass for tyngre 
kjøretøy (lastebilder/ busser osv) på Østlandet som en del av en 
”biogass rute”. En etablering i forbindelse med Vinterbro senter er 
veldig aktuelt for selskapet. En av de viktigste barrierene for å få 
biogass inn i transportsektoren er tilgjengelighet på gassen. Ved 
en etablering av biogass stasjon på Vinterbro senter kan senteret 
bidra til en betydelig reduksjon av klimagassutslippene fra 
transportsektoren.  
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5. Kilder 

Enova SF, Energistatistikk for 2006  
Grønn Byggallianse, Klimapåvirkning fra våre eiendommer, 2007 
Ås kommuneplan 2007-19 
 
 


